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Interpellasjon fra Arnfinn Holten (KrF) - kommunestyre 02.02.2017  
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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

02.02.2017  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/17 Kommunestyret 02.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsaker tas til orientering. 
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Kontrollutvalget - protokoll 07/16  
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Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 07/16 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 21.11.16. 
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Arkivsaksnr.: 16/4662-19   Arkiv: 145  

 

Verbalforslag - Årsbudsjett 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Kommunestyret 02.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen skal i redegjøre for hvordan verbalforslag som vedtas under 

budsjettbehandlingen blir fulgt opp. Dette skal gjøres innen et halvt år etter vedtak. 

Dette gjelder også verbalforslag vedtatt ved forrige budsjettbehandling.  

2. Kommunestyret ber rådmannen frem til strategikonferansen i 2017 gjøre en 

risiko/konsekvensutredning i forhold til de investeringer, låneopptak som er foreslått i 

handlingsplan fra 2018 til 2020. Kommunestyret ønsker med dette en bedre oversikt 

over hva disse låneopptakene har av innvirkning på driftsbudsjett/driftsnivå i de 

samme årene. Det samme er hva som er konsekvensen av å utsette dette.     

3. Rådmannen bes i løpet av første halvår 2017 legge frem en analyse av samlet gebyr og 

avgiftsøkning for innbyggerne som følge av de rentable investeringene i 

handlingsprogrammet for 2017-2020.    

4. Rådmannen sørger for at sektoransvarlige har oversikt over - og søker på – søkbare 

eksterne midler innenfor de respektive sektorene.   

5.  Ekstern bruk av konsulenttjenester over kr 500 000 rapporteres i tertialrapporter.   

6.  Ved alle lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsetting skal likelønn vektlegges.  I 

kommunens årsmelding skal det spesifikt framgå hvordan kvinner og menns 

lønnsutvikling utvikler seg. Kommunestyret ber rådmannen passe på at ikke 

likelønnsprinsippet fravikes.   

7.  Det utredes hvorvidt det er behov for flere lærlingplasser i kommunal virksomhet for 

å støtte opp om de aktuelle fagene.   

8. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å satse bredere i kulturskolen, 

ved å innføre flere kurs i flere kunstfag og flere ulike instrumentaltimer. 

9. Rådmannen utreder støtteordninger for barn i familier som ikke har ressurser nok til at 

barna kan delta på kulturskole, kulturelle og idrettslige aktiviteter. 

10. Rådmannen bes gi en redegjørelse om hvordan driften av Røsholmstranda 

gjennomføres ut fra gjeldende avtale med Røde Kors.   

11. Det utarbeides en egen kulturarvstrategi i løpet av handlingsplanperioden.   

12. Det er viktig at kommunen støtter aktivt opp om Karrieresenteret for å medvirke til at 

folk får dokumentasjon på sin kompetanse og kan skaffe seg nødvendig 

tilleggskompetanse for det yrke de kvalifiserer seg for. Det er viktig at kommunen 

også hjelper flyktninger på denne måten.   
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13. Kommunestyret ber rådmannen kartlegge egnede arealer i kommunen for bygging av 

et utendørs flerbruksanlegg for stimulering til økt aktivitet for barn og unge. Dette kan 

være mindre utendørs anlegg som for eksempel små klatreanlegg, BMX-sykling, 

skateanlegg og aktiviteter som ikke har tilrettelagte arealer i dag. Arealene skal 

tilpasses å være lavterskeltilbud.    

14. Rådmannen bes gi en orientering om prosjektet «Korps i skolen» og hvordan dette kan 

utvides og videreføres, samt hvordan samarbeidet og støtten til skolekorpsene er  

15. Ringerike kommune har innbyggere med røtter fra mange land og etnisiteter. 

Rådmannen bes undersøke med de ulike foreninger som finnes om planlagte festivaler 

/ høytider og lage en aktivitets kalender for kommunen. Mange foreninger ønsker at 

flest mulig deltar på slike markeringer / festivaler og det vil bli lettere blant annet for 

politikere å planlegge deltagelse på slike markeringer.    

16. Rådmannen bes fremme en egen sak som presenterer avlastningstjenestene for 

funksjonshemmede barn og hvor det vurderes om dette bør styrkes og utvides. Det er 

svært viktig både for barna og foreldrene at det er gode ordninger på dette området.   

17. Rådmannen bes legge frem en sak for å se på mulighetene for å kunne realisere et nytt 

terapibasseng ved Ringeriksbadet i henhold til tidligere planer. Ringeriksbadet er mye 

benyttet og er til tider fullt, dette gjør at behov for en utvidelse med et terapibasseng er 

aktuelt for å bedre kunne ivareta satsningen på forebyggende helsearbeid og 

rehabilitering. Det varme vannet gjør terapibasseng spesielt godt egnet for 

babysvømming, svømmeopplæring og terapitrening for folk med leddsykdommer og 

for eldre  

18. Rådmannen bes gi en orientering om prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling» og 

hvordan man vil jobbe framover for å gjøre ungdomsskolen mer tilrettelagt for elever 

som er mer praktisk enn teoretisk anlagt, slik at mestring og trivsel i ungdomsskolen 

øker.   

19. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en oversikt over kommunens eiendommer, 

fortrinnsvis som et ledd i byplanarbeidet. Dette for å synliggjøre hvilke arealer som 

kan brukes til allmennyttige formål, eller som kan makeskiftes for gjennomføring av 

det kommende planverket. Kommunestyret ber samtidig rådmannen redegjøre for 

hvordan det aktivt arbeides med utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale 

eiendommer i dag.   

20. Rådmannen fremmer en sak om evaluering av nåværende turistinformasjons samarbeid 

og mulig etablering av turistinformasjon for Ringeriksregionen.  Etableringen kan 

skape flere grønne arbeidsplasser og vil kunne løfte frem Ringeriksregionens unike 

natur- og kulturverdier.  

21.  Rådmannen bes undersøke med Buskerud Fylkeskommune og Brakar om mulighet for 

å starte et prøveprosjekt med lavere priser på lokalbuss i Ringerike.  Eksempelvis kan 

man starte med rute 228, tidligere kjent som bybussen, som kjører Nord – Sør aksen i 

Hønefoss.   

22.  Kommunestyret ber rådmannen om i løpet av 2017 å legge fram en oversikt over 

status på bruer på kommunale veier og en plan for vedlikehold/oppgradering av de 

bruene som ikke oppfyller gjeldende krav.   

23. Kommunestyret ber rådmannen om i løpet av første halvår 2017 å iverksette 

kartlegging av usikrede skoleveier ved alle barne- og ungdomsskoler i Ringerike. 

Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole skal involveres i dette arbeidet.   

24. Rådmannen legger frem en revidert Miljø og klimaplan («Det grønne skiftet») i løpet 

av 2017. Følgende underpunkter tas med i det videre arbeid med miljø og klimaplan. 
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1. Kommunestyret ber rådmannen arbeide for etablering av en geopark i Hensmoen 

området - et av de mest populære friluftsområdene i Hønefoss. MDG har tidligere - 

i samråd med Miljøvernforbundet - pekt på Hensmoens unike geologiske 

kvaliteter. Sabima har også pekt på områdets unike biologiske mangfold. MDG 

nevnte ideen om en geopark ved høringsuttalelse (april 2016) til grensedragning 

for masseuttak i området. Anleggshaver bør eventuelt kunne tilrettelegge for dette 

tiltaket.   

2. Det utredes opprettelse av et geoinformasjonssenter i Ringeriksregionen. Et 

geosenter kommer innbyggerne til gode som en ressurs når det gjelder reiseliv, 

undervisning og lokal identitetsbygging. Senteret skal fortrinnsvis ha hovedvekt på 

kvartærgeologi da Ringerike har spesielle nasjonale verneverdier på dette feltet. I 

tillegg har vi Oslofeltets unike geologi i umiddelbar nærhet. Rådmannen bes ta opp 

et arbeid for lokalisering av et slikt vitensenter.   

3. Kommunestyret ber rådmannen arbeide for etablering av område for parsellhager i 

forbindelse av utbyggingen i Krakstadmarka. Slik kan befolkningen i Ringerike få 

muligheten til å komme seg ut og erfare grønne omgivelser hvor de kan dyrke egne 

grønnsaker og gi barna muligheten til å lære om planter. Parsellhagene kan også 

drives i samråd med skolene.   

4. HRA produserer i dag biogass. Postens biler og HRAs egne biler bruker denne 

gassen, men mye av denne ressursen kjøres ut av vårt distrikt. Rådmannen 

fremmer en sak i 2017 der kommunen legger opp til bruk av denne bioenergien i 

egne større kjøretøy.    

5. Kommunestyret vil anmode Ringerike kommune om å anskaffe el-biler for sine 

transportbehov i størst mulig grad når dette er formålstjenlig. Også el-busser bør 

vurderes.   

6. Kommunestyret ønsker å premiere innbyggere som velger miljøvennlig 

byggemetode. Kommunestyret ber rådmannen vurdere mulighet for å endre dagens 

betalingsreglement, slik at dokumentert miljøvennlige byggeplaner kan få lavere 

betalingssatser / prosentvis fratrekk i avgifter. Sak legges frem for kommunestyret 

i løpet av 2017, og i god tid før behandling av betalingsreglementet for 2018.   

7. Kommunestyret ber rådmannen undersøke omfanget av olje- og parafinkaminer 

som eksisterer blant kommunens innbyggere som mottar kommunale 

helsetjenester, gjerne også de som er avhengig av vedfyring. Etter undersøkelsen 

fremmes sak for kommunestyret med hensikt (hvis mulig) om å fremskynde 

utskifting av eksisterende anlegg med varmepumper.   

8. Kommunestyret ønsker at alle tak på kommunale nybygg skal utstyres med 

solcellepanel. Rådmannen bes utrede en sak om mulighet for å kle eksisterende 

kommunale bygg med solcellepanel.    

9. Kommunen har tidligere vedtatt at alle kommunale nybygg skal vurderes oppført i 

tre. Kommunestyret vil gi en generell oppfordring til alle utbyggere om også å 

vurdere nybygg i tre.  

10. Rådmannen utreder muligheten for å etablere et kommunalt klimafond (ENØK-    

fond).   
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Beskrivelse av saken 

I forbindelse med behandling av budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020 i 

kommunestyret 24. november 2016 ble det bestemt å utsette behandling av verbalforslag. 

Verbalforslagene som her er foreslått er utarbeidet i fellesskap av Arbeiderpartiet, 

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti, Miljøpartiet de grønne, Solidaritetslista, 

Sosialistisk venstreparti og Venstre.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Månedsrapport november 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/17 Formannskapet 24.01.2017 

4/17 Kommunestyret 02.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Månedsrapport november 2016 tas til orientering 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Sammendrag 

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

mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 26 mill. kroner.  

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

-195 986 -53 118 -25 945 0 25 945 1 085

4 822 7 072 8 844 9 582 738 8 % 691

82 887 98 705 103 731 101 417 -2 314 -2 % -2 756

159 969 165 359 184 296 188 423 4 127 2 % 2 816

231 306 261 338 283 620 282 692 -927 0 % -1 569

112 462 128 023 138 768 137 007 -1 761 -1 % -2 027

18 589 18 393 25 860 27 415 1 555 6 % 1 267

583 636 604 172 649 523 642 904 -6 619 -1 % -7 865

106 133 109 457 138 294 142 481 4 187 3 % -270

-67 627 -67 628 -59 057 -57 597 1 460 3 % 1 000

-1 463 181 -1 418 043 -1 582 545 -1 560 145 22 400 1 % 7 000

35 017 40 034 82 720 85 820 3 100 4 % 2 800Finans

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

 
 

Det er kun små endringer i årsprognosen for de enkelte rammeområdene fra forrige 

månedsrapport, men betydelig endring på området skatt og rammetilskudd som øker 

merinntekten fra 7 mill. kroner til 22,4 mill. kroner. Samfunn endrer også sin årsprognose og 

viser nå et mindreforbruk på 4,2 mill. kroner. 

Driftsområdene viser et samlet merforbruk på ca 1 mill. kroner, som er et meget godt resultat 

målt mot budsjettplanen. Det er årets ekstraordinært gode skatteinngang samt lave renter på 

lån som gjør at kommunen i år vil få et betydelig bedre regnskapsresultat enn budsjettert. 
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Sykefraværet i kommunen fortsetter å falle også i oktober sammenlignet med fjoråret. 

Måneden viser 8 % i 2016 mot 9,4 % ved samme tidspunkt i 2015. Totalt for året til og med 

oktober er sykefraværet i år 7,8 % mot 8,7 % i samme periode i fjor. Fortsetter trenden ut året 

vil Ringerike kommune gå mot rekordlavt sykefravær sammenlignet med perioden 2001-

2015. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det rapporteres månedlig (med unntak av januar og juni) til formannskap og kommunestyre 

om den økonomiske utvikling i 2016. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av 

status, mens det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

Økonomiske forhold 

Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året. 

 

Rådmannens vurdering 

2016 går mot slutten og årsprognosen skal nå vise et relativt godt bilde av det økonomiske 

resultatet kommunen kan vente seg i år. Da er det godt å registrere at de fleste 

rammeområdene styrer mot et resultat omtrent som budsjettert og at de ekstra skatteinntektene 

som kommunen oppnår i år kan bidra til å bygge reserver og gjøre kommunen mer økonomisk 

robust for tiden fremover. 

Siden dette er siste månedsrapport for i år vil rådmannen benytte anledningen til å takke alle 

ansatte, ledere og politikere i Ringerike kommune for deres bidrag til god økonomistyring i 

2016. 

 

Vedlegg 

Månedsrapport november 2016 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.01.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Arkivsaksnr.: 17/93-1   Arkiv: 151  

 

Plan økonomirapportering 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/17 Formannskapet 24.01.2017 

5/17 Kommunestyret 02.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Rådmannens forslag til datoplan for økonomirapportering 2017 godkjennes 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen legger frem forslag til datoer for økonomirapportering i 2017. 

 

Økonomiske forhold 

Økonomirapportering og utvikling av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god 

økonomistyring gjennom året.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen har en mer robust økonomisk situasjon inn i 2017 enn det som har vært tilfelle de 

siste 8 årene. Det er imidlertid små marginer og rådmannen anbefaler derfor at praksis med 

månedlige økonomiske rapporter til formannskapet og kommunestyret videreføres i 2017. 

Hver måned legges det frem en rapport som viser en økonomisk årsprognose for hvert 

rammeområde, kort om sykefravær samt utvikling i de største investerings-prosjektene. Hvert 

tertial lages det en mer omfattende rapport med noe mer utfyllende kommentarer fra 

rammeområdene, investeringsprosjekter samt status på kommunens mål. 
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Vedlegg 

Økonomirapportering – kjøreplan 2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Arkivsaksnr.: 17/145-1   Arkiv: 060 &31  

 

Ståstedsanalyse IT  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/17 Formannskapet 24.01.2017 

6/17 Kommunestyret 02.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Formannskapet tar «Tilstandsvurdering for Ringerike kommune- virksomhetsområde IT» til 

orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ved behandlingen av Handlingsprogram 2016-2019 ble det vedtatt verbalforslag om at 

Ringerike kommune skal utarbeide digitaliseringsstrategi. 

 

Rådmannen har som grunnlag for arbeidet med digitaliseringsstrategien fått utarbeidet en 

ståstedsanalyse av IT i Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

Accenture har på oppdrag av rådmannen gjennomført en tilstandsvurdering av IT-tjenestene i 

Ringerike kommune. Accenture har gjort arbeidet ved intervjuer med ansatte i IT-enheten og 

gjennom workshops sammen med rådmannens ledergruppe. 

 

Hovedinntrykket er at det leveres gode operative tjenester basert på god fysisk infrastruktur og 

godt kvalifiserte ansatte med lang erfaring. 

IT-enheten fokuserer primært på å sikre daglig leveranse av IT-tjenester, og utgjør i hovedsak 

en drift- og serviceenhet. Enheten er liten og driften utføres kostnadseffektivt. 

 

Ringerike kommune har ikke et modent forhold til sikkerhet og risiko knyttet til 

informasjonssikring. 

Rapporten viser at for å lykkes med å realisere digitale løsninger i fremtiden må 

modenhetsnivået for styring og utnyttelse av teknologi økes i Ringerike kommune. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det var nyttig med en objektiv vurdering av IT-tjenestene i Ringerike 

kommune når arbeidet med digitaliseringsstrategi skal gjennomføres.  

Vurderingen støtter rådmannens antagelser om at IT-tjenestene i kommunen er gode og 

leveres effektivt. 

Videre viser vurderingen områder som det må arbeides med for at Ringerike kommune skal 

lykkes i en digital utvikling. 

Forslag til tiltak i rapporten vil bli vurdert, og gjennomført i ordinær drift eller som en 

konsekvens av utarbeidet digitaliseringsstrategi. 

 

Vedlegg: 

«Tilstandsvurdering for Ringerike kommune – virksomhetsområdet IT» 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 16/4210-3   Arkiv: Q50 &13  

 

Ny sentral parkeringsforskrift  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/17 Formannskapet 24.01.2017 

7/17 Kommunestyret 02.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslag til vedtak: 

 
1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering. 

2. Det innføres 2 timers gratisparkering for el- og hydrogendrevne motorvogner. 

3. Ved etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser forberedes disse for mulig 

framtidig innføring av betaling for ladestrøm.  

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Forskrift om vilkårsparkering for allmenheten og håndheving av private 

parkeringsreguleringer, med kortnavnet «parkeringsforskriften» blir gjeldende fra 1.1.2017. 

 

Forskriftens formål §1 er; 

a) sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet, 

b) sikre at parkeringstilbudet er universelt utformet, 

c) sikre at parkeringsvirksomhet utøves med god kvalitet og mest mulig likt uavhengig av 

hvem som er tilbyder, 

d) bidra til likere konkurranseforhold mellom tilbydere av parkeringstjenester og 

e) legge til rette for offentlig kontroll av virksomheten. 
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Sammendrag 

Målsettingene i §1 i forskriften får oppnås gjennom flere endringer; 

 

Det blir en felles forskrift for det offentligrettslige og privatrettslige området, forbrukerne 

møter samme regelverk uavhengig av hvem som er tilbyder av tjenesten. 

 

For å sikre gjennomgående god kvalitet, opprettes et parkeringsregister hvor alle som tilbyr 

parkeringstjenester må registrere inn sine plasser med kart og skiltplan. Dette skal sikre 

allmenheten tilgang til digital informasjon men også mulighet for sentral kontroll med 

virksomhetene. En sideeffekt er også at registeret gir parkeringsklagenemda lett tilgang til de 

faktiske forhold på det aktuelle stedet når tvistesaker behandles. Parkeringsklagenemda vil 

være felles tvisteorgan for alle tilbydere av parkeringstjenester. 

 

Kostnadene ved registerføringen bæres av tilbyderne av parkering med kr 7,- (2017) pr 

parkeringsplass, samt et årlig tilsynsgebyr på kr 9 000,- (2017) som dekning for 

tilsynskostnader fra overordnet myndighet. 

 

Det stilles krav om tilrettelegging for forflytningshemmede. Plassene skal være universelt 

utformet. Betalingsautomatene må tilfredsstille universell utforming, og frist for dette er 

01.01.2021. Det skal i tillegg tilbys en betalingsløsning som ikke forutsetter bruk av 

betalingsautomaten, f.eks en betaling via mobiltelefon. Det stilles også krav om tilstrekkelig 

antall plasser for forflytningshemmede, dvs det skal til enhver tid være en ledig reservert 

plass. Dette er konkretisert med 4 % av antall plasser hvor det er 50 eller flere plasser. Er det 

mindre enn 50 plasser, skal det reserveres minst 2 plasser.  

 

På parkeringsområder skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig 

antall plasser. Med det menes at det skal være en ledig ladeplass til enhver tid, men det er 

allikevel ikke plikt til å tilby mer enn 6 % av det totale antallet plasser. Statens vegvesen kan 

gjøre unntak fra kravet dersom investerings- eller driftskostnadene blir urimelig høye 

 

Det generelle fritaket for parkeringsavgift for biler med elektrisitet og hydrogen som 

energikilde bortfaller. Det vil nå være opp til den enkelte kommune (offentlige plasser) eller 

tilbyder (private plasser) om såkalte utslippsfrie biler skal betaler ordinære parkeringsavgift. 

 

Ladeplasser for el-drevne biler har hittil vært uten betaling. Den nye forskriften åpner nå for å 

belaste parkeringsavgift og strømkostnaden ved lading. 

 

Ringerike kommune disponerer 467 parkeringsplasser, herav 6 med ladepunkter og 19 HC-

plasser pr. oktober 2016. Disse ladepunktene er ikke utstyrt for betaling av ladestrøm. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet behandlet i sak 77/16 sak om innføring av maksimaltid for sentrumsnære 

parkeringsplasser med følgende vedtak; 

 

«Det innføres ikke tidsbegrensning på kommunale parkeringsplasser fra 1.6.2016. Innføring 

av maksimal parkeringstid på kommunale parkeringsplasser tas opp til ny vurdering høsten 

2016 i forbindelse med ny parkeringsforskrift som trer i kraft 1.1.2017» 

 

 

Økonomiske forhold 

I forhold til kravet om antall parkeringsplasser som er tilgjengelig for forflytningshemmede er 

det behov for etablering av 20 stk nye plasser. Dette krever noe oppmerking og skilting. 

Tilrettelegging for universell utforming av plassene har relativt sett liten kostnad. Universell 

utforming av automatene gjøres ettersom disse skiftes ut i løpet av en 4-års periode. 

 

Krav om at minimum 6 % av det totale antallet plasser skal være tilgjengelig for ladbar 

motorvogn medføre et behov for 22 stk nye ladepunkter. Erfaringstall fått fra Ringeriks-Kraft 

på dette er kr 70.000,- til 90.000,- for ladepunkt med lav effekt (under 7,4 kW) forutsatt 

mulighet for tilkobling til et eksisterende målepunkt. Prisen for hurtigladere (50 kW) er 

betydelig høyere da det normalt må tilføre ekstra strømtilførsel. Erfaringstall for hurtigladere 

er i størrelsesorden kr 390.000,- til 550.000,-  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på at ny forskrift fjerner forskjellene mellom private og offentlige 

tilbydere av parkeringstjenester. Dette vil bedre forutsigbarhet for forbrukerne av tjenestene 

og harmoniserer gebyrsatser ved overtredelser. 

 

Opprettelse av parkeringsregisteret påfører også kommunen som tilbyder av 

parkeringstjenester merkostnader gjennom finansieringen av registeret, samt merarbeid med 

ajourhold for alle endringer som oppstår. Den totale kostnaden er likevel beskjeden sett i 

forhold til omsetningen i virksomheten. 

 

Krav om universell utforming av alle parkeringsplasser medfører kostnader både for 

tilrettelegging av plass og betalingssystemer. Krav om flere ladepunkter medfører en betydelig 

kostnad. Rådmannen ser at kost/nytte-vurdering kan bli aktuelt der hvor forholdene gir 

utfordringer i tilretteleggingen.  

 

Ringerike Næringsforum har på vegne av de næringsdrivende påpekt liten «turn-over» på de 

sentrumsnære parkeringsplassene. Dette med bakgrunn i at el-biler står gratis og ikke har noe 

insitament til å benytte rimeligere parkeringsplasser i ytterkant av sentrum. 

 

Som en konsekvens av dette anbefaler rådmannen at det innføres betaling på kommunale 

parkeringsplasser også for ladbare motorvogner. Kravet om økt antall plasser for ladbar 

motorvogn vil forsterke situasjonen med liten «turn-over» som Ringerike Næringsforum 

påpeker. Innføring av parkeringsavgift for ladbar motorvogn vil gi like betingelser for 

parkering for denne type kjøretøy som øvrige kjøretøyer.  

Alternativt kan det også innføres betaling for strømforbruket ved lading.  
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Rådmannen ser at det kan bli en diskusjon angående anbefalingen over og foreslår derfor et 

alternativt vedtak om maksimal parkeringstid på de sentrumsnære parkeringsplassene.  

 

Alternativt vedtak 

 
1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering. 

2. Det gis fritak for betaling på kommunale parkeringsplasser for elektrisk og hydrogendrevne 

motorvogner.  

3. Det opprettes parkeringssone i Hønefoss sentrum med maksimaltid for parkering. Rådmannen 

forbereder sak om innføring av slik sone første halvår 2017. 

4. Ved etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser forberedes disse for mulig 

framtidig innføring av betaling for ladestrøm.  

 

 

 

Vedlegg 

Parkeringsplassene i Ringerike kommune (tabell) 

Rundskriv fra El-bilforeningen 

 

Navn Sted 
Tot. ant. 
plasser 

Ordinære 
plasser 

HC 
plasser 

EL 
plasser 

Kirkegt v/Torget Kirkegata  11 9 2   

Storgt v/Fengslet Storgata 9 8 0 8   

Storgt v/Sentralg Storgata 8-12 8 8     

Storgt v/Gymnaset Storgata 14 7 7     

Storgt v/Gamle 
skogeierf Storgata 11-13 8 8     

Storgt 17 Storgata 15-17 8 8     

Blomsgt Blomsgate 9 8 1   

Tellegrafen plass Holmboes gate 18-22 30 30     

Sundhaven Sundgata 1-7 18 18     

Kinohaven Storgata v/Sundgata 7 4 4     

Kirkegt v/J.K Kirkegata 9-11 8 8     

Sibbernsgt Sibbernsgate 5-9 53 50 1 2 

Livbanen Kong Rings gate 13-15 52 50 2   

Esso Kong Rings gate 9-11B 40 40     

Wagner Kong Rings gate 11A 24 22 2   

Hoffgaardsgt Hoffgaardsgt 80 80     

Tippen Tippen 49 47   2 

Nordre torg Nordre Torv 4-6 6 5 1   

Hønengt vest v/Hønengt. 6 44 40 2 2 

    467 442 19 6 
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Ringerike kommune, 08.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Asle Aker 

 

saksbehandler: Morten Fagerås 
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Arkivsaksnr.: 16/5934-3   Arkiv: 231  

 

Innfordring kommunale avgifter vann og avløp - ny praksis  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/17 Formannskapet 24.01.2017 

8/17 Kommunestyret 02.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Etablering av ny praksis ved innfordring av vann- og avløpsgebyrer tas til orientering.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune vil fra 2. termin 2017 utstede faktura for vann- og avløpsgebyrer direkte 

til eiere av boliger, ikke til leietakere. All innfordring av ubetalte krav vil rettes mot eier.  

 

Innledning / bakgrunn 

Enheten Skatt og avgift, har som en av sine oppgaver å innkreve ulike kommunale krav.  

Innkrevingsarbeidet er mangfoldig og ressurskrevende. Vi har sett etter forbedringspunkter og 

praksis/rutiner som kan forenkle og skape rom for en større effektivitet. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen har en ubenyttet mulighet til å effektivisere innfordringsløpet på enkelte krav, og 

samtidig få en mer effektiv fakturering. Muligheten ligger i å endre praksis for utsendelse av 

faktura og innkreving av vann- og avløpsgebyrer, for utleieboliger herunder borettslag. 

For å få dette til, har Skatt og avgift samarbeidet med Teknisk forvaltning. 

 

For kommunens innbyggere vil ny praksis medføre at personer som leier en bolig, får tilsendt 

regning for vann- og avløpsgebyrer. Regningen sendes direkte til hjemmelshaver dvs. eier av 

eiendommen. Kommunen vil også rette hele innkrevingsprosessen direkte mot hjemmelshaver 

som juridisk har betalingsansvaret. 

 

Samme praksis vil gjelde for borettslag. Her anses andelshavere som leietakere og borettslaget 

som hjemmelshaver/eier av eiendommene.  

Eiere må selv stå for innkrevingen av vann- og avløpsgebyrer fra sine leietakere. For 

borettslag er det naturlig å tenke seg at dette kreves inn gjennom den månedlige husleien, 

tilsvarende den ordningen de har for å innkreve andre store felles kostnader i dag. 

Boligkomplekser med felles vannmåler har allerede slik praksis. 
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Juridiske forhold  

Adgangen til å innføre ny praksis som beskrevet, er hjemlet i panteloven § 6-1 (lovbestemt 

pant i fast eiendom). Lovbestemmelsen innebærer at betalingsansvaret påhviler 

hjemmelshaver. I tillegg har kommunen Legalpant for kravet i 2 år. 

 

Forenkling 

I de tilfeller hvor kunden har elektronisk mottak av faktura vil vi benytte dette. De fleste 

næringskunder og borettslag har i dag EHF som distribusjonsform. De vil da motta faktura 

både som EHF (XML-format) og mulighet for selv å skrive ut  PDF versjonen av fakturaen 

som følger vedlagt i den digitale distribusjonen. Målsettingen er 100 % digital distribusjon av 

kommunale fakturaer da vi i dag støtter alle distribusjonsformer. Dette vil gi mer effektiv 

distribusjon og kunden vil motta faktura samme dag som den produseres. Dagens løsning med 

filoverføring til ekstern print-leverandør krever at flere personer må involveres i 

fakturaproduksjon, og gir flere feilkilder. 

 

Behov for informasjon  

Det sendes ut et informasjonsbrev til utleiere i desember. Vi har hatt et møte med Ringerike 

boligbyggelag, da disse er forretningsfører for borettslagene. Borettslagene er en stor aktør i 

utleiemarkedet og vi ønsker en smidig innføring av ny praksis.  

Regning for 1. termin 2017, vil innehold informasjon om endringen og dato for iverksetting. 

 

Ordningen igangsettes fra 2017, men først fra 2. termin (mai) 

1. termin inneholder både forskudd 2017 og oppgjør 2016, og det er ikke ønskelig å forstyrre 

denne beregningen/utfaktureringen. Videre er det viktig å gi leietaker og eier rimelig tid til å 

forberede seg på ny praksis. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på endringene som iverksettes. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arkivsaksnr.: 15/5654-25   Arkiv: PLN 325-01  

 

422 detaljregulering for Grenda i Åsa Endring av opprinnelig plan 325 

Grenda i Åsa 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

101/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.12.2016 

2/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 24.01.2017 

9/17 Kommunestyret 02.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 422 Detaljregulering for Grenda Åsa vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, sist vedtatt 23.04.2009, som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Sammendrag 

Det er foreslått endring av gjeldene reguleringsplan 325 Grenda i Åsa. Hensikten er å justere 

tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til jordrenseanlegg da 

det er andre renseløsninger som skal benyttes. Foreslåtte reguleringsformål er 

boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, andre typer bebyggelse og anlegg, lekeplass, 

kjøreveg, parkeringsplass og friområde. 

Det er ikke gjort noen store endringer etter 1.gangsbehandling, kun endring i bestemmelsene § 

4.3 og nytt punkt 3.2 etter innspill fra Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er endring av gjeldene reguleringsplan 325 Grenda Åsa. Hensikten er å 

justere tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til 

jordrenseanlegg da det er andre renseløsninger som skal benyttes. Foreslåtte reguleringsformål 

er boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, andre typer bebyggelse og anlegg, 

lekeplass, kjøreveg, parkeringsplass og friområde. 
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I gjeldene reguleringsplan ligger veilinjen på steder som ville skapt store terrenginngrep med 

bla. fjerning/ deling av stedlige fjellformasjoner. Deler av regulerte trase vil også medføre 

store dominerende fyllinger, og et stygt inngrep i en skogkledt åkerholme som har åpenbare 

vernekvaliteter. Den nye atkomsten og internveier til boligområde ivaretar disse hensyn.    

 

Justering av tomtegrenser er utført for å tilpasse tomtene bedre i terrenget. Tomt 12 har 

kommet etter at man så at opprinnelig tomt 8 ligger på to forskjellige høydedrag. Tomt 8 var 

opprinnelig en stor tomt. Ved deling har de to tomtene blitt på 1,5 daa hver. Deling av tomt 8 i 

to har ført til mindre justeringer av tomt 6 og 7, dette for å tilpasse tomtene bedre i terrenget.  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring 

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg 7. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 § 4.3 I bestemmelsen avsnitt 2 om etablering av felles jordrenseanlegg for avløp 

innenfor område som er regulert til lekeplass, er fjernet i sin helhet. 

 Nytt punkt 3.2 under om Kulturminner i reguleringsbestemmelsene.   

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 03.09.2016 – 15.10.2016. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert under. 

 

Fylkesmannen i Buskerud, 22.09.2016 

Grenda i Åsa er i utgangspunktet ikke et område hvor det bør legges til rette for økt 

boligbygging av hensyn til samordnet areal og transportplanlegging. Boligområdet vil være 

bilbasert og støtter derfor lite opp om nasjonale føringer om at videre vekst i byområdene skal 

transporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

Med utgangspunkt i at dette gjelder endring av en vedtatt plan har vi likevel ingen spesielle 

merknader til planforslaget ut fra nasjonale eller viktige regionale miljøinteresser. Vi mener 

det er bra at vegsystemet er planlagt på nytt med hensyn til landskapet i området. 

 

Vi vil bemerke at det i bestemmelsene § 4.3 står at det kan etableres felles jordrenseanlegg for 

avløp innenfor området som er regulerte til lekeplass. Vi forutsetter at dette er en feil i 

bestemmelsene og at dette blir tatt ut. Vi mener det er positivt at lekeplassen er sikret 

opparbeidet gjennom rekkefølgekrav i bestemmelsene.  
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Vest for planområdet er det registrert to lokaliteter i naturbasen til Miljødirektoratet med åpen 

kalkmark av nasjonal interesse. Her er det registrert flere rødlistede arter, blant annet den 

prioriterte arten dragehode. Disse områdene ligger utenfor planområdet og vil derfor ikke bli 

berørt direkte av utbyggingen. Vi savner likevel en redegjørelse for hvordan de miljørettslige 

prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp i saken. Før planforslaget 

blir endelig vedtatt ber vi derfor om at dette blir utredet i tråd med lovens krav. 

 

 

Forslagstillers kommentar: 

Avsnitt 2 i reg.best §4.3 Lekeplass om jordrenseanlegg fjernes i sin helhet. 

Omsøkt reguleringsendring gjelder avgrensing og justering av veilinjer i en allerede vedtatt 

reguleringsplan. Hovedhensikten med omreguleringen er ønske om bevaring av stedlige 

naturkvaliteter/terrengformasjoner i området (landskapsmessig/geologisk mangfold).  Det 

foreligger ingen registrerte lokaliteter i naturbasen til Miljødirektoratet innen det nye 

planområdet – se vedlagt utskrift fra naturbasen. Det bekreftes herved at det utførte 

anleggsarbeider ikke har påført skade på naturmangfoldet. 

  

Rådmannens kommentar:  

Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i reviderte reguleringsbestemmelser. 

 

 

Hans Bjella Bjørke, 14.10.2016 

Jeg har tidligere vært i kontakt med Ringerike kommune ang. saken, på bakgrunn av at 

kartgrunnlaget (grensen mellom tomteområdet Gnr. 18 bnr. 86 og min eiendom Gnr. 18 bnr. 8) 

ikke stemmer over ens med hvor grensen faktisk skal gå etter avtale mellom meg (og mine 

foreldre, som solgte dette før jeg overtok eiendommen i 2014) og kjøper/utbygger av 18/86. Jeg 

etterspurte på forsommeren i år en grensegang, og svaret fra kommunen var at dette er under 

behandling og at grensegang vil bli gjort så snart som mulig. Nå forstår jeg det slik at grensegang 

ikke gjøres så lenge det gjøres endringer i reguleringsplanen, og derfor vil jeg komme med mine 

merknader nå, så tidlig som mulig, for at det ikke skal bli etablert en forståelse av at den grensen 

som er tegnet i reguleringsplanen er riktig.  

 

Dette dreier seg om områdene på kartet f_GF2 og f_GF3. I begge disse er grensen i 

reguleringsplanen lagt for langt til høyre/mot øst. Her er avtalen mellom meg og kjøper at grensen 

ikke skal komme i konflikt med en snuplass for tømmerbiler og velteplass for tømmer, og at jeg 

skal beholde en haug/forhøyning i landskapet som "buffersone" mellom velteplass og tomtefeltet, 

samt en gammel adkomstvei som skal beholdes innenfor grensen av min eiendom. 

 

Jeg vil også opplyse Ringerike kommune om at utbygger/kjøper av 18/86 har satt opp et 

permanent gjerde et godt stykke (opptil 20 meter) inn på min eiendom. Dette har jeg tatt opp med 

utbygger, og utbygger har sagt at gjerdet skal bli fjernet. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Det er forutsatt at utbygger og nabo Hans Bjella Bjørke enes en grensejustering i området slik 

at plangrensen blir framtidig eiendomsgrense. 

 

Velteplass kan slik situasjonen blir i framtida nyttes som opprinnelig, og haug/forhøyning i 

terreng antas å være den haug som søkes bevart i ny plan (friområde f_GF3). Omtalt 

atkomstvei må flyttes i terrenget for å få plass til friområde f_GF2. Forholdet er en 
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privatrettslig sak- dvs avtale om erverv av nødvendig tomtegrunn må før eller siden inngås 

mellom partene. Slik avtale forelegger ikke per i dag. 

 

 

Rådmannens kommentar: 

Dette er en privatrettslig sak som må løses mellom grunneierne.  

Ut ifra kartet ser det ut som den gamle adkomstveien Hans Bjella Bjørke referer til, kommer 

ned mellom tomt 2 og 3. Rådmannen kan ikke se at dette vil føre til noe konflikt med foreslått 

plan. Dette er noe grunneierne må løse seg imellom.   

 

Buskerud fylkeskommune, 14.10.2016 

Buskerud fylkeskommune har tidligere utført kulturminneregistrering i planområdet. Det ble i 

2006 registrert steingjerder og steinrøyser i planområdet, men det ble ikke gjort funn av 

automatisk fredete kulturminner. Vi har derfor ingen merknader til planområdet når det 

gjelder automatisk fredete kulturminner. Vi ønsker likevel å minne om varslingsplikt jf. 

Kulturminnelovens § 8,2. ledd dersom det skulle dukke opp automatiske fredete kulturminner 

under anleggsarbeidet. Vi foreslår følgende reguleringsbestemmelse: 

Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatiske fredete kulturminner må 

arbeidet straks stanse og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 

Kulturminnelovens §8, 2. ledd. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Foreslått tekst fra fylkeskommunen settes inn som nytt pkt 3.2 Kulturminner i 

reguleringsbestemmelsene.   

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i reviderte reguleringsbestemmelser. 

 

 

Statens vegvesen, 13.10.2016 

Det er en økning fra 11 til 12 tomter som ikke vil øke trafikken vesentlig og vi har derfor 

ingen merknader. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Ingen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Tas til orientering. 

 

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 325 for Grenda i Åsa, vedtatt 

23.04.2009. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til frittliggende 

småhusbebyggelse, jordbruk/skogbruk, jordrenseanlegg, felles avkjørsel, felles 

parkeringsplass, felles lekeareal for barn, felles grøntanlegg og annet fellesareal. 
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Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Visjon; Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen. 

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

Kommuneplanen skal vise at det er mulig å legge til rette for denne veksten innenfor det som i 

dag er Ringerike kommune. 

Det må settes av arealer til utbygging og bolig, næring og sosial og teknisk infrastruktur. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til framtidig boligområde.  

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. 

 

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. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 20.06.2016 Bh. 61/16.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

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

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 5 og ovenstående 

kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Siden dette er en oppdatering på en allerede vedtatt plan, har det ikke vært noen større 

uttalelser som har medført større justeringer. Men utfra de tilbakemeldingene som har kommet 

inn, så har det blitt gjort mindre endringer i bestemmelsene.   

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

innarbeidet.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 02.06.2016 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 11.11.2016 

4. Redegjørelser for foreslått endring 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer fra Cowi 11.11.2016 

6. Høringsuttalelser 

a. Fylkesmannen i Buskerud 22.09.2016 

b. Hans Bjella Bjørke 14.10.2016 

c. Hans Bjella Bjørke 16.10.2016 

d. Buskerud fylkeskommune 14.10.2016 

e. Statens vegvesen 13.10.2016 

7. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

8. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Utsnitt fra naturbase 11.11.2016  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 16/5886-11   Arkiv: 243 C20  

 

Spillemidler 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/17 Kommunestyret 02.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar prioriteringen av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens 

innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen. 

 

Prioritering av spillemiddelsøknader for 2017: 

Ordinære anlegg: 

Anleggsnr.  Pri. Anleggseier   Anlegg   Søknadssum 

0605026001 1 Ringerike kommune  Hønefoss Arena 40.850.000     

0605000801 2 Hønefoss tennisklubb  Rehab. Tennisbaner   270.000  

0605027401 3 Ringerike Tae Kwon Do kl.   Kamsporthall  403.000 

0605007102 4 Tyristubben IF   7er kunstgressbane 700.000 

0605006406 5 Heradsbygda IL  Idrettshus/garasje 330.000 

0605026301 6 Buttentjern Jaktskytesenter Riflebane Buttentjern 548.000 

0605007101 7 Tyristubben IF   11er kunstgressbane 2.500.000 

Nærmiljøanlegg: 

0605008101 1 Fossekallen IL   Kart Gullerud-Vegård  94.625 

0605008101 2 Fossekallen IL   Kart Gullerud-Klekken 94.625 

0605007109 3 Tyristubben IF   Rulleskitrase   

 300.000 

0605007108 4 Tyristubben IF   Ballvegg   

 300.000 
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Beskrivelse av saken 

Almemoen Vel har trukket sin søknad om ballbinge på Almemoen pga uenighet om 

beliggenhet. Ny søknad fremmes når beliggenhet er vedtatt. 

Vedlegg 1 viser de forskjellige søknader oppført i prioritert rekkefølge etter en felles 

innstilling fra Ringerike idrettsråd og rådmannen. Søknadssummen til ordinære anlegg 

beløper seg til kr 45.601.000, hvorav søknadssummen til Hønefoss Arena utgjør kr 

48.850.000. Nærmiljøanlegg har en søknadssum på kr 789.250. 

 

I 2016 fikk følgende anlegg i Ringerike tildelt midler: 

Hønefoss skiskytterklubb, utvidelse av skiskytteranlegget i Hovsmarka, kr 1.000.000 

Buttentjern jaktskytesenter, Compacsporting, kr 1.000.000 

Ringerike O-lag, Kart Damlia-Løvlia, kr 103.000 

Ådal IL, sandhåndballbane Møltemyra stadion, kr 104.000 

Ringerike kommune, Tufteparken, kr 300.000 

Ringerike kommune, aktivitetsanlegg Livbanen, kr 210.000. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune avvikler søknadskøen etter prinsippet av søknader rykker fremover i 

prioritetskøen etter hvert som søknader blir innvilget. Rådmannen oppfatter at idretten er 

fornøyd med denne ordningen. 

 

Vedlegg 

Enighetsprotokoll mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.12.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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Arkivsaksnr.: 14/2932-38   Arkiv: L03  

 

10004 Ny barneskole Hønefoss sør Energiløsning 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

161/16 Kommunestyret 15.12.2016 

11/17 Kommunestyret 02.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saken ble utsatt. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Sammendrag 

 

Ved utbygging av Ny barneskole Hønefoss sør er det gjort en utredning på hvilke muligheter 

man har i forbindelse med energiløsninger. Flere løsninger er vurdert, og rådmannen har valgt 

å gå for varmepumpe og brønnpark og at fjernvarme benyttes for å ta spissbelastningen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

I konkurransegrunnlaget som lå til grunn for valg av entreprenør for den nye skolen ble det 

definert at energiløsning skulle være brønnpark eller fjernvarme som et alternativ. Det ble 

imidlertid åpnet opp for at en i felleskap skulle vurdere andre reelle alternativer. Brønnpark 

ble lagt inn som alternativ for prising, mens fjernvarme ble lagt inn som en opsjon med et 

fradrag i investeringskostnad dersom denne skulle bli valgt 

 

Gjennom forprosjekteringen som har pågått høsten 2016, er det vurdert flere ulike alternativer 

for energiløsning for den nye skolen. Flere løsninger som blant annet elvevarme er blitt 

forkastet da disse teknisk mest sannsynlig ikke ville fungere, eller bli uforholdsmessig 

kostbare i investering. De løsninger som vil fungere og som er de beste alternativene for 

totaløkonomi og miljø er: 

 

 Varmepumpe/brønnpark – el. kjele som spisslast. 

 Varmepumpe/brønnpark – fjernvarme som spisslast. 

 Fjernvarme alene  
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Spisslast er det energibehov som trengs ekstra når varmepumpen ikke klarer å levere 

energibehovet alene. Dette er typisk i perioder i den kalde årstiden. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Underlaget for beslutningen er utredninger gjort av egen energi rådgiver (WSP), entreprenør 

HENT AS via sin avdeling for energi og miljø, samt informasjon innhentet av teknisk 

forvaltning i møte med Vardar. 

 

Beslutningen skal sikre en helhetlig løsning. De forhold som må tilfredsstilles er de krav som 

stilles til beste energiøkonomiske løsning og beste miljømessige løsning. 

 

En varmepumpeløsning med brønnpark baserer seg på at deler av energibehovet dekkes av 

egenprodusert energi. Anlegget produserer mer energi enn det som tilføres. Underlaget for 

dette anlegget viser at for hver kW som tilføres vil varmepumpen levere 3kW. 

 

Det antas at varmepumpen dekker 85 % av energibehovet. Resterende må dekkes av en 

varmekjele eller fjernvarmen. 

 

Dette betyr at varmepumpe/brønnpark er den løsningen som krever minst kjøpt energi. Dette 

er derfor det mest energiøkonomiske og miljøvennlige beste alternativet. 

 

 

Juridiske forhold  

 

 Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Buskerud. 

Vedtatt i kommunestyret 21.04.2005 

 Energi og klimaplan for Ringerike kommune.  Vedtatt i kommunestyret 02.12.10, sak 

120/10. 

 

 

I forbindelse med tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområdet er det gjeldende «forskrift om 

vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike kommune, Buskerud» 

som vil gjelde for skoleutbyggingen på Benterud, samt for andre investeringer som 

kommunen vil gjøre innenfor konsesjonsområdet til fjernvarmen. 

 

Utdrag fra forskriftens §§1 og 3: 

 

§1. Nye bygninger over 1000 m2 bruksareal (BRA) og eksisterende bygninger over 

1000 m2 bruksareal (BRA) hvor det skal foretas hovedombygging samt flere bygninger 

med en samlet utbygging over 1000 m2 bruksareal (BRA), som ligger innenfor et 

område for fjernvarmekonsesjon fra NVE av 6.november 2002 etter energiloven, må 

tilknyttes fjernvarmeanlegget. 

 

§3 Tilknytningsplikten innebærer at en kunde ikke trenger å kjøpe eller bruke 

fjernvarme. Dersom kunden velger å kjøpe/bruke fjernvarme, vil leveringene styres av 

de samme betingelser som for andre kunder. Kundene betaler den fjernvarmepris som 

blir avtalt.  
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§1 i forskriften oppfylles da man uansett valg av primærkilde skal koble seg til fjernvarmen.  

§3 i forskriften kommen man tilbake til i rådmannens vurdering og anbefaling. 

 

 

Økonomiske forhold 

 

Den valgte løsningen har en engangs investering på 1,5 millioner kroner eks. mva. Løsningen 

innebærer mindre årlig behov for kjøpt energi og således lavere driftskostnad. Løsningen har 

imidlertid et behov for ettersyn og vedlikehold og det må avsettes en årlig sum til dette 

innenfor byggets levetid. Dette kommer som tillegg i årlig driftskostnad.   Dette er basert på 

erfaringstall og går frem av vedlagte energiregnskap. 

 

Med disse forutsetningene og dagens energipriser på tradisjonell strøm og fjernvarme viser 

beregningene at investeringen er inntjent etter 20-25 år.  

 

 

Prinsipielle avklaringer 

 

Energibruk i kommunale bygg er viktig av flere grunner. For det første vil en reduksjon av 

forbruk gi reduserte driftsutgifter og dermed besparelser direkte. I tillegg gir det signaler til 

samfunnet ellers om at kommunen satser på effektiv energibruk og miljø. 

 

Ringerike kommune Energi og Klimaplan, sak 129/10 

 

Kap 6.2, Pkt. C: 

Kommunale bygg og anlegg i Ringerike skal være mest mulig klimavennlige. Dette 

innebærer blant annet satsning på̊ både effektiv energibruk og nye fornybare 

energikilder.  

 

Hele prosjektet blir klassifisert i Bream. Dette er et verktøy for å måle ulike parametere og gi 

bygget en klassifisering for miljø. Jo høyere poengscore jo flere miljømessige tiltak og jo 

mere miljøvennlig bygg. Dette påvirker alle valg som gjøres i prosjektet, ikke minst valg av 

energikilde. 

 

Beregningene for Bream viser at valgt alternativ gir en score på 9 poeng mot en score på 6 

poeng for fjernvarme. Dette underbygger miljøaspektet ved valgt løsning. 
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Rådmannens vurdering 

 

Det er blitt vurdert flere ulike energiløsninger for Ny Hønefoss barneskole sør.  Med bakgrunn 

i overnevnte anbefaler rådmannen å velge løsningen med varmepumpe /brønnpark med 

fjernvarme som spisslast. 

 

Valgt løsning fører til redusert behov for tilført energi totalt sett og er derfor miljøvennlig 

best. Miljøanalysen ved Bream viser at varmepumpe med energibrønn generelt scorer bedre 

enn alternativet med fjernvarme som primærkilde.  

 

Løsningen har en engangsinvestering, men denne er inntjent etter 20 -25 år og lenge før 

bygget når sin tekniske levetid. 

 

Rådmannen vurderer at en geoenergibasert varme- og kjølesentral basert på energibrønner i 

kombinasjon med varmepumpe er den mest lønnsomme, miljøvennlige og fremtidsrettede 

energiløsningen. 

 

Rådmannen vil understreke at den energiløsningen som er valgt i dette prosjektet ikke er 

premissførende for andre investeringsprosjekt. Tilsvarende vurderinger på energiløsninger må 

også gjøres for de andre investeringsprosjekt. 

 

Rådmannens forslag til vedtak er at kommunestyret tar valg av energiløsning for Ny 

barneskole Hønefoss syd til orientering. 

 

Vedlegg 

 

1. Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike 

kommune, Buskerud 

2. Klima og energiplan for Ringerike kommune  

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Energi-og-klima/Energi--og-

klimaplan/  

3. Energiregnskap  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Arild Magnus Rønnestad 
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Arkivsaksnr.: 16/5274-4   Arkiv: 028  

 

Innbyggerinitiativ Nikkelverket  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/17 Kommunestyret 02.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret viser til innbyggerforslag fra initiativtaker Kaare Fleten angående 

Nikkelverket, gnr/bnr 270/9. 

1. Innbyggerforslaget tas til orientering. 

2. Forslagets pkt. 1 avvises med begrunnelse at det ikke finnes hjemmel i 

konsesjonsloven for å nekte behandling av konsesjonssøknader på eiendommen. 

3. Forslagets pkt. 2 avvises med begrunnelse at det ikke finnes hjemmel for at kommunen 

kan nekte mutingsrett på eiendommen. Undersøkelsesrett og utvinningsrett må ivaretas 

av rett myndighet. 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har mottatt et innbyggerforslag fra initiativtaker Kaare Fleten som har 

minst 300 underskrifter. Dette tilfredsstiller kravet i kommunelovens kapittel 6A § 39 a om 

innbyggerforslag. Her bestemmes at kommunestyret selv plikter å ta stilling til forslaget. 

Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. I dette 

tilfelle ble en del underskrifter innlevert 8. januar 2016 og resten av underskriftene ble levert 

inn 9. juni i år.  

Forslaget lyder: 

«1. På nåværende tidspunkt gies det ikke konsesjon for kjøp av eiendommen 

Nikkelverket 270/9 i Ringerike kommune. Statskog SF anses som fortsatt riktig eier i 

forhold til eksisterende kulturminner, eventuell fremtidig gruvedrift og friluftsinteresser 

iht Konsesjonslovens §§ 9 nr. 5 og 10. 

 

2. På nåværende tidspunkt anbefaler en Direktoratet for Mineralforvaltningen om å 

stoppe en hver mutingsrett på eiendommen 270/9. Konsekvensutredninger må foreligge 

først.» 

 

Rådmannen kan ikke finne hjemmel for å stoppe en konsesjonssøknad. Forrige søknad om 

konsesjon på eiendommen ble avslått, men hvis det kommer en ny søknad om konsesjon på 

eiendommen vil denne bli behandlet på vanlig måte i hht. konsesjonsloven med en individuell 

og konkret vurdering. 
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Vi har nylig lest i lokalavisen at Statskog har inngått avtale med nye kjøpere. En eventuell 

søknad vil bli sendt til politisk behandling. 

 

Mutingsrett ble definert i gammel bergverkslov. Lov om erverv og utvinning av 

mineralressurser, mineralloven, trådte i kraft 1. januar 2010. I denne loven reguleres 

undersøkelsesrett og utvinningsrett og det er Direktoratet for mineralforvaltning som har 

myndighet til å gi undersøkelsesrett. Her heter det at enhver har rett til å lete etter forekomster 

av statens mineraler, med de begrensninger som følger av mineralloven og annen lovgivning, 

bl.a. nedlagte gruveområder, herunder bergvelter og avgangsdeponier. Rådmannen mener at 

undersøkelsesrett og utvinningsrett må ivaretas av rett myndighet. 

  

Innledning/bakgrunn 

Bakgrunn for forslaget er at styret i Klokkergården Aktivitetshus A/S i 2008 tok initiativ til 

identitetsbygging for bygdene Tyristrand og Nakkerud. Regionrådet hadde statlige midler til 

utdeling for partnerskapstiltak. Og Nakkerud og Tyristrand historielag, Tyristrand 

Landsbyforening og Ringerike Turistforening fikk tildelt kr. 100 000,- til prosjektet 

«Selvbetjent turisme». De tilførte kr. 25 000,- i egenkapital og utførte dugnader for kr. 

125 000,-. Prosjektet er fullført i form av informasjonstavler og kasser.   

 

Kaare Fleten har jobbet som frivillig i syv år med Nikkelverket, først som prosjektansvarlig 

for de tre foran nevnte foreninger, deretter medforfatter av boken 40 trivelige turer på 

Ringerike. Videre en artikkel i heftet Ringerike 2014 om Middelalderveier.  

 

Beskrivelse av saken 

Det siste året er det samlet 301 underskriftet til et innbyggerinitiativ iht kommunelovens § 

39a. Alle disse personene har vært på Nikkelverket og støtter forslaget. I innledningen til 

forslaget i to punkter står det at forslaget kan bidra til skogrydding i og rundt ruinene, løse et 

alvorlig forurensningproblem og fastslå at det aldri vil bli ny gruvedrift, dette i følge 

initiativtakeren. Initiativtaker for innbyggerforslaget er Kaare Fleten med adresse på 

Tyristrand. Underskriverne er alle enig i at Statskog har et samfunnsansvar og fortsatt skal 

være eier. 

 

Følgende opplysninger er lagt til grunn for de personer som har undertegnet og støtter forslag 

1 og 2:  

 

Forslag: 

«1. På nåværende tidspunkt gies det ikke konsesjon for kjøp av eiendommen Nikkelverket 

270/9 i Ringerike kommune. Statskog SF anses som fortsatt riktig eier i forhold til 

eksisterende kulturminner, eventuell fremtidig gruvedrift og friluftsinteresser iht 

Konsesjonslovens §§ 9 nr. 5 og 10. 

 

2. På nåværende tidspunkt anbefaler en Direktoratet for Mineralforvaltningen om å stoppe 

en hver mutingsrett på eiendommen270/9. Konsekvensutredninger må foreligge først. 

 

Bakgrunnen for forslaget er det forhold at det finnes verneverdige fortidsminner på 

eiendommen, fra 1688, Presthaug gruve og gruve 1, Vitriolverk fra før 1789, og 

allmannaveg før 1537, hevdsvei. I tillegg setervei før 1615 og ca. 25 bygningsruiner fra 

1849 til 1921. Det er en uavklart situasjon for eiendommen, fordi de fleste ruinene ikke er 

med på økonomisk kartverk eller annet kart. 
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Riksantikvaren og Statskog SF har på gang et arbeid for å registrere kulturminner på 

Statskog sin eiendom. Statskog bør derfor ikke gis anledning til å selge nå. Fra 

lokalsamfunnets side er det lagt ned et stort arbeid med skilting, turløyper og guiding i 

området som et sentralt friluftsområde for befolkningen på Nakkerud og Tyristrand. 

 

Det bør heller ikke gis mutingsrett før det er avklart varig vern eller ny gruvedrift. Før ny 

gruvedrift bør det foreligge en konsekvensutredning i forhold til drikkevannskilden 

Væleren i forhold uttapping og konsekvensutredning i forhold deponi for gruvemasser. 

Gruveselskapet Blackstone har brukt ca. 11 millioner kroner til undersøkelser og 

prøveboring. De har konkludert med at ved fremtidig gruvedrift vil de måtte erstatte 

drikkevannskilden Væleren. 

 

Ved varig vern vil lokalsamfunnet kunne bli den beste samarbeidspartner til å forvalte 

området sammen med statlig eier.» 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I gjeldende arealdel til kommuneplanen, fra 2007, er det aktuelle området avsatt som 

landbruks- natur, og friluftsområde. Arealdelen er til revisjon.  

 

Juridiske forhold  

Vedrørende innbyggerinitiativ 

I kommunelovens § 39. a, 2. ledd heter det: «Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling 

til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget 

henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- og bygningsloven. 

Forslagsstillerne skal informeres om de avgjørelser som treffes, og de tiltak som gjennomføres 

som følge av forslaget.»  

 

I kommunelovens § 39 a. 4. ledd heter det: «Et forslag som er fremmet etter reglene i denne 

paragraf, og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med 

mindre dette følger av andre regler.» 

 

Vedrørende konsesjon 

Konsesjonslovens formål er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å 

oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som 

er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese framtidige generasjoners behov, 

landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne 

naturverninteresser og friluftsinteresser, samt hensynet til bosettingen. 

 

Konsesjonslovens § 9 sier hvilke momenter som skal vektlegges ved avgjørelse av en søknad 

om konsesjon på en landbrukseiendom. Loven sier at det skal legges særlig vekt på en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, hensynet til bosettingen i området, driftsmessig 

løsning, søkers skikkethet og hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 

 

Kommunen er vedtaksmyndighet i konsesjonssaker. Om en søknad om konsesjon skal 

innvilges beror på en individuell konkret vurdering, og skal innvilges med mindre det er 

saklig grunn for avslag. I forhold til begrepet «mest gagnlig for samfunnet» kan det ikke 

kreves at den beste løsningen blir valgt, men at det må velges mellom de mulighetene man 

har, og at løsningen er god. 
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Kommunen kan sette vilkår for konsesjon for å ivareta hensynet til de formålene loven skal 

fremme.  

 

Vedrørende bergrettigheter 

Mineralloven skiller mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier. Med 

bergrettigheter menes undersøkelsesrett og utvinningsrett. 

 

Statens mineraler utgjør alle metaller med egenvekt 5 gram/cm³ eller høyere 

herunder krom, mangan, molybden, niob, vanadium, jern, nikkel, kobber, sink, sølv, gull, 

kobolt, bly, platina, tinn, sink, zirkonium, wolfram, uran, kadmium og thorium og malmer av 

slike metaller. Med unntak av alluvialt gull. 

 

Alle andre mineraler som ikke eies av staten, er grunneiers mineraler. Eksempler på dette er: 

industrimineraler, naturstein og byggeråstoffer. 

 

Enhver har rett til å lete etter forekomster av statens mineraler, med de begrensninger som 

følger av mineralloven og annen lovgivning.  

Det er begrensninger på hvor man fritt kan lete etter forekomster av statens mineraler jf 

mineralloven § 47.  

I § 47 heter det at «Leter og undersøker må ikke uten samtykke fra grunneieren, brukeren av 

grunnen og vedkommende myndighet lete eller undersøke i: 

a) innmark,  

b) industriområder, herunder massetak, brudd eller gruve i drift,  

.. 

f) nedlagte gruveområder, herunder bergvelter og avgangsdeponier.» 

 

Hvis man finner en forekomst av statens mineraler som er verdifull, har man som leter ingen 

garanti for at det er en selv som får retten til forekomsten. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

Hans Terje Hamremoen søkte 13.07.2015 konsesjon samlet på eiendommene Jørgensholleia-

Vesterudseter, gnr/bnr 266/2 og 265/20, og Nikkelverket gnr/bnr 270/9. Konsesjon ble kun 

innvilget på Jørgensholleia-Vesterudseter. Konsesjon på Nikkelverket gnr/bnr 270/9 ble 

avslått på bakgrunn av at det ikke forelå informasjon om kjente kulturminner i prospektet fra 

Statskog SF, og at det ikke kan drives vanlig skogbruk på eiendommen. 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.01.2016: 

 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 

2009, gis Hans Terje Hamremoen konsesjon på kjøp av eiendommene Jørgensholleia -

Vesterudseter, g/b.nr 266/2 og g/b.nr 265/20 i Ringerike kommune. 

2. Rådmannen viser til konsesjonslovens kap 4. Forhold av betydning for om konsesjon 

skal gis, § 9 (særlige forhold for landbrukseiendommer) og det godkjennes en 

kjøpesum opp til kr. 6.660.000,-. 

3. Søknad om konsesjon for Nikkelverket kan ikke vurderes på det grunnlaget det er søkt 

om. Derfor, med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i 

lov 19. juni 2009, utsettes behandlingen av Hans Terje Hamremoen sin søknad om 
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konsesjon på kjøp av eiendommen Nikkelverket, g/b.nr 270/9 i Ringerike kommune, 

frem til det foreligger en avklaring i forhold til kulturminnevernet. 

 

Rådmannens vurdering 

Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel avsatt som landbruks- natur, og 

friluftsområde. Arealdelen er til revisjon, og det kom innspill fra initiativtaker i 

kommuneplanprosessen om å regulere området til vern. I grovsilinga til arealdelen ble forslag 

om reguleringsplan avvist. Kommuneplanen har begrensa virkemidler når det gjelder vern og 

restriksjoner knytta til kulturminner, men i revisjonsarbeidet sees det på en måte å 

imøtekomme ønsket om ivaretakelse av området i form av en hensynssone med tilhørende 

retningslinjer. 

 

Innbyggerinitiativet viser til konsesjonsloven §§ 9 og 10 i forhold til å nekte konsesjon til 

andre enn Statskog SF. § 9 gjelder spesielt for landbrukseiendommer, og § 10 gjelder i 

kommuner med nedsatt konsesjonsgrense. Ringerike kommune har ikke nedsatt 

konsesjonsgrense, og denne paragrafen har derfor ingen anvendelse her.  

 

Rådmannen kan ikke finne hjemmel for å stoppe en konsesjonssøknad. Søknad må behandles. 

Kommunen kan heller ikke kreve at det er den beste løsningen som blir valgt, kun at 

løsningen er god. Forrige søknad om konsesjon ble avslått grunnet manglende informasjon 

knyttet til kulturminnene på eiendommen. Dette betyr ikke at en eventuell ny søknad vil bli 

avslått. Rådmannen er kjent med at Statskog nå har avtale om salg til nye kjøpere. Det ventes 

derfor at det vil komme en ny konsesjonssøknad om kort tid. Denne vil bli behandlet i hht. 

konsesjonsloven. 

 

Ved vurdering av en søknad om konsesjon er utgangspunktet søkers formål med ervervet. 

Dette vil vurderes opp mot relevante samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende, jf. 

formålsparagrafen (§ 1). Nikkelverket er en landbrukseiendom, og blir derfor også omfattet av 

konsesjonslovens § 9. 

 

Mutingsrett ble definert i gammel bergverkslov. Lov om erverv og utvinning av 

mineralressurser, mineralloven, trådte i kraft 1. januar 2010. I denne loven reguleres 

undersøkelsesrett og utvinningsrett og det er Direktoratet for mineralforvaltning som har 

myndighet til å gi undersøkelsesrett. Her heter det at enhver har rett til å lete etter forekomster 

av statens mineraler, med de begrensninger som følger av mineralloven og annen lovgivning. 

Av begrensninger som er nevnt i loven er nedlagte gruveområder, herunder bergvelter og 

avgangsdeponier. Rådmannen mener at en slik begrensing i den frie leteretten må gjelde for de 

gamle gruvene i Nikkelverket på Nakkerud, og at undersøkelsesrett og utvinningsrett må 

ivaretas av rett myndighet. 

 

Rådmannen mener på bakgrunn av dette at det ikke finnes hjemmel hverken for å kreve at 

Statskog er eier, eller å nekte enhver mutingsrett på eiendommen. I forhold til 

undersøkelsesrett og utvinningsrett må dette ivaretas av Direktoratet for mineralforvaltning. 

Innbyggerforslaget må derfor avvises. Rådmannen mener videre at etablering av en 

hensynssone for kulturminner vil bidra til at innbyggernes ønske om å ivareta fortidsminnene 

på eiendommen imøtekommes. 
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Vedlegg 

Innbyggerinitiativ fra Kåre Fleten med underskriftslister 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Grethe Tollefsen og Lisa Grenlund Helgesson 
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Arkivsaksnr.: 17/81-1   Arkiv: X43  

 

Valg av leder til felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike 

kommune  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Formannskapet 24.01.2017 

13/17 Kommunestyret 02.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Som leder for felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike kommune  

velges Alf Meier. 

 

I henhold til tidligere valg, har dermed felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike 

kommune slik sammensetning: 

1. Alf Meier (leder) 

2. Jane Andersen (medlem) 

3.  Svein Solheim 

Varamenn: 

1. Arne Ivar Johnsrud 

2. Beate Heieren 

3. Kristin Bjella 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Domstollovens § 27 slår fast følgende: 

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og 

blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den 

rekkefølge oppnevnelsen viser. 

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre 

som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. 
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Beskrivelse av saken 

Da det ble vedtatt at Jevnaker-, Hole-  og Ringerike kommune skulle ha et felles forliksråd 

med felles sekretariat ble det avtalt at ledervervet skulle gå på rundgang blant kommunene. 

Kommunene har fra fylkesmannen blitt gjort oppmerksom på at dette ikke er i tråd med 

Domstollovens §27, som klart tilkjennegir at leder av forliksrådet skal velges av 

kommunestyrene. Det er altså ikke anledning til å avtale en rullering eller at forliksrådet 

konstituerer seg selv. 

Ringerike kommunestyre har valg Alf Meier og Beate Heieren som henholdsvis medlem og 

varamedlem til nemnda. Jevnaker kommune har valgt Jane Andersen og Arne Ivar Johnsrud 

som henholdsvis medlem og varamedlem til nemnda og Hole kommune har valgt Svein 

Solheim og Kristin Bjella som henholdsvis medlem og varamedlem til nemnda. 

Rådmennene er delegert fullmakt til å bestemme innbyrdes plassering på lista, slik at 

domstollovens §27 med krav om at nemnda skal ha både kvinner og menn imøtekommes. Slik 

valgene er gjort, er korrigeringer ikke nødvendig. 

Ved forfall innkalles varamennene i den rekkefølgen oppnevningen viser, jf. domstolloven 

§27 annet ledd. 

 

Rådmannens vurdering 

Egen sak med valg av leder for felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike kommune 

fremmes med dette for behandling i kommunestyre i alle tre kommuner. 

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.01.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 16/5719-4   Arkiv: F46 &13  

 

Høring- ny barnevernslov  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Formannskapet 24.01.2017 

14/17 Kommunestyret 02.02.2017 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Administrasjonens høringssvar til NOU 2016: 16 tas til orientering.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Barne- og likestillingsdepartementet nedsatte 28. november 2014 et lovutvalg som skulle se 

på hvordan barnevernsloven kunne forenkles. Målet var å bedre rettsikkerheten for barna og 

skape et mer forståelig lovverk. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Barnevernslovutvalget ble gitt i oppgave å foreta en teknisk, språklig og strukturell 

gjennomgang av barnevernloven, samt vurdere åtte nærmere angitte problemstillinger. 

Utvalget har lagt stor vekt på at det har skjedd en betydelig rettslig utvikling i form av et 

styrket menneskerettighetsvern for barn, og også for foreldre og andre familiemedlemmer i 

tiden etter barnevernloven ble vedtatt i 1992. 

 

Forslaget til ny barnevernslov er nå ferdig, - NOU 2016:16, 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/ og er sendt på høring. 

Høringsfristen er satt til 30. januar 2017. 

 

Det er viktig å merke seg at NOU 2016:16 ikke er et endelig lovforslag, og at det i arbeidet 

med ny lov vil følge proposisjoner etter denne høringen. Ved denne høringen har man 

muligheten til å komme med innspill tidlig i det videre arbeid med ny lov. 
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Utvalgets forslag 

 

Mange av forslagene i utvalgets lovutkast er presiseringer av gjeldende rett og endringer av 

mer lovteknisk og strukturell karakter.  Lovforslaget inneholder imidlertid også materielle 

endringer. 

 

Utvalget har flere forslag for å bedre rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet, og 

foreslår bl.a. å styrke barns medvirkning, lovfeste krav til dokumentasjon og gjøre endringer i 

regler om partsrettigheter og samvær. Utvalget tilrår at barnevernloven blir en rettighetslov 

ved å lovfeste at barnet har rett til nødvendige tjenester og tiltak når lovens vilkår er oppfylt. 

Utvalget foreslår også å styrke oppfølgingen av foreldre når barnet ikke kan bo hjemme, og 

foreslår flere grep for å bedre private parters rettsikkerhet ved fylkesnemndsbehandlingen. 

Utvalget foreslår at det oppnevnes en støtteperson for foreldre ved omsorgsovertakelse. 

Videre foreslås det å innføre en ordning med en trygghetsperson for barnet. Utvalget tenker da 

å samle funksjonene til dagens tillitsperson, tilsynsfører og barnets talsperson.  

 

Utvalget foreslår at barneverntjenesten skal være tilgjengelige til enhver tid for gjennomgang av 

meldinger om bekymring for barn. Videre foreslår utvalget å lovfeste at kommunen har ansvar for 

å fremme gode oppvekstsvilkår for barn (forebyggende arbeid) og sørge for at kommunens 

tjenestetilbud rettet mot barn og familier er samordnet. Etter forslaget skal kommunestyret selv 

vedta en plan for kommunens arbeid med barn og unge. Planen skal beskrive ansvar, 

organisering, ledelse og samarbeid mellom de ulike etatene. Når det er nødvendig skal kommunen 

samordne tjenestetilbudet rettet mot et barn.  

 

Utvalget har også et eget kapittel i utredningen om samarbeid og ansvarsforhold mellom psykisk 

helsevern og barnevern når barn har sammensatte behov. 

 

Vedlagt saksfremlegget ligger administrasjonens forslag til høringssvar, hvor det er fokusert på de 

lovforslag hvor administrasjonen ikke deler utvalgets vurderinger.  

 

 

Økonomiske forhold 

 

Enkelte av forslagene i lovutkastet antar man fører til økte kostnader for kommunen. Utvalget 

har imidlertid ikke sett det som mulig å gi et konkret anslag av hva forslagene vil utgjøre rent 

økonomisk. Noen forslag vil gi merutgifter, mens andre forslag vil gi innsparinger. 

 

Utvalget foreslår i hovedsak en videreføring av gjeldende rett for hvilke tiltak 

barneverntjenesten kan iverksette, og utvalget regner med at kostnadene på dette punkt blir 

omtrent uendrede.  

 

Ett av forslagene som kan medføre kostnader er forslaget om å videreføre og styrke 

kommunens ansvar for forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen, samt en plikt for 

kommunen til å samordne det kommunale tilbudet til barn i kommunen. Kommunestyret skal 

utarbeide en plan for dette arbeidet, planen skal rulleres og vedtas av kommunestyret. Til 

arbeidet med å utarbeide og saksbehandle planen vil det følge kostnader. Samordningsplikten 

kan også medføre økte kostnader.  

 

Ringerike kommune er pr. i dag vertskommune for felles barnevernsvakt. Kommunene i dette 

samarbeidet er Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Sigdal kommune. 
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Kommunen vil gjennom denne barnevernsvakten oppfylle utvalgets forslag om at 

barneverntjenesten til enhver tid skal være tilgjengelige. 

 

Barneverntjenesten pålegges i forslaget nye oppgaver og det stilles strengere krav til 

barneverntjenestens saksbehandling. Det er grunn til å tro at dette vil medføre økt 

arbeidsmengde for barneverntjenesten, og derav økte administrative kostnader. Utvalget 

foreslår bl.a. at barneverntjenesten i større grad enn i dag plikter å følge opp foreldre og barn 

etter at det er fattet vedtak om tiltak. Videre foreslås det endringer i reglene om samvær og 

kontakt, hvor bl.a. kretsen av kontaktberettigede personer øker, noe som vil kunne medføre et 

høyere antall saker i fylkesnemnda.  

 

Forslaget om å oppnevne en støtteperson for foreldre ved omsorgsovertakelse vil kunne gi 

betydelige økonomiske konsekvenser. Forslaget vil i tillegg også gi administrative 

konsekvenser alt ut i fra hvilken ordning som velges når det gjelder oppnevning av 

støtteperson osv. Utvalget har ikke vurdert dette nærmere, men viser til at ordningen med 

støtteperson kan fastsettes i forskrift. Utvalget anbefaler at det etableres et utvalg av 

støttepersoner og at de aktuelle personene både oppnevnes og godgjøres av det offentlige.  

 

Forslaget om å innføre en ordning med en trygghetsperson vil neppe få økonomiske 

konsekvenser for kommunen, da utvalget foreslår at trygghetspersonen oppnevnes av 

fylkesmannen, samt mottar godgjøring fra fylkesmannen.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen legger med dette frem NOU 2016: 16 til orientering sammen med 

administrasjonens vedlagte forslag til høringsbrev. Det gis med dette mulighet til å komme 

med ønskede innspill som vil sendes videre til departementet innen høringsfristen, eventuelt 

ettersendtes etter høringsfristens utløp. 

 

 

Vedlegg 

Link til NOU 2016: 16 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/ 

 

Administrasjonens utkast til høringssvar 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

saksbehandler: Thea Broch 
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Ringerike
kommunestyre
samlet til
workshop om
fremtidens
Hønefoss
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Kontinuitet i politikken Transport Identitet Byutvikling God kommunikasjon

OP P SU M M E RI N G AV WORKSH OP

• Inkludere og bruke
fylkeskommune

• Kommunisere med
innbyggere:
- Folkemøter
- Nettsider
- Åpenhet om innspill

• Kommunisere med
eiendomsutviklere om
hva som ønskes

• Inkludere næringsliv

• Videre dialog med
folkevalgte – flere
workshops

• Legge partiprogram
delvis til side

• Samarbeide om gode
løsninger

• Legge til rette for
videre utvikling

• Langtidsperspektiv

• Evne å se helhet

• Fokus på gater i
sentrum

• Økt nett for
sykkeltransport

• Bedre kollektivtilbud
med flere avganger

• Etablering av broer
over elven

• Få parkeringsplasser i
sentrum sentralisert i
større fasiliteter

• Bevare særpreg og
historie

• Omfavne elven

• Signalbygg

• Visuell presentasjon i
sentrum og
materialvalg

Drive aktiv og
strategisk

eiendomsutvikling

Etablere et levende
sentrumsområde

• Invitere eksterne
investorer

• Flytte kommunale
virksomheter til
sentrum

• Forvalte stasjons - og
sentrumsområde
bevisst

• Fokus på grønne
lunger

• Etablere parker, skate -
område og rom for
barn og unge i byen

Suksesskriterier for utvikling av fremtidens Hønefoss
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Kommunisere og koordinere Koordinering av nett Usikkerhet for fremtiden Gater over veier i sentrum

• Reell befolkningsøkning

og fremtidige behov

• Økonomisk spillerom

• Politisk satsing

U TF ORD RI N G E R KOM M U N E STYRE T SE R

Gående

Syklende

Kollektiv

Bil

• Trafikk til sentrum

• Veier til og fra stasjonen

• Parkering

• Viktig at distriktene ser

nytten av

sentrumssatsing

• Definere byens felles

identitet som virkemiddel

• Koordinere overlappende

planer
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M U LI G H E TE R KOM M U N E STYRE T SE R

Ny stasjon:
Kortere reisetid til

Oslo, Sandvika
etc.

Bedre
pendlermuligheter

til arbeid i
Sandvika og Oslo

Selge inn
Hønefoss som et
boligområde med
gode planer for
videre utvikling

Avgjørende:
Hindre at Hønefoss kun blir en soveby for pendlere. Må åpne opp for å
lage et levende og givende bysentrum som skaper muligheter for
lokale entreprenører

Flere
innbyggere i

byen

Mer
skatteinntjening

til regionen

Bedre tilbud til
beboere og

videre utvikling
av byen
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ROLLEN KOMM UNESTYREREPRESENTANTENE VIL TA I
BYUTVIKLINGSPROSESSEN:

Være representant for innbyggerne og ha dialog
med innbyggerne

Jobbe mot felles mål og bidra til omforente vedtak

Være engasjert, sette meg inn i sakene

Delta i møteforum og ha dialog med andre
representanter

Tenke helhet
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Hvilke råd vil du gi til byutviklingsprosessen videre? Hva har du blitt mer klar over?

KO M M U N E STYRE TS RÅD TI L VEI E N VI D E RE

• Styrke samarbeid, involvere innbyggerne

• Inkludere områdene rundt byen i større grad

• Fortsette dialog mellom folkevalgte , flere workshops

• Godt samarbeid med næringsliv og utbyggere

• Utvikle elva

• Byplansjef

• Skatepark

• Optimalisere informasjonsflyt videre

• Legge til rette for fremtidsutvikling

• Tillate høyere bygg i sentrum

• Utvikle byens identitet

• Veksten av mennesker henger sammen med god byplanlegging

• Jobbe for bedre og rimelige kollektivløsninger

• Fortsett med godt inkluderende samarbeid, bredde i involvering

• Det jobbes godt med planlegging

• Det finnes ingen « quick - fix »

• God dialog mellom politikere og planleggere er avgjørende

• Bilene må vike

• Nødvendigheten av planleggingen

• Bred enighet om at forandring er viktig

• Hvem gjør hva

• Mulighetene i regionen

• Stort prosjekt for lille H ønefoss

• Viktigheten av broer og inkludering av elven

• Økonomiske utfordringer for Ringerike

• Finansielle utfordringer med forventet vekst

• Nødvendigheten av å stå i upopulære avgjørelser, med tanke på
biltrafikk, for å sikre fremtidens sentrum



ANSVARLIG FOR FASILITERING AV
WORKSHOP OG DOKUMENTASJON:

RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING
V/ GERD BEATE VIK (GERV@RAMBOLL.COM)
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RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: De folkevalgte 

Fra: Rådmann 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/32-5 2752/17 PLN 347 23.01.2017 

Orientering rundt arealforhold på Hvervenmoen/Hvervenkastet per januar 2017  

 

Rådmann har registrert stor interesse og engasjement rundt muligheter for utvikling av 

områdene på Hvervenmoen og Hvervenkastet. Her ønsker rådmannen å gi et overblikk over 

arealsituasjonen pr. januar i år. Se også kart på neste side som viser planene som omtales 

nedenfor.  

1. Hvervenmoen, arealmessig definert som områderegulering nr. 347-01 Hvervenmoen. 

Denne planen ble vedtatt 21.01.2015. Det skal bygges et kontorbygg med et tilhørende 

industrianlegg, og det er Ringeriks-Kraft AS som vil være den største leietakeren i 

dette bygget. Ut fra vurderinger som er gjort i dialog med utbygger, sees dette på som 

en prosess som har som mål å fullføre utbyggingen av de områder som er knyttet til 

utbyggingstrinn 1 og 2 i rekkefølgebestemmelsene til denne reguleringen. 

Det er også planer om å starte opp utvikling av et område som er knyttet til 

utbyggingstrinn 3 i rekkefølgebestemmelsene, hvor det ligger et krav om utarbeidelse 

av en ny trafikkanalyse. Ny trafikkanalyse er utarbeidet på grunnlag av retningslinjer i 

rekkefølgebestemmelsene, uavhengig av det som eventuelt skjer på Hvervenkastet, på 

andre siden E16. Trafikkanalysen er nylig sendt til Statens vegvesen for vurdering.  

  

2. Hvervenkastet, arealmessig definert som reguleringsplan nr. 113-01 Hvervenmoen/ 

redusert plan, ble vedtatt 08.01.1990. Her har bl.a. Skeidar holdt til, men denne 

virksomheten legges snart ned. Det er nå lagt frem et ønske om å etablere en 

matvarebutikk i disse lokalene. 

I 2010 ble det fremmet et ønske om oppstart av en omreguleringsprosess av 

reguleringsplan nr. 113-01. Ønsket var å etablere en matvarebutikk i disse lokalene. I 

vedtatte reguleringsbestemmelser heter det «område for forretning tillates ikke nyttet til 

svært trafikkskapende virksomheter, f. eks. matvareforretning». Saken ble behandlet i 

HMA 06.12.2010, men fikk negativt vedtak.  



 

 

Det er de samme reguleringsbestemmelsene som gjelder i området i dag. Utbygger og 

eier, som nå ønsker å etablere matvarebutikk, har dialog med administrasjonen og det 

er under vurdering hvordan prosessen skal tas videre.  

 

3. På sykehussiden, reguleringsplan nr. 283-01 Sykehusområdet vedtatt 11.11.2008, er 

det under vurdering å flytte lokalene for legevakt. Ny lokalisering er tenkt øst for 

sykehuset i området der den gamle barnehagen var lokalisert. Dette medfører et endret 

trafikkmønster inn til sykehuset, med endret belastning på kryss og veg i området. 

  

3.2 Det er også framkommet et behov for nytt aggregatbygg på 228 m2 for sikker 

strømleveranse til Ringerike sykehus. Ønsket lokalisering er i nærheten av innfartsvegen 

til Hønefoss fra syd, innenfor reguleringsplan nr. 283-01. 

 

Alle disse utviklingsønskene ligger lokalisert rundt innfartsveien fra E16 til Hønefoss syd og vil 

på ulikt vis belaste denne. Trafikkbelastningen inn mot Hønefoss syd er derfor et sentralt 

spørsmål som må belyses i flere av disse sakene.  

Henvendelsene til kommunen vil få sine respektive saksprosesser ut fra de ulike utfordringer 

som framkommer.    

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/4429-28   Arkiv: F31  

 

Interpellasjon fra Arnfinn Holten (KrF) - kommunestyre 02.02.2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon til kommunestyremøte 02.02.2017 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



M OTTATT 2
'+

JAìI, ?$17

Emne: lnterpellasjon til kommunestyrets mØte 2.2.2OL7

Ringerikes Blad forteller at de 3L studentboligene ved sykehuset i Hønefoss som Ringerike
Boligstiftelse kjøpe i2OL4 av Studentsamskipnaden, har stått ledige siden de ble fraflyttet sommeren
2016. Boligstiftelsen lurer nå på hva som skalgjØres med dem, fordi kommunen visstnok har meddelt
at det nå er mindre behov for kommunale utleieboliger. I denne sammenheng minner jeg om at
Parviz Salimi i kommunestyrets møte 30. juni hadde en interpellasjon om bosetting av flyktninger,
hvor han bl.a. påpekte at mange flyktninger til dels ble tildelt svært små boliger, bl.a. hybler i

leiligheter. Og det ble sagt at det måtte de bare finne seg i. På samme tid som det svaret ble gitt,
visste man at Boligstiftelsen da f¡kk 81 studentboliger til disposisjon.

Jeg ber om at det i svaret på min interpellasjon blir redegjort for venteliste og boligbehov på

nåværende tidspunkt og framover.

Det er nå viktig at kommunen og boligstiftelsen drøfter situasjonen og at det så fremmes en sak til
kommunestyret om den videre strategi for disse boligene snarest mulig. Jeg anmoder
kommunestyret å beslutte det.

Arnfinn J Holten

Ringerike KrF

T

Dok:id:
1 7007525
(15t4429-27)
lntêrpellasjon til kommuneslyremøte
02 02.2017
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Kontinuitet i politikken Transport Identitet Byutvikling God kommunikasjon

OP P SU M M E RI N G AV WORKSH OP

• Inkludere og bruke
fylkeskommune

• Kommunisere med
innbyggere:
- Folkemøter
- Nettsider
- Åpenhet om innspill

• Kommunisere med
eiendomsutviklere om
hva som ønskes

• Inkludere næringsliv

• Videre dialog med
folkevalgte – flere
workshops

• Legge partiprogram
delvis til side

• Samarbeide om gode
løsninger

• Legge til rette for
videre utvikling

• Langtidsperspektiv

• Evne å se helhet

• Fokus på gater i
sentrum

• Økt nett for
sykkeltransport

• Bedre kollektivtilbud
med flere avganger

• Etablering av broer
over elven

• Få parkeringsplasser i
sentrum sentralisert i
større fasiliteter

• Bevare særpreg og
historie

• Omfavne elven

• Signalbygg

• Visuell presentasjon i
sentrum og
materialvalg

Drive aktiv og
strategisk

eiendomsutvikling

Etablere et levende
sentrumsområde

• Invitere eksterne
investorer

• Flytte kommunale
virksomheter til
sentrum

• Forvalte stasjons - og
sentrumsområde
bevisst

• Fokus på grønne
lunger

• Etablere parker, skate -
område og rom for
barn og unge i byen

Suksesskriterier for utvikling av fremtidens Hønefoss
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Kommunisere og koordinere Koordinering av nett Usikkerhet for fremtiden Gater over veier i sentrum

• Reell befolkningsøkning

og fremtidige behov

• Økonomisk spillerom

• Politisk satsing

U TF ORD RI N G E R KOM M U N E STYRE T SE R

Gående

Syklende

Kollektiv

Bil

• Trafikk til sentrum

• Veier til og fra stasjonen

• Parkering

• Viktig at distriktene ser

nytten av

sentrumssatsing

• Definere byens felles

identitet som virkemiddel

• Koordinere overlappende

planer
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M U LI G H E TE R KOM M U N E STYRE T SE R

Ny stasjon:
Kortere reisetid til

Oslo, Sandvika
etc.

Bedre
pendlermuligheter

til arbeid i
Sandvika og Oslo

Selge inn
Hønefoss som et
boligområde med
gode planer for
videre utvikling

Avgjørende:
Hindre at Hønefoss kun blir en soveby for pendlere. Må åpne opp for å
lage et levende og givende bysentrum som skaper muligheter for
lokale entreprenører

Flere
innbyggere i

byen

Mer
skatteinntjening

til regionen

Bedre tilbud til
beboere og

videre utvikling
av byen
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ROLLEN KOMM UNESTYREREPRESENTANTENE VIL TA I
BYUTVIKLINGSPROSESSEN:

Være representant for innbyggerne og ha dialog
med innbyggerne

Jobbe mot felles mål og bidra til omforente vedtak

Være engasjert, sette meg inn i sakene

Delta i møteforum og ha dialog med andre
representanter

Tenke helhet
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Hvilke råd vil du gi til byutviklingsprosessen videre? Hva har du blitt mer klar over?

KO M M U N E STYRE TS RÅD TI L VEI E N VI D E RE

• Styrke samarbeid, involvere innbyggerne

• Inkludere områdene rundt byen i større grad

• Fortsette dialog mellom folkevalgte , flere workshops

• Godt samarbeid med næringsliv og utbyggere

• Utvikle elva

• Byplansjef

• Skatepark

• Optimalisere informasjonsflyt videre

• Legge til rette for fremtidsutvikling

• Tillate høyere bygg i sentrum

• Utvikle byens identitet

• Veksten av mennesker henger sammen med god byplanlegging

• Jobbe for bedre og rimelige kollektivløsninger

• Fortsett med godt inkluderende samarbeid, bredde i involvering

• Det jobbes godt med planlegging

• Det finnes ingen « quick - fix »

• God dialog mellom politikere og planleggere er avgjørende

• Bilene må vike

• Nødvendigheten av planleggingen

• Bred enighet om at forandring er viktig

• Hvem gjør hva

• Mulighetene i regionen

• Stort prosjekt for lille H ønefoss

• Viktigheten av broer og inkludering av elven

• Økonomiske utfordringer for Ringerike

• Finansielle utfordringer med forventet vekst

• Nødvendigheten av å stå i upopulære avgjørelser, med tanke på
biltrafikk, for å sikre fremtidens sentrum



ANSVARLIG FOR FASILITERING AV
WORKSHOP OG DOKUMENTASJON:

RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING
V/ GERD BEATE VIK (GERV@RAMBOLL.COM)
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RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: De folkevalgte 

Fra: Rådmann 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/32-5 2752/17 PLN 347 23.01.2017 

Orientering rundt arealforhold på Hvervenmoen/Hvervenkastet per januar 2017  

 

Rådmann har registrert stor interesse og engasjement rundt muligheter for utvikling av 

områdene på Hvervenmoen og Hvervenkastet. Her ønsker rådmannen å gi et overblikk over 

arealsituasjonen pr. januar i år. Se også kart på neste side som viser planene som omtales 

nedenfor.  

1. Hvervenmoen, arealmessig definert som områderegulering nr. 347-01 Hvervenmoen. 

Denne planen ble vedtatt 21.01.2015. Det skal bygges et kontorbygg med et tilhørende 

industrianlegg, og det er Ringeriks-Kraft AS som vil være den største leietakeren i 

dette bygget. Ut fra vurderinger som er gjort i dialog med utbygger, sees dette på som 

en prosess som har som mål å fullføre utbyggingen av de områder som er knyttet til 

utbyggingstrinn 1 og 2 i rekkefølgebestemmelsene til denne reguleringen. 

Det er også planer om å starte opp utvikling av et område som er knyttet til 

utbyggingstrinn 3 i rekkefølgebestemmelsene, hvor det ligger et krav om utarbeidelse 

av en ny trafikkanalyse. Ny trafikkanalyse er utarbeidet på grunnlag av retningslinjer i 

rekkefølgebestemmelsene, uavhengig av det som eventuelt skjer på Hvervenkastet, på 

andre siden E16. Trafikkanalysen er nylig sendt til Statens vegvesen for vurdering.  

  

2. Hvervenkastet, arealmessig definert som reguleringsplan nr. 113-01 Hvervenmoen/ 

redusert plan, ble vedtatt 08.01.1990. Her har bl.a. Skeidar holdt til, men denne 

virksomheten legges snart ned. Det er nå lagt frem et ønske om å etablere en 

matvarebutikk i disse lokalene. 

I 2010 ble det fremmet et ønske om oppstart av en omreguleringsprosess av 

reguleringsplan nr. 113-01. Ønsket var å etablere en matvarebutikk i disse lokalene. I 

vedtatte reguleringsbestemmelser heter det «område for forretning tillates ikke nyttet til 

svært trafikkskapende virksomheter, f. eks. matvareforretning». Saken ble behandlet i 

HMA 06.12.2010, men fikk negativt vedtak.  



 

 

Det er de samme reguleringsbestemmelsene som gjelder i området i dag. Utbygger og 

eier, som nå ønsker å etablere matvarebutikk, har dialog med administrasjonen og det 

er under vurdering hvordan prosessen skal tas videre.  

 

3. På sykehussiden, reguleringsplan nr. 283-01 Sykehusområdet vedtatt 11.11.2008, er 

det under vurdering å flytte lokalene for legevakt. Ny lokalisering er tenkt øst for 

sykehuset i området der den gamle barnehagen var lokalisert. Dette medfører et endret 

trafikkmønster inn til sykehuset, med endret belastning på kryss og veg i området. 

  

3.2 Det er også framkommet et behov for nytt aggregatbygg på 228 m2 for sikker 

strømleveranse til Ringerike sykehus. Ønsket lokalisering er i nærheten av innfartsvegen 

til Hønefoss fra syd, innenfor reguleringsplan nr. 283-01. 

 

Alle disse utviklingsønskene ligger lokalisert rundt innfartsveien fra E16 til Hønefoss syd og vil 

på ulikt vis belaste denne. Trafikkbelastningen inn mot Hønefoss syd er derfor et sentralt 

spørsmål som må belyses i flere av disse sakene.  

Henvendelsene til kommunen vil få sine respektive saksprosesser ut fra de ulike utfordringer 

som framkommer.    

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1190-33   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget - protokoll 07/16  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 07/16 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 21.11.16. 

 

 

 

  

 

 

 



  KONTROLLUTVALGET 
 
                                                                   

P R O T O K O L L 07/16 

 
fra møte i kontrollutvalget 21.11.16, kl. 08.30 – 10.10. 

   

 

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 : Leder regnskapsrevisjon Kirsti T. Finstad 

   

   

Administrasjonen : Kommunalsjef for økonomi Gyrid Løvli (sak 56/16) 

    Kommunalsjef oppvekst, barn og unge Marianne Mortensen 

(sak 57/16) 

    Barnevernleder Mona Dalen (sak 57/16) 

 

Ordfører  : 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

 

 

Sak 55/16 Protokoll fra møte nr. 06/16 til endelig godkjenning og underskrift 

 

  Behandling: 

  Det fremkom ingen kommentarer til protokollen.  

   

  Vedtak i kontrollutvalget: 

Protokoll fra møte nr. 06/16 godkjennes.  

 

 

Sak 56/16 Status for den økonomiske situasjonen per 31.10.16 

      

 Behandling: 

 Kommunalsjef for økonomi orienterte om den den økonomiske situasjonen pr. 

31.10.16. 

 

  Vedtak i kontrollutvalget:  

Redegjørelsen tas til orientering. 
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Sak 57/16 Orientering om barneverntjenesten 

      

 Behandling: 

 Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 16.09.16 en henvendelse/klage som omhandlet 

saksbehandlingen i barnevernet. 

 Som en oppfølging av denne saken ønsket kontrollutvalget en orientering om status 

for barneverntjenesten, samt om rutiner vedr. saksbehandlingen. 

  

 Barnevernleder Mona Dalen møtte sammen med kommunalsjef Marianne Mortensen   

                        i kontrollutvalget. Barnevernleder orienterte slik kontrollutvalget hadde ønsket og 

  svarte på spørsmål/innspill fra utvalgets medlemmer.  

       

  Vedtak i kontrollutvalget:  
 Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Sak 58/16 Revisor informerer 

   

Behandling: 

Revisor informerte om status følgende saker: 

 Regnskapsrevisjon  

 Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenestene  

 Eierskapskontroll Ringerike-Kraft 

 Forvaltningsrevisjon IKT 

Rapporteringen er noe forsinket her grunnet utvidelse av undersøkelsen 

 

 

Vedtak i kontrollutvalget:   

Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering. 

 

 

Sak 59/16 Sekretæren informerer 

    

 Behandling: 

  Sekretæren informerte om følgende: 

 Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rutiner for finansforvaltningen 

  

 Vedtak i kontrollutvalget: 

  Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering. 

 

 

Sak 60/16 Møteplan kontrollutvalget 2017 
   

 Behandling: 

 Sekretariatet fikk i oppgave å utarbeide forslag til møteplan for kontrollutvalget  
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3 

 etter samme mal som tidligere straks kommunestyret har vedtatt sin møteplan. 

  

Vedtak i kontrollutvalget: 

Møteplan 2017 for kontrollutvalget utarbeides av sekretariatet straks kommunestyret 

(24.11.16) har fastsatt sin møteplan.  

Forslaget ettersendes til utvalgets medlemmer på e-post.  

 

 

 

Eventuelt: 

 Kontrollutvalgets leder orienterer om at han skal møte i representantskapet i 

Buskerud Kommunerevisjon IKS. 

 

 

 Erna Skaugrud viser til spørsmål fra Mary B. Gravdahl i kommunestyrets 

oktober møte. Spørsmålet omhandlet uttak av grus og problemer rundt dette. 

 

Kontrollutvalget ønsket å få mer informasjon om denne saken og vil 

invitere ordfører til kontrollutvalgets neste møte for å orientere om saken. 

 

 

 

 

 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune, 21.11. 2016. 

 

 

 Karsten Lien  

 Leder  

 

 

  

 

 Dag Haakon Henriksen    Lise Kihle Gravermoen   

 

 

 

 

 Ulf Magnussen     Erna Skaugrud    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi : Ordfører og rådmann   



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4662-19   Arkiv: 145  

 

Verbalforslag - Årsbudsjett 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen skal i redegjøre for hvordan verbalforslag som vedtas under 

budsjettbehandlingen blir fulgt opp. Dette skal gjøres innen et halvt år etter vedtak. 

Dette gjelder også verbalforslag vedtatt ved forrige budsjettbehandling.  

2. Kommunestyret ber rådmannen frem til strategikonferansen i 2017 gjøre en 

risiko/konsekvensutredning i forhold til de investeringer, låneopptak som er foreslått 

i handlingsplan fra 2018 til 2020. Kommunestyret ønsker med dette en bedre oversikt 

over hva disse låneopptakene har av innvirkning på driftsbudsjett/driftsnivå i de 

samme årene. Det samme er hva som er konsekvensen av å utsette dette.     

3. Rådmannen bes i løpet av første halvår 2017 legge frem en analyse av samlet gebyr 

og avgiftsøkning for innbyggerne som følge av de rentable investeringene i 

handlingsprogrammet for 2017-2020.    

4. Rådmannen sørger for at sektoransvarlige har oversikt over - og søker på – søkbare 

eksterne midler innenfor de respektive sektorene.   

5.  Ekstern bruk av konsulenttjenester over kr 500 000 rapporteres i tertialrapporter.   

6.  Ved alle lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsetting skal likelønn vektlegges.  I 

kommunens årsmelding skal det spesifikt framgå hvordan kvinner og menns 

lønnsutvikling utvikler seg. Kommunestyret ber rådmannen passe på at ikke 

likelønnsprinsippet fravikes.   

7.  Det utredes hvorvidt det er behov for flere lærlingplasser i kommunal virksomhet for 

å støtte opp om de aktuelle fagene.   

8. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å satse bredere i kulturskolen, 

ved å innføre flere kurs i flere kunstfag og flere ulike instrumentaltimer. 

9. Rådmannen utreder støtteordninger for barn i familier som ikke har ressurser nok til 

at barna kan delta på kulturskole, kulturelle og idrettslige aktiviteter. 

10. Rådmannen bes gi en redegjørelse om hvordan driften av Røsholmstranda 

gjennomføres ut fra gjeldende avtale med Røde Kors.   

11. Det utarbeides en egen kulturarvstrategi i løpet av handlingsplanperioden.   

12. Det er viktig at kommunen støtter aktivt opp om Karrieresenteret for å medvirke til at 

folk får dokumentasjon på sin kompetanse og kan skaffe seg nødvendig 



tilleggskompetanse for det yrke de kvalifiserer seg for. Det er viktig at kommunen 

også hjelper flyktninger på denne måten.   

13. Kommunestyret ber rådmannen kartlegge egnede arealer i kommunen for bygging av 

et utendørs flerbruksanlegg for stimulering til økt aktivitet for barn og unge. Dette 

kan være mindre utendørs anlegg som for eksempel små klatreanlegg, BMX-sykling, 

skateanlegg og aktiviteter som ikke har tilrettelagte arealer i dag. Arealene skal 

tilpasses å være lavterskeltilbud.    

14. Rådmannen bes gi en orientering om prosjektet «Korps i skolen» og hvordan dette 

kan utvides og videreføres, samt hvordan samarbeidet og støtten til skolekorpsene er  

15. Ringerike kommune har innbyggere med røtter fra mange land og etnisiteter. 

Rådmannen bes undersøke med de ulike foreninger som finnes om planlagte 

festivaler / høytider og lage en aktivitets kalender for kommunen. Mange foreninger 

ønsker at flest mulig deltar på slike markeringer / festivaler og det vil bli lettere blant 

annet for politikere å planlegge deltagelse på slike markeringer.    

16. Rådmannen bes fremme en egen sak som presenterer avlastningstjenestene for 

funksjonshemmede barn og hvor det vurderes om dette bør styrkes og utvides. Det er 

svært viktig både for barna og foreldrene at det er gode ordninger på dette området.   

17. Rådmannen bes legge frem en sak for å se på mulighetene for å kunne realisere et 

nytt terapibasseng ved Ringeriksbadet i henhold til tidligere planer. Ringeriksbadet er 

mye benyttet og er til tider fullt, dette gjør at behov for en utvidelse med et 

terapibasseng er aktuelt for å bedre kunne ivareta satsningen på forebyggende 

helsearbeid og rehabilitering. Det varme vannet gjør terapibasseng spesielt godt egnet 

for babysvømming, svømmeopplæring og terapitrening for folk med leddsykdommer 

og for eldre  

18. Rådmannen bes gi en orientering om prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling» og 

hvordan man vil jobbe framover for å gjøre ungdomsskolen mer tilrettelagt for elever 

som er mer praktisk enn teoretisk anlagt, slik at mestring og trivsel i ungdomsskolen 

øker.   

19. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en oversikt over kommunens 

eiendommer, fortrinnsvis som et ledd i byplanarbeidet. Dette for å synliggjøre hvilke 

arealer som kan brukes til allmennyttige formål, eller som kan makeskiftes for 

gjennomføring av det kommende planverket. Kommunestyret ber samtidig 

rådmannen redegjøre for hvordan det aktivt arbeides med utvikling, kjøp/salg, inn- 

og utleie av kommunale eiendommer i dag.   

20. Rådmannen fremmer en sak om evaluering av nåværende turistinformasjons 

samarbeid og mulig etablering av turistinformasjon for Ringeriksregionen.  

Etableringen kan skape flere grønne arbeidsplasser og vil kunne løfte frem 

Ringeriksregionens unike natur- og kulturverdier.  

21.  Rådmannen bes undersøke med Buskerud Fylkeskommune og Brakar om mulighet 

for å starte et prøveprosjekt med lavere priser på lokalbuss i Ringerike.  Eksempelvis 

kan man starte med rute 228, tidligere kjent som bybussen, som kjører Nord – Sør 

aksen i Hønefoss.   

22.  Kommunestyret ber rådmannen om i løpet av 2017 å legge fram en oversikt over 

status på bruer på kommunale veier og en plan for vedlikehold/oppgradering av de 

bruene som ikke oppfyller gjeldende krav.   

23. Kommunestyret ber rådmannen om i løpet av første halvår 2017 å iverksette 

kartlegging av usikrede skoleveier ved alle barne- og ungdomsskoler i Ringerike. 

Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole skal involveres i dette arbeidet.   



24. Rådmannen legger frem en revidert Miljø og klimaplan («Det grønne skiftet») i løpet 

av 2017. Følgende underpunkter tas med i det videre arbeid med miljø og klimaplan. 

1. Kommunestyret ber rådmannen arbeide for etablering av en geopark i Hensmoen 

området - et av de mest populære friluftsområdene i Hønefoss. MDG har tidligere 

- i samråd med Miljøvernforbundet - pekt på Hensmoens unike geologiske 

kvaliteter. Sabima har også pekt på områdets unike biologiske mangfold. MDG 

nevnte ideen om en geopark ved høringsuttalelse (april 2016) til grensedragning 

for masseuttak i området. Anleggshaver bør eventuelt kunne tilrettelegge for dette 

tiltaket.   

2. Det utredes opprettelse av et geoinformasjonssenter i Ringeriksregionen. Et 

geosenter kommer innbyggerne til gode som en ressurs når det gjelder reiseliv, 

undervisning og lokal identitetsbygging. Senteret skal fortrinnsvis ha hovedvekt 

på kvartærgeologi da Ringerike har spesielle nasjonale verneverdier på dette 

feltet. I tillegg har vi Oslofeltets unike geologi i umiddelbar nærhet. Rådmannen 

bes ta opp et arbeid for lokalisering av et slikt vitensenter.   

3. Kommunestyret ber rådmannen arbeide for etablering av område for parsellhager 

i forbindelse av utbyggingen i Krakstadmarka. Slik kan befolkningen i Ringerike 

få muligheten til å komme seg ut og erfare grønne omgivelser hvor de kan dyrke 

egne grønnsaker og gi barna muligheten til å lære om planter. Parsellhagene kan 

også drives i samråd med skolene.   

4. HRA produserer i dag biogass. Postens biler og HRAs egne biler bruker denne 

gassen, men mye av denne ressursen kjøres ut av vårt distrikt. Rådmannen 

fremmer en sak i 2017 der kommunen legger opp til bruk av denne bioenergien i 

egne større kjøretøy.    

5. Kommunestyret vil anmode Ringerike kommune om å anskaffe el-biler for sine 

transportbehov i størst mulig grad når dette er formålstjenlig. Også el-busser bør 

vurderes.   

6. Kommunestyret ønsker å premiere innbyggere som velger miljøvennlig 

byggemetode. Kommunestyret ber rådmannen vurdere mulighet for å endre 

dagens betalingsreglement, slik at dokumentert miljøvennlige byggeplaner kan få 

lavere betalingssatser / prosentvis fratrekk i avgifter. Sak legges frem for 

kommunestyret i løpet av 2017, og i god tid før behandling av 

betalingsreglementet for 2018.   

7. Kommunestyret ber rådmannen undersøke omfanget av olje- og parafinkaminer 

som eksisterer blant kommunens innbyggere som mottar kommunale 

helsetjenester, gjerne også de som er avhengig av vedfyring. Etter undersøkelsen 

fremmes sak for kommunestyret med hensikt (hvis mulig) om å fremskynde 

utskifting av eksisterende anlegg med varmepumper.   

8. Kommunestyret ønsker at alle tak på kommunale nybygg skal utstyres med 

solcellepanel. Rådmannen bes utrede en sak om mulighet for å kle eksisterende 

kommunale bygg med solcellepanel.    

9. Kommunen har tidligere vedtatt at alle kommunale nybygg skal vurderes oppført 

i tre. Kommunestyret vil gi en generell oppfordring til alle utbyggere om også å 

vurdere nybygg i tre.  

10. Rådmannen utreder muligheten for å etablere et kommunalt klimafond (ENØK-    

fond).   

 

 

Beskrivelse av saken 



I forbindelse med behandling av budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020 i 

kommunestyret 24. november 2016 ble det bestemt å utsette behandling av verbalforslag. 

Verbalforslagene som her er foreslått er utarbeidet i fellesskap av Arbeiderpartiet, 

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti, Miljøpartiet de grønne, Solidaritetslista, 

Sosialistisk venstreparti og Venstre.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/86-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 1/17 

 

Saksprotokoll - Månedsrapport november 2016  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Månedsrapport november 2016 tas til orientering 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 24.01.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Rådmannen holdt en kort orientering. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.  Fyll 

inn behandlingen av saken over 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/86-1   Arkiv:   

 

Månedsrapport november 2016  

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport november 2016 tas til orientering 

 

 

Sammendrag 

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

mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 26 mill. kroner.  

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

-195 986 -53 118 -25 945 0 25 945 1 085

4 822 7 072 8 844 9 582 738 8 % 691

82 887 98 705 103 731 101 417 -2 314 -2 % -2 756

159 969 165 359 184 296 188 423 4 127 2 % 2 816

231 306 261 338 283 620 282 692 -927 0 % -1 569

112 462 128 023 138 768 137 007 -1 761 -1 % -2 027

18 589 18 393 25 860 27 415 1 555 6 % 1 267

583 636 604 172 649 523 642 904 -6 619 -1 % -7 865

106 133 109 457 138 294 142 481 4 187 3 % -270

-67 627 -67 628 -59 057 -57 597 1 460 3 % 1 000

-1 463 181 -1 418 043 -1 582 545 -1 560 145 22 400 1 % 7 000

35 017 40 034 82 720 85 820 3 100 4 % 2 800Finans

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

 
 

Det er kun små endringer i årsprognosen for de enkelte rammeområdene fra forrige 

månedsrapport, men betydelig endring på området skatt og rammetilskudd som øker 

merinntekten fra 7 mill. kroner til 22,4 mill. kroner. Samfunn endrer også sin årsprognose og 

viser nå et mindreforbruk på 4,2 mill. kroner. 

Driftsområdene viser et samlet merforbruk på ca 1 mill. kroner, som er et meget godt resultat 

målt mot budsjettplanen. Det er årets ekstraordinært gode skatteinngang samt lave renter på 

lån som gjør at kommunen i år vil få et betydelig bedre regnskapsresultat enn budsjettert. 

 



Sykefraværet i kommunen fortsetter å falle også i oktober sammenlignet med fjoråret. 

Måneden viser 8 % i 2016 mot 9,4 % ved samme tidspunkt i 2015. Totalt for året til og med 

oktober er sykefraværet i år 7,8 % mot 8,7 % i samme periode i fjor. Fortsetter trenden ut 

året vil Ringerike kommune gå mot rekordlavt sykefravær sammenlignet med perioden 2001-

2015. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det rapporteres månedlig (med unntak av januar og juni) til formannskap og kommunestyre 

om den økonomiske utvikling i 2016. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av 

status, mens det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

Økonomiske forhold 

Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året. 

 

Rådmannens vurdering 

2016 går mot slutten og årsprognosen skal nå vise et relativt godt bilde av det økonomiske 

resultatet kommunen kan vente seg i år. Da er det godt å registrere at de fleste 

rammeområdene styrer mot et resultat omtrent som budsjettert og at de ekstra 

skatteinntektene som kommunen oppnår i år kan bidra til å bygge reserver og gjøre 

kommunen mer økonomisk robust for tiden fremover. 

Siden dette er siste månedsrapport for i år vil rådmannen benytte anledningen til å takke alle 

ansatte, ledere og politikere i Ringerike kommune for deres bidrag til god økonomistyring i 

2016. 

 

Vedlegg 

Månedsrapport november 2016 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.01.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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R i n ger i ke kommu n e – M ån ed srap por t n ovember 201 6

1. Innlednin g
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske
planer som er lagt for 201 6 . Å rsprognose n som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av
regnskapstall pr 31. 11 .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
negativt i forhold til prognosen.

2. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regn skapsresultat i 20 1 6 som viser et
mindre for bruk i forhold til revidert budsjett på 26 mill. kroner.

Det er kun små endringer i årsprognosen for de enkelte rammeområdene f r a f orrige månedsrapport ,
men betydelig endring på området skatt og rammetilskudd som øker merinntekten fra 7 mill. kroner
til 22,4 mill. kroner. Samfunn endrer også sin årsprognose og viser nå et mindreforbruk på 4,2 mill.
kroner.

Driftsområdene viser et samlet merforbruk på ca 1 mill. kroner, som er et meget godt resultat målt
mot budsjettplanen. Det er årets ekstraordinært gode skatteinngang samt lave renter på lån som gjør
at kommunen i år vil få et betydelig bedre regnskapsresultat enn budsjettert.

3. Kommentarer til årsprognosen
Barnehage
Barnehagene klarer stort sett å drifte innenfor de økonomiske rammene som er gitt. Det er i årets
budsjett tatt høyde for en høyere kostnad til opprettelse av nye barnehageplasser og tilskudd til
private barnehager enn det det er blitt behov for. Det oppst år derfor et mindreforbruk i år på ca 4
mill. kroner .

Samfunn
Det har gjennom året vært høy aktivitet innenfor byggesak. Inntektene er blitt betydelig bedre enn
budsjettert. Det er mindreforbruk rundt 1,7 mill. kroner når vi ser på alt som skjer innenfor m iljø og

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige
2015 (pr nov) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-195 986 -53 118 -25 945 0 25 945 1 085
4 822 7 072 8 844 9 582 738 8 % 691
82 887 98 705 103 731 101 417 -2 314 -2 % -2 756

159 969 165 359 184 296 188 423 4 127 2 % 2 816
231 306 261 338 283 620 282 692 -927 0 % -1 569
112 462 128 023 138 768 137 007 -1 761 -1 % -2 027
18 589 18 393 25 860 27 415 1 555 6 % 1 267

583 636 604 172 649 523 642 904 -6 619 -1 % -7 865
106 133 109 457 138 294 142 481 4 187 3 % -270
-67 627 -67 628 -59 057 -57 597 1 460 3 % 1 000

-1 463 181 -1 418 043 -1 582 545 -1 560 145 22 400 1 % 7 000
35 017 40 034 82 720 85 820 3 100 4 % 2 800 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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areal samlet. I tillegg er det bevilget 2 mill. kroner i 2016 til opprettelse av plankontor, men oppstart
sent i året og noe støtte fra Fylkesmannen har ført til at lite av den kommunale pengepotten har blitt
brukt.

Avdeling for utbygging står for de største investeringsprosjektene i kommunen og her kobles mye av
lønnsutgifter til spesifikke investeringer. En større andel av lønnsmidlene (ca 1,5 mill kroner) blir ført i
investeringsregnskapet enn det som er budsjettert .

Skatt og rammetilskudd
Novem ber er en av de måneden hvor kommunene mottar høye skattebeløp. O verføringen til
Ringerike kommune og resten av landet ble mye bedre enn antatt. Årets skatteinntekter (skatt på
formue og inntekt samt inntektsutgjevning) kan nå med sikkerhet anslås til å bl i minst 20 mill. kroner
høyere enn budsjettert. Det gjenstår fremdeles noe som skal utbetales for desember i tillegg til noe
inntektsutgjevning i midten av januar, men alt tilsier at prognosen som nå er laget vil holde godt og
endelig resultat kan fremdele s bli noe bedre hvis desember også viser vekst i forhold til fjoråret .

Inntektsutgjevningen skal sørge for at alle kommuner har omtrent samme økonomiske utgangspunkt
for å gi sine innbyggere kommunale tjenester. Det vil si at dersom kommunens innbyggere bi drar
med mindre skatteinntekter fra formue og inntekt enn gjennomsnittet i Norge vil kommunen få
kompensasjon fra staten for dette. Ringerike kommune er i en slik situasjon. Derfor er kommunens
inntekter i løpet av året avhengig av skatteinntektene nasjona lt. I år er veksten i skatteinntekter for
landet høyere enn det som var beregnet før vi gikk inn i 2016 og som var grunnlag for årets budsjett.
Skatteinntektene så langt i år viser en vekst i forhold til 2015 på litt over 8 %. Budsjettet til Ringerike
bygg er på en skattevekst for landet på ca 6 %.

4. Status bosetting av flyktninger
Til og med 30 . november er det bosatt 127 flyktninger hvor 16 er kommet som følge av
familiegjenforening og 18 av de bosatte er enslige mindreårige flyktninger . Det vil si at Ringerike nå
har bosatt alle voksne flyktninger i tråd med politisk vedtak og anmodning fra IMDI i 2015 og 2016.
IMDI har redusert forespørselen om antall enslige mindreårige i år, og Ringerike er forventet å ha
bosatt 20 enslige mindreårige før nyttår.

5. Li kviditetssituasjonen
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 .
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6. Investeringer
Det er i 2 016 planlagt investeringer som samlet vil gi investeringsutgifter på 445 mill. kroner for året.
Tabellen viser et utdrag av disse:

Prosjekt Regnskap 2016
pr 30.11

Revidert
Budsjett 2016

Ikke - rentable investeringer:
Heradsbygda barnehage – Utvidelse (Ferdig) 16 612 275 16 643 823
Ny skole nord – Ullerål 928 382 2 903 294
Sokna Skole Totalrenovering (Ferdig) 33 407 783 34 946 178
Ny skole syd – Benterud 14 399 254 31 944 969
Røssholmstranda 2 659 874 4 686 531
Austjord dagsenter ombygging 11 717 103 14 000 000
Kommunale veier 2016 11 937 232 15 029 952
Utskifting 2100 gatelyspunkter 5 599 600 7 370 284
Rentable investeringer:
Monserud renseanlegg 7 946 219 29 233 545
Ringerike vannverk 16 120 339 30 018 522
Overføringsledninger Åsa - Monserud 6 500 934 14 000 000
Sokna vannverk 14 865 717 1 8 575 840
Sanering Nymoen - Hen 27 171 495 33 742 225

I tillegg har kommunen i år kjøpt aksjer for 29,1 mill. kroner gjennom kjøp av Fossveien 7 - 9 AS og
aksjeutvidelse i Regionalt kulturhus Ringerike AS. Det er også foretatt egenkapitalinnskudd på totalt
7,6 mill. kroner til KLP og Ringkollstua AS.
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7. Sykefravær
Sykefraværet i kommunen fortsetter å falle også i oktober sammenlignet med fjoråret. Måneden
viser 8 % i 2016 mot 9,4 % ved samme tidspunkt i 2015. Totalt for året til og med oktober er
sykefraværet i år 7,8 % mot 8,7 % i samme periode i fjor. Fortsetter t renden ut året vil Ringerike
kommune gå mot rekordlavt sykefravær sammenlignet med perioden 2001 - 201 5.

3. kvartal
2015

3. kvartal
2016 okt .15 okt .16

Hele kommunen
Totalt 7,4 5,6 9,4 8

Egenmeldt 0,7 0,6 1,1 1,1

Korttid 1,4 1,3 2,2 2

Langtid 5,3 3,7 6,1 4,9

Administrasjon og
fellesutgifter

Totalt 7 4,1 7,8 6

Egenmeldt 0,7 0,5 0,9 1

Korttid 0,6 0,7 0,9 0,1

Langtid 5,7 2,9 6 4,9

Barnehage
Totalt 9,2 5 12 9,7

Egenmeldt 0,9 0,8 1,6 1,6

Korttid 1,5 1,4 2,7 2,6

Langtid 6,8 2,8 7,7 5,5

Grunnskole
Totalt 2,9 3,6 6,5 5,8

Egenmeldt 0,4 0,2 1,1 0,9

Korttid 0,6 0,7 1,2 0,9

Langtid 1,9 2,7 4,2 4

Spesielle tiltak barn og
unge

Totalt 5 5,4 6,1 7,3

Egenmeldt 0,9 0,6 0,9 1,2

Korttid 1,6 1,1 2,2 1,7

Langtid 2,5 3,7 3 4,4

Kulturtjenesten
Totalt 5,6 0,7 7,3 1,8

Egenmeldt 0 0,2 1 0,6

Korttid 0 0,5 0,8 1,2

Langtid 5,6 0 5,5 0

Helse og omsorg
Totalt 10,7 8 11,7 10,9

Egenmeldt 0,9 0,7 1 1

Korttid 2 1,9 2,8 3,1

Langtid 7,8 5,4 7,9 6,8

Samfunn (Tekniske
områder)

Totalt 5,7 3,5 8,3 4,2

Egenmeldt 0,6 0,4 1,3 1,3

Korttid 0,9 0,9 2,6 1,2

Langtid 4 2,2 4,4 1,7
Tabellen viser sykefravær i % for 3 . kvartal og oktober 2016 sammenlignet med 2015 . Korttidsfravær er legemeldt fravær
fra 1 - 16 dager. Langtid er legemeldt fravær fra 17 - 365 dager. Totalt er egenmeldt + legemeldt.
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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, og budsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige
2015 (pr nov) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Folkevalgte og revisjon
Driftsregnskap 4 822 7 072 8 844 9 582 738 8 % 691
Driftsutgifter 5 898 8 252 9 974 10 057 83 1 % 11
Driftsinntekter -1 076 -1 180 -1 130 -475 655 -138 % 680

Administrasjon og fellestjenester
Driftsregnskap 82 887 98 705 103 731 101 417 -2 314 -2 % -2 756
Driftsutgifter 93 338 109 135 119 613 112 203 -7 410 -7 % -6 607
Driftsinntekter -10 451 -10 430 -15 882 -10 786 5 096 -47 % 3 850

Barnehage
Driftsregnskap 159 969 165 359 184 296 188 423 4 127 2 % 2 816
Driftsutgifter 186 614 193 296 214 828 215 305 478 0 % 837
Driftsinntekter -26 645 -27 937 -30 532 -26 882 3 650 -14 % 1 979

Grunnskole
Driftsregnskap 231 306 261 338 283 620 282 692 -927 0 % -1 569
Driftsutgifter 285 263 319 138 352 581 346 421 -6 160 -2 % -5 457
Driftsinntekter -53 957 -57 799 -68 961 -63 728 5 233 -8 % 3 888

Spesielle tiltak barn og unge
Driftsregnskap 112 462 128 023 138 768 137 007 -1 761 -1 % -2 027
Driftsutgifter 124 630 143 862 163 314 167 396 4 083 2 % 2 347
Driftsinntekter -12 168 -15 838 -24 546 -30 389 -5 843 19 % -4 374

Kulturtjenesten
Driftsregnskap 18 589 18 393 25 860 27 415 1 555 6 % 1 267
Driftsutgifter 25 302 25 373 29 605 32 026 2 421 8 % 2 245
Driftsinntekter -6 713 -6 981 -3 744 -4 611 -866 19 % -978

Helse og omsorg
Driftsregnskap 583 636 604 172 649 523 642 904 -6 619 -1 % -7 865
Driftsutgifter 768 724 789 129 861 643 863 980 2 337 0 % -655
Driftsinntekter -185 087 -184 957 -212 120 -221 076 -8 956 4 % -7 210

Samfunn
Driftsregnskap 106 133 109 457 138 294 142 481 4 187 3 % -270
Driftsutgifter 227 368 242 919 282 955 280 654 -2 301 -1 % -4 607
Driftsinntekter -121 235 -133 463 -144 661 -138 173 6 488 -5 % 4 337

Avsetninger, overføringer
Driftsregnskap -67 627 -67 628 -59 057 -57 597 1 460 -3 % 1 000
Driftsutgifter 42 554 -1 095 81 384 82 844 1 460 2 % 1 000
Driftsinntekter -110 180 -66 533 -140 441 -140 441 0 0 % 0

Skatt og rammetilskudd
Driftsregnskap -1 463 181 -1 418 043 -1 582 545 -1 560 145 22 400 -1 % 7 000
Driftsutgifter 108 0 0 0 0 0 % 0
Driftsinntekter -1 463 289 -1 418 043 -1 582 545 -1 560 145 22 400 -1 % 7 000

Finans
Driftsregnskap 35 017 40 034 82 720 85 820 3 100 4 % 2 800
Driftsutgifter 60 917 100 004 113 152 157 241 44 089 28 % 43 661
Driftsinntekter -25 901 -59 970 -30 432 -71 421 -40 989 57 % -40 861

Alle tall i 1000 kr
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Saksprotokoll - Plan økonomirapportering 2017  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Rådmannens forslag til datoplan for økonomirapportering 2017 godkjennes 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 24.01.2017: 

 

 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 
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Formannskapet 
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Arkivsaksnr.: 17/93-1   Arkiv:   

 

Plan økonomirapportering 2017  

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens forslag til datoplan for økonomirapportering 2017 godkjennes 

 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen legger frem forslag til datoer for økonomirapportering i 2017. 

 

Økonomiske forhold 

Økonomirapportering og utvikling av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god 

økonomistyring gjennom året.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen har en mer robust økonomisk situasjon inn i 2017 enn det som har vært tilfelle de 

siste 8 årene. Det er imidlertid små marginer og rådmannen anbefaler derfor at praksis med 

månedlige økonomiske rapporter til formannskapet og kommunestyret videreføres i 2017. 

Hver måned legges det frem en rapport som viser en økonomisk årsprognose for hvert 

rammeområde, kort om sykefravær samt utvikling i de største investerings-prosjektene. Hvert 

tertial lages det en mer omfattende rapport med noe mer utfyllende kommentarer fra 

rammeområdene, investeringsprosjekter samt status på kommunens mål. 

 

Vedlegg 

Økonomirapportering – kjøreplan 2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2017 

 

 



 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 



 

Økonomirapportering – kjøreplan 2017 
 

 

Regnskap 
ved utgangen  
av 

 
Rapportering 
starter 

(uttrekk) 

Frist 
Årsprognose 
drift ferdig 

KL 15.00 

Frist 
Data og tekst til 
skriftlig rapport 

Kl 12.00 

Muntlig 
orientering 

 

FS 

Muntlig 
orientering 

 

KS 

Politisk  
behandling 

 

FS 

Politisk  
behandling 

 

KS 

28.02.17 
Tirsdag 
7.mars 

Fredag 
10.mars 

Mandag 
13.mars   

Tirsdag 
28.mars 

Torsdag 
6.april 

31.03.17 
Torsdag 
6.april 

Mandag 
10.april 

Tirsdag 
11.april 

Tirsdag 
25.april 

  
Torsdag 
4.mai 

30.04.17 
1.tertial 

Fredag  
5.mai 

Tirsdag  
9.mai 

Onsdag  
10.mai   

Tirsdag 
23.mai 

Torsdag 
1.juni 

31.05.17 
Torsdag 
1.juni 

Tirsdag  
6.juni 

Onsdag  
7.juni   

Tirsdag 
20.juni 

Torsdag 
29.juni 

31.07.17 
Tirsdag 
8.august 

Torsdag 
10.august 

Fredag 
11.august   

Tirsdag  
29.august 

Torsdag 
7.september 

31.08.17 
2. tertial 

Onsdag 
6.september 

Fredag 
8.september 

Mandag 
11.september   

Tirsdag 26. 
September 

Torsdag  
5. Oktober 

30.09.17 
Torsdag 5. 
oktober 

Mandag 9. 
oktober 

Tirsdag 
10.oktober   

Tirsdag 
24.oktober 

Torsdag 2. 
november 

31.10.17 
Mandag 6. 
november 

Onsdag 8. 
november 

Torsdag 9. 
november 

Tirsdag 21. 
november 

  
Torsdag 30. 
november 

30.11.17 
Onsdag 6. 
desember 

Fredag 8. 
desember 

Mandag 11. 
desember   Januar 2018 Januar 2018 

 

Det er ikke satt opp rapportering etter regnskapsdato 31.01.17 (januar), 30.06.17 
(juni) og 31.12.17 (desember). 

 

Merknader: 

- Rapportering pr 31.03 – Muntlig orientering i FS 25.04. Saken sendes direkte 

til KS for behandling 4.05.  
- Rapportering pr 31.10 – Muntlig orientering i FS 21.11. Saken sendes direkte 

til KS for behandling 30.11. 
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Saksprotokoll - Ståstedsanalyse IT  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Formannskapet tar «Tilstandsvurdering for Ringerike kommune- virksomhetsområde IT» til 

orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 24.01.2017: 

 

 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 
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Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/145-1   Arkiv: 060 &31  

 

Ståstedsanalyse IT  
 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar «Tilstandsvurdering for Ringerike kommune- virksomhetsområde IT» til 

orientering. 

 

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ved behandlingen av Handlingsprogram 2016-2019 ble det vedtatt verbalforslag om at 

Ringerike kommune skal utarbeide digitaliseringsstrategi. 

 

Rådmannen har som grunnlag for arbeidet med digitaliseringsstrategien fått utarbeidet en 

ståstedsanalyse av IT i Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

Accenture har på oppdrag av rådmannen gjennomført en tilstandsvurdering av IT-tjenestene i 

Ringerike kommune. Accenture har gjort arbeidet ved intervjuer med ansatte i IT-enheten og 

gjennom workshops sammen med rådmannens ledergruppe. 

 

Hovedinntrykket er at det leveres gode operative tjenester basert på god fysisk infrastruktur 

og godt kvalifiserte ansatte med lang erfaring. 

IT-enheten fokuserer primært på å sikre daglig leveranse av IT-tjenester, og utgjør i hovedsak 

en drift- og serviceenhet. Enheten er liten og driften utføres kostnadseffektivt. 

 

Ringerike kommune har ikke et modent forhold til sikkerhet og risiko knyttet til 

informasjonssikring. 

Rapporten viser at for å lykkes med å realisere digitale løsninger i fremtiden må 

modenhetsnivået for styring og utnyttelse av teknologi økes i Ringerike kommune. 

  



Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det var nyttig med en objektiv vurdering av IT-tjenestene i Ringerike 

kommune når arbeidet med digitaliseringsstrategi skal gjennomføres.  

Vurderingen støtter rådmannens antagelser om at IT-tjenestene i kommunen er gode og 

leveres effektivt. 

Videre viser vurderingen områder som det må arbeides med for at Ringerike kommune skal 

lykkes i en digital utvikling. 

Forslag til tiltak i rapporten vil bli vurdert, og gjennomført i ordinær drift eller som en 

konsekvens av utarbeidet digitaliseringsstrategi. 

 

Vedlegg: 

«Tilstandsvurdering for Ringerike kommune – virksomhetsområdet IT» 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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1 . Sammendrag
Denne rapporten er et svar på bestilling fra Ringerike kommune om å vurdere kommunens IT tjenester,
organisering, fagsystemer, infrastruktur og sikkerhet. Rapporten er utarbeidet av Accenture. Formålet med
vurderingen har vært å besvare hovedspørsmålene (1 ) hva er nåsituasjonen til Ringerike kommune innen IT og
digitalisering, og (2) hva bør kommunen gjøre for å settes i stand til å realisere digitale løsninger i fremtiden.

Analysen er basert på intervjuer med nøkkelpersoner fra Ringerike kommunes IT - enhet , representanter fra
kommunens administrative ledelse, samt gjennomgang av nøkkeldokumenter. Nåsituasjonen er vurdert med
utgangspunkt i globale rammeverk utviklet av Accenture, for å sikre at analysen dekker alle viktige områder i IT
organisasjonen. Tilst andsvurderingen har til hensikt å illustrere organisasjonens evne til å levere ulike tjenester,
men gjør ikke en vurdering av den faktiske kvaliteten og egnetheten på tjenester, applikasjoner, infrastruktur.
Evalueringen er fokusert på å få frem et tilstre kkelig detaljert bilde av dagens situasjon og peke på sentrale
områder for forbedring i den videre utviklingen av Ringerike Kommune.

Hovedinntrykket fra analysen av Ringerike Kommunes IT - funksjon, er at kommunen har en god operativ
tjenesteleveranse base rt på en god fysisk infrastruktur, og godt kvalifiserte ansatte med lang erfaring. Det er
imidlertid umoden styring og tjenesteforvaltning av IT, samt håndtering av sikkerhet og risiko som gir utfordringer
sett opp mot krav og forventninger i kommunen. Det er Accentures vurdering at modenhetsnivået innen IT i
kommunen vil gjøre det krevende å realisere en digitaliseringsstrategi uten å tilføre nødvendige evner og
egenskaper .

IT - tjenestene i Ringerike Kommune synes å leveres til god kvalitet og med høy opp etid. Dette kan sees i
sammenheng med at IT - enheten i Ringerike kommune til nå har fokus ert primært på å sikre daglig leveranse av IT -
tjenestene , og utgjør således i hovedsak en drift - og serviceenhet . Sett opp mot størrelsen på kommunen og basert
på Accen tures erfaring , fremstår IT - enheten som liten, og driften virker å utføres kostnadseffektivt. Organisasjonen
kjenner i dag på kapasitetsbegrensninger. Selv om det alltid kan antas å eksistere lommer for effektivisering vil det
være krevende å utvide enhete ns rolle til å omfatte en digitaliserings - satsning innenfor dagens rammebetingelser.

Det mangler en del dokumentasjon og formalisering av prosesser for kommunens IT - tjenesteutførelse . Dette øker
risikoen for nedetid, og fører potensielt til et forventning s - gap i leveransene for brukerne av kommunens IT -
tjenester. Det er utydelig ansvarsfordeling mellom IT - enheten og kommunens fagavdelinger. Dette kan stå i veien
for best mulig videreutvikling av dagens tjenester, samt forhindre at risiko identifiseres og a t hensyn til hele
virksomheten ivaretas i beslutningsprosesser.

Det fremkommer av tilstandsvurderingen at Ringerike kommunes nåværende styrings - og økonomimodell ikke i
tilstrekkelig grad understøtter kostnadseffektiv bruk av IT, og tilrettelegger ikke f or å prioritere og styre IT - prosjekter
etter ønsket gevinst. Det eksisterer heller ikke livssyklusplaner for infrastruktur og fagsystemer, som kan gjøre det
krevende å sikre midler for utskiftning når det er behov. Flere av kommunens fagsystemer har ikke funksjonell eller
teknisk helse som samsvarer med dagens forventninger eller de krav som stilles ved det digitale skiftet , og det
mangler en overordnet strategi for valg av systemer.

Tilstandsvurderingen avdekker at Ringerike Kommune ikke har et modent no k forhold til sikkerhet og risiko knyttet
til informasjonssik ring . Dette kan i stor grad sees i sammenheng med at ansvar for sikkerhet i kommunen per i dag
ikke er plassert på et beslutningsmyndig nivå i organisasjonen. Én av konsekvensene er usikkerhet kn yttet til
overholdelse av regelverk.

For å sette kommunen i stand til å realisere digitale løsninger i fremtiden anbefaler Accenture å gjennomføre tiltak
som vil øke modenhetsnivået for styring og utnyttelse av teknologi. Dette innebærer blant annet tydel igere
ansvarsdeling, økt grad av styrende dokumentasjon, innføring av formelle prosesser for utvalgte formål, en ny
styrings - og økonomimodell for IT, samt etablering av enkelte nye roller. Det er behov for å videreføre et arbeid for
utarbeidelse av en dig italiseringsstrategi som bl.a. definerer et fremtidig målbilde og satsningsområder. I
etterfølgelsen av dette bør det gjennomføres et liknende arbeid for å definere en IT - strategi som støtter opp under
digitaliseringsstrategien. Identifiserte tiltak er for eslått gjennomført i tre faser, over en periode på to år.
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2. Innledning

2.1 Bakgrunn for oppdraget
Ringerike Kommune står ovenfor økte forventninger og krav om digitalisering av sine tjenester. Kommunen vil
derfor utarbeide en digital strategi for å sette retning for digitalisering som satsningsområde.

For å danne et grunnlag for digitaliseringsstrategi for kommunen, ønsket Ringerike en t i lstands vurdering av
kommunens IT - enhet. Formålet har vært å kartlegge IT - enhetens evne til å levere relevante tjenester i møte med
forventninger og krav om økt digitalisering . Accenture bl e valgt til å gjennomføre en analyse på dette området.

Nøkkelspørsmålene for tilstandsvurderingen er:

1. Hva er tilstanden til IT - tjenesten e i kommunen (hva fungerer godt og hva bør forbedres)?
2. Har kommunen riktig kompetanse, organisering og struktur for å realisere en digitaliseringsstrategi?
3. Hva er overordnet situasjon for kommunens fagsystemer (livssyklus)?
4. Hvordan er situasjonen i den und erliggende infrastrukturen og sikkerhet?

Basert på tilstandsvurderingen har Accenture også identifisert tiltak som kan sette kommunen i stand til å realisere
digitale løsninger i fremtiden.

Det bemerkes at evalueringen er vinklet mot å få frem problemsti l l inger og forbedringsområder. Det er i mindre
grad fokuser t på styrker og det som fungerer godt.

Denne rapporten oppsummerer analysen i henhold til bestillingen fra Ringerike kommune. Oppdraget har i tillegg
omfattet beskrivelse av målsettinger for fremtidi g situasjon.

2.2 Gjennomføringsmodell
Informasjon ble samlet inn gjennom fire arbeidssesjoner,
som besto av intervjuer med ansatte ved IT - enheten til
Ringerike kommune. Tilstandsvurderingen resulterer i en
kvalitativ vurdering av dagens situasjon for IT - tjenester,
organisering, fagsystemer, infrastruktur og sikkerhet.

O mrådene som har blitt kartlagt i tilstandsvurderingen er
illustrert i Figur 1 .

Hvert område har blitt vurdert i forhold til dagens nivå med
utgangspunkt i etablerte rammeverk. Hovedfunn og
o bservasjoner fra arbeidssesjonene ha r blitt strukturert i
tre kapitler:

Kapittel 4.2.1: IT - tjenester og organisering
Kapittel 4.2.2: Fagsystemer
Kapittel 4.2.3: Infrastruktur og s ikkerhet

Utfyllende funn fra kartleggingen er gitt i Vedlegg 2 – Detaljerte funn fra tilstandsvurderingen.

For analyse av IT - tjenester , organisering og driftsmodell har Accentures IT Capability Maturity Model (ITCMM) blitt
benyttet1. Accenture har i tillegg gjennomført en overordnet vurdering av kommunens digitale modenhet, i henhold
til Accentures Digital Capabil ity Assessment (DCA)2. Funnene fra denne vurderingen er beskrevet i Kapittel 4.2.4 .

Utfyllende beskrivelse av rammeverk samt øvrig metode er gitt i Vedlegg 1 – Utdypende om deltakere og metode.

1 Se 6.3.1 for utfyllende beskrivelse av modellen
2 Se 6.3.3 for utfyllende beskrivelse av modellen

Figur 1 - Områder kartlagt i tilstandsvurderingen

Organisasjon og driftsmodell

Infrastruktur - Server

Infrastruktur - Nettverk

IT - tjenester

S
ik
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Hypoteser og funn har blitt sammenstilt i et overordnet bilde og avstemt med deltakerne fra kommunen i
tilstandsvurderingen. Foreslåtte tiltak basert på tilstandsvurderingen har også blitt drøftet og avstemt.
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3. Målsetninger for I T og digitalisering i Ringerike

3.1 Innledning
Som en del av tilstandsvurderingen har Ac centure bedt kommunen ta stilling til ønskede ambisjoner for IT og
digitalisering i kommunen. Disse målsettingene er ikke vedtatte mål for kommunen, og det er Accentures
anbefaling å videre utarbeide konkrete målsettinger for IT og digitalisering i kommune n gjennom fremtidige
strategiprosesser. Målsettingene som har blitt formulert i denne tilstandsvurderingen har blitt brukt som
utgangspunkt for å vurdere nåsituasjon, og for å anbefale tiltak.

3.2 Beskrivelser av målbilder og ambisjoner for kommunen
Tilstandsvurderingen har resultert i formulering av tre målsettinger knyttet til IT i Ringerike:

1. Profesjonalisering av IT - enhetens rolle i kommunen
2. Være en a ttraktiv IT - tjenestetilbyder for omkringliggende kommuner
3. Digitalt målbilde

3.2.1 Profesjonalisering av IT - enhetens rolle i kommunen

IT - enheten skal oppfattes som en strategisk samarbeidspartner for organisasjonen fremfor en ren
driftsenhet
IT og fagavdelingene har tydelig definert ansvarsroller i forvaltning av fagsystemer
Forbruk av IT i organisasjonen er koblet sammen med IT - kostnadene, og det skal tilrettelegges for
langsiktig horisont i investeringsbeslutninger
Hensyn til sikkerhet og risiko er ivaretatt i organisasjonen gjennom tydelig definerte roller og prosesser
Organisasjonen er bevisst gjeldende re gelverk som berører IT og informasjonsbehandling, og etablerte
rutiner sørger for at disse blir overholdt

3.2.2 Være en attraktiv IT - tjenestetilbyder for omkringliggende kommuner

IT - enheten og organisasjonen har en god forståelse for implikasjonene ved å tilby I T - tjenester for
omkringliggende kommuner
IT - enheten har ressurser og kapasitet for å være tjenestetilbyder for omkringliggende kommuner
Organisasjonen har et tydelig verdiforslag for omkringliggende kommuner, basert på et tydelig målbilde og
veikart for hv ordan IT - tjenester vil se ut i fremtiden
Ringerike kommune har den mest veldrevne og profesjonaliserte IT - enheten i regionen

3.2.3 Digitalt målbilde

Ringerike skal benytte offentlige felleskomponenter i sin tjenesteutførelse der disse eksisterer
Ringerike skal finne og ta i bruk de digitale løsningene som gir størst effektiviseringsgevinst for kommunen
og høyst verdi for brukerne, eller som vil kunne gi positive omdømmevirkninger for kommunen
Ringerike skal ha en standardisert og helhetlig tilnærming til brukerr eiser og tjenesteproduksjon, og aktivt
arbeide for digitalt førstevalg
Ringerike skal ha en sømløs intern informasjonsflyt, integrasjon mellom løsninger, og en felles semantikk
som sikrer en brukeropplevelse som gir inntrykk av én kommune fremfor flere sel vstendige etater
Ringerike skal være proaktiv i å teste velferdsteknologi og digitale løsninger innen helse - og
omsorgssektoren og utdanningssektoren, for å oppnå kostnadsbesparelser, økt kvalitet og ledende
brukeropplevelser
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4. Tilstandsvurdering av I T i Ri ngerike

4.1 Innledning
Konklusjoner og det bildet som presenteres er Accentures vurderinger basert på den informasjonen som er mottatt
og gjennomgått. Konklusjonene er i stor grad basert på informasjon som har fremkommet i intervjuer, og Accenture
må derfor ta forbehold om eventuelle unøyaktigheter på enkeltområder som følge av upresise fortolkninger , eller
manglende tilgang på nøkkelinformasjon. Accenture har tatt i bruk metodikk for å gjennomføre intervjuene som i
stor grad veier opp for at enkelthendelser vi l påvirke konklusjonene.

Kartleggingen har vært gjennomført uten involvering av brukere av IT - tjenestene, og har ikke hatt til hensikt å
vurdere den opplevde kvaliteten av tjenestene som IT - enheten i Ringerike tilbyr .

I dette kapittelet adresseres nøkkels pørsmålene som tilstandsvurderingen har søkt å besvare, med utgangspunkt i
hovedfunn fra analysen. De detaljerte vurderingene innen hvert område dekket av tilstandsvurderingen er lagt i
eget vedlegg (Vedlegg 2 - Detaljerte funn fra tilstandsvurderingen ).

4.2 Oppsummering av hovedkonklusjoner fra tilstandsvurderingen

4.2.1 Vurdering av IT - tjenester og organisering av IT - enheten i Ringerike kommune

Oppsummering

IT - tjenestene i Ringerike kommune synes å leveres til god kvalitet og med høy oppetid . Dette kan sees i
samm enheng med at IT - enheten i Ringerike kommune har et primært fokus på å sikre daglig leveranse av IT -
tjenestene . Det mangler en del dokumentasjon og formalisering av prosesser for kommunens IT - tjenesteutførelse ,
som øker risikoen for nedetid, og potensielt fører til et forventningsgap i leveransene for brukerne av kommunens
IT - tjenester. Det mangler også prosesser for å forankre dokumentasjon utarbeidet av IT - enheten i organisasjonen,
eksempelvis gjennom opplæring.

Det synes også å eksistere utfordringer relatert til samhandling mellom IT - enheten og kommunens fagavdelinger .
Dette kan stå i veien for hensiktsmessig videreutvikling av dagens tjenester , samt for hindre at risiko identifiseres og
at hensyn til hele virksomheten ivaretas i beslutningsprosesser .

Det er Accentures vurdering at det er behov for tiltak som bidrar til formalisering av kommunens IT - tjenester , samt
etterlevelse av dokumentasjon . Det anbefales også å iverksette tiltak som etablerer tydelige rutiner for gjensidig
involvering av IT - og fa gavdelinger i beslutningsprosesser , herunder en tydeligere ansvarsfordeling.

Tilstandsvurderingen avdekker at kommunen i dag har en organisering og styringsfunksjon for IT som er umoden
sett opp mot digitalisering. Det vurderes som nødvendig å gjennomføre en rekke modningstiltak for å sette
organisasjonen i stand til å realisere en digitaliseringsstrategi og kommunens øvrige målsetninger, herunder
utarbeidelsen av et felles målbilde for kommunen, samt etablering av en styrings - og en ny økonomimodell for I T.

Tjenesteforvaltning

IT - enheten har etablert et felles kontaktpunkt for kommunen gjennom en velfungerende help - desk, og evner
gjennom denne å levere god tilgjengelighet i brukerstøtte . IT - enheten evner også levere høy oppetid, og
rapporterte en oppetid på 99,96% i 2015 for sentrale enheter (serverdrift og brannmurer). Det er også tatt i bruk
selvbetjening for å sikre kostnadseffektivitet, med ytterligere effektiviseringstiltak planlagt. IT - enheten utarbeider
også årlige score - cards for å vurdere egen tjenesteleveranse. Det er ikke gjennomført
brukertilfredshetsundersøkelser for de IT - tjenestene som tilbys , og det er derfor ikke grunnlag for å vurdere
brukernes opplevelse av kommunens IT - tjenester.

Dokumentasjon og formalisering av IT - tjenester og leveranser

IT - enheten har utarbeidet en del dokumentasjon for IT - tjenester og leveranser, inklusivt en tjenestekatalog som gir
oversikt over hvilke IT - tjenester som tilbys i kommunen . Det eksist erer potensiale for å videre utarbeide
tjenestekatalogen til å inkludere ytterligere informasjon om tjenestene. Kommunen mangler tjeneste nivå avtaler
mellom brukergrupper og IT, som regulerer hva IT skal levere og hva brukerne kan forvente av tjenestenivå p å de
ulike tjenester og systemer. De ulike enhetene i kommunen har heller ingen forhold til IT - kostnader som påløper
som følge av deres virksomhet (med unntak av mobil , PCer , samt enkelte investeringer ). Disse forholdene synes å
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bidra til et forventningsga p i tjenesteutførelsen, og gjør det krevende å vurdere IT - kostnader samt bruk av IT -
enhetens kapasitet opp mot hva som er det reelle behovet .

Det er ikke etablert formelle rutiner ved innføring av nye tjenester, eksempelv is et standardisert testregime. IT -
enheten har utarbeidet en kravspesifikasjon for endringsprosesser og konfigurasjoner , men disse kravene
etterleves ikke i tilstrekkelig grad i or ganisasjonen. En konsekvens av dette er at forbedringspotensial avdekkes
tilfeldig, og ikke som et resultat av revisjon.

Det fremgår at dokumentasjon utarbeidet i IT - enheten i liten grad forankres utover i organisasjon. Det er
Accentures vurdering at det vil være hensiktsmessig å etablere gode prosesser for opplæring av organisasjonen i
sammenheng med tiltak so m øker dokumentasjon for IT - tjenester og leveranser.

Samhandling om tjenesteleveranser

Det fremkommer av tilstandsvurderingen at IT - enheten opplever å i kke bli involvert i tilstrekkelig grad i kommunens
beslutninger . D et er samtidig begrenset involvering av fagavdelingene når IT - investeringer planlegges. Manglende
gjensidig involvering i beslutningsprosesser synes å redu sere eierskap til beslutninger som tas, og gjør det
krevende å ivareta hensyn til hele organisasjonen i utvikling av tjenester. Det fremko mmer av tilstandsvurderingen
at det opplevde ansvaret for å kartlegge virksomheten og omsette dette til krav ligger hos IT.

IT - enheten har utarbeidet en kravspesifikasjon for IKT , som setter standarder for innføring og endring av IT -
tjenester og systemer. IT - enheten henter inn input fra kommunens fagavdelinger til standardene, men d ette
arbeidet er i liten grad formalisert.

IT som strategisk virkemiddel

Ringerike mangler i dag et felles målbi l de som sikrer effektiv br uk av IT som strategisk virkemiddel for
tjenesteutvikling. Det eksisterer per i dag ingen IT - strategi i påvente av en felles digitaliseringsstrategi . Ettersom IT -
enheten primært fungerer som en service - og drift s - enhet , synes det ikke å være tilstrekkelig fokus på det
strategiske ansvaret . En velfungerende strategisk IT funksjon er en forutsetning for å knytte IT og fag sammen og
sikre forståelse på tver s. Etablering av en slik strategisk funksjon vil være avgjørende for å omsette kommunens
faglige målbilde r til krav og behov for IT - utvikling.

Det synes å være en lav modenhet i kommunen i dag for forståelsen av verdien for innbyggere å ha tilgjengelig
informasjon, og det er ikke utbredt med deling og integrasjon av data mellom fagavdelinger og applikasjoner .

Det fremkommer også av tilstandsvurderingen at det er anerkjent i kommunen at IT vil kunne være bidragsytende
til å effektivisere driften i andre enheter . E nheten er inntil videre underlagt samme effektiviseringskrav som øvrige
tjenesteområder. Dette gir potensielt utrykk for IT per i dag ikke fullt ut blir benyttet som et strategisk virkemiddel for
å realisere effektiviseringsgevinster i organisasjonen for øvrig , og at kommunens oppfatning er at IT - enhetens rolle
primært omfatter drift og service.

S tyrings - og økonomimodell for IT

Ringerike kommunes styrings - og økonomimodell understøtter i dag ikke i tilstrekkelig grad kostnadseffektiv bruk
av IT, og tilrettelegger ikke for å prioritere og styre IT - prosjekter etter ønsket gevinst.

Det eksisterer i ngen kobling mellom fagavdelingenes forbruk av IT - tjenester, og IT - kostnadene knyttet til IT -
avdelingen. Dette gir potensielt få incentiver til å redusere kostnader til IT - tjenestene fagavdelingene forbruker ,
eksempelvis gjennom å ta kvalifiserte beslutnin ger knyttet til investeringer som vil kunne effektivisere egen
tjenestepr oduksjon eller redusere IT - kost . Ved å etablere e n ny økonomimodell som kan koble forbruk av IT -
tjenester til forbruk, vil kommunen kunne oppnå en mer riktig distribuering av midler s ett opp mot behovene. Dette
vil igjen tilrettelegge for bedre utnyttelse av midler .

Investeringsmidler i IT - prosjekter er i dag underlagt IT - enheten. Dette fører til at fagavdelingene er avhengig av å få
IT - enheten til å prioritere nye systemer/ ny funksjonalitet. Det er Accentures vurdering at hoveddelen av
investeringsmidlene bør overføres til den øvrige virksomheten for å fjerne prioriteringsansvaret fra IT - enheten.
Dette vil være hensiktsmessig for å sikre at ko mmunens strategiske prioriteringer legges til grunn for
investeringsbeslutninger. Samtidig vil det være viktig å ivareta IT - enhetens mandat til å etablere krav og standarder
i gjennomføring av investeringsbeslutningene, for å sikre effektiv og formålstjenl ig forvaltning av IT. En andel av
investeringsmidlene bør også forbli underlagt IT - enheten, for å sikre IT - enhetens evne til å foreta investeringer i
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grunnleggende infrastruktur og IT. Dette må imidlertid være behovsprøvd, og inngå i samme
porteføljestyrin gsfunksjon som øvrige investeringer.

Kommunen har i dag ingen definerte prosesser for prioritering av IT - prosjekter, og mangler standarder for hvilke
kriterier som skal følges i vurderinger. Det eksisterer heller ingen etablert prosjektmetodikk for gjenno mføring av IT -
prosjekter i kommunen. Disse forholdene vil gjøre det utfordrende å sikre at investeringer i IT - prosjekter blir
prioritert med sikte på å realisere en digitaliseringsstrategi, og potensielt hindre at gevinster blir oppnådd ved
gjennomføring.

Kompetanse og evne til å realisere en digitaliseringsstrategi

Det er høy kompetanse og lang erfaring hos medarbeiderne i IT - enheten , med primært fokus på drift og daglig
leveranse av IT tjenester. Det er derimot ikke foretatt noen kartlegging av fremtidi ge ressursbehov og kapabiliteter.
Per i dag bedriver IT - enheten lite outsourcing til eksterne aktører.

IT - enheten synes å drifte kostnadseffektivt, men kjenner på kapasitetsbegrensninger. Tatt i betraktning at enheten
har ansvar for over 80 lokasjoner, fr emstår enheten som liten, og per i dag er enheten avhengig av lærlinger som
enhetens ansikt utad og kundeservicefunksjon. Det er Accentures vurdering at det kan være krevende å utvide IT -
enhetens rolle til å omfatte en digitaliserings - satsning innenfor dag ens rammebetingelser.

4.2.2 Vurdering av o verordnet situasjon for kom munens fagsystemer

Oppsummering

Det fremkommer av tilstandsvurderingen at flere av kommunens fagsystemer har lav funksjonalitet, og at det
mangler en overordnet strategi for valg av systemer. Tiltak for å bedre samarbeid mellom kommunen og IT -
enheten om anskaffelse av nye fagsystemer anses som sentralt for å sette komm unen i stand til å realisere en
digitaliseringsstrategi.

Det mangler per i dag en tilstrekkelig oversikt over tilstanden til k ommunens fagsystemer, og ettersom
ansvarsområdet for fagsystemer i dag ligger i fagavdelingene eksisterer det begrenset kompetanse i IT - enheten på
fagsystemer. Det er derfor Accentures vurdering at det bør gjennomføres en grundig kartlegging av kommunens
f agsystemer som kan gi kommunen bedre innsikt i applikasjonslandskapet, og legge et grunnlag for etablering av
livssyklusplaner. Accenture anbefaler at Ringerike kommune gjennomfører denne kartleggingen i tett samarbeid
med de respektive fagavdelinger og IT - enheten , for å sikre at det bygges intern kompetanse og evne til strategisk
forvaltning av tjenester og fagsystemer.

Det fremkommer av tilstandsvurderingen at enkelte av kommunens fagsystemer trolig ikke overholder
arkivstandarder. Det anbefales at dette avklares snarest mulig for å tilrettelegge for samsvar med regelverk.

Funksjonalitet og livssyklus

Det fremkommer av tilstandsvurderingen at mange av fagsystemene har manglende integrasjonsmuligheter og
støtte for standarder. Dette vanskeliggjør digitalis ering, og skalering av systemene. Samtidig har enkelte offentlige
fagsystemer begrenset funksjonalitet og lar seg ikke lett integrere, og har grunnleggende arkitektur det er vanskelig
å få gjort noe med. Det synes også å være flere fagsystemer som ikke lar seg overvåke av IT - enheten, grunnet
utdatert funksjonalitet som fører til at systemene ikke går ned selv om de i praksis ikke fungerer.

Det mangler i stor grad veikart og livssyklusstyring av fagsystemer. Dette hindrer langsiktig planlegging av
investeri nger, og begrenset oversikt i kommunen over fagsystemene. Det er Accentures vurdering at en grundig
gjennomgang av fagsystemene burde brukes som utgangspunkt for å etablere veikart for systemene, som kan gi
en langsiktig planleggingshorisont av kommunens a pplikasjonslandskap.

Ansvarsavklaring for fagsystemer

Det har blitt etablert en fagsystem - fordeling i kommunen, hvor rollene s ystemeier, systemansvarlig,
systemadministrator og superbruker er etablert på fagsiden. Det er derimot ikke gitt opplæring til de som skal bekle
disse rollene og man kan således ikke forvente at kommunen kan utføre denne systemforvaltningen på en god
måte i dag. Foreløpig oppfølgingsplan fra IT er å få til årlig møte mellom fagsystemeiere.



Copyright © 201 6 Accenture All Rights Reserved.
Accenture Confidential Information.

Dato 28 .11.2016 10

Manglende forankring av systemansvar gjør det vanskelig å ivareta funksjonelle og tekniske krav, som kan
resultere i en lite hensiktsmessig applikasjonsarkitektur .

Vedlikehold og drift

Det er ikke definert standarder og prosesser for vedlikehold av fagsystemer. Oppfølging av systemene er
begrenset til meldinger om oppdateringer og innføring av nye systemer. For respons på hendelser eksister er det
noe offline - rutiner som er testet og dokumenter, særlig innen helse. Dette er derimot ikke tilgjengelig for alle
systemer, og det synes å mangle en fullstendig oversikt.

Det fremkommer også av tilstandsvurderingen at det er potensial for forbedring av prosesser i HR - funksjonen som
vedlikeholder tilgang til fagsystemer. Dette fører både til at nyansatte kan sitte lenge uten nødvendige tilganger, og
at brukere ikke blir avsluttet – dette har både kostnadsimplikasjoner, samt konsekvenser for risiko og sikkerhet .

Samsvar med regelverk

Det fremkommer av tilstandsvurderingen av e nkelte fagsystem er trolig ikke overholder arkivstandarder. Det et
nødvendig med en bevisstgjøring av hvilke lover og regelverk som er gjeldende, og utarbeidelse av en plan for å
imøtekomme disse kravene, som også tar hensyn til IT.

Strategi for valg av systemer

Det er begrenset samarbeid mellom kommunen og IT - enheten om anskaffelse av nye fagsystemer, samtidig som
en stor andel av investeringskostnadene for nye fagsystemer tas over felles IT - budsjett. Det eksisterer heller ingen
bevisst strategi for kommunen for å fremme krav mot leverandører, eksempelvis for å øke funksjonalitet og
integrasjonsmuligheter.

4.2.3 Vurdering av infrastruktur og sikkerhet

Oppsummering

IT - enheten til Ringerike har lang erfaring og høy kompetanse innen infrastruktur, og gjennomgang viser at dette har
vært et prioritert område for kommunen de senere år. Det er stor grad av standardisering for servere , infrastruktur,
og sluttbrukerutstyr som bidrar til redusert risiko og forenklet forvaltning og vedlikehold. Ringerike har også god
nettverksinf rastruktur med mye eid fiber mellom lokasjoner. Det budsjetteres derimot ikke for levetid for
infrastrukturen, som kan gjøre det krevende å motta midler når det er behov for utskiftning.

Tilstandsvurderingen avdekker at Ringerike Kommune har et lite bevis st forhold til sikkerhet og risiko knyttet til
informasjonssikkerhet . Dette kan i stor grad sees i sammenheng med at ansvar for sikkerhet i kommunen per i dag
ikke er plassert på et beslutningsmyndig nivå i organisasjonen. Mangelen på et tydelig eierska p til området
resulterer i lav forståelse for risiko - og sikkerhetssituasjonen til kommunen, samt usikkerhet knyttet til overholdelse
av regelverk. Det er Accentures vurdering at Ringerike bør utnevne en sikkerhetsansvarlig for kommunen, og at det
bør gjen nomføres en utvidet kartlegging av dagens sikkerhet - og risikosituasjon for å avdekke kritiske trusler og
avvik fra regelverk.

Sikring av infrastruktur

IT - enheten s kompetanse og erfaring på infrastruktur gir i praksis gir god beredskap for sikring av infrastruktur . Det
er etablert et nytt og moderne datarom, som har god fysisk sikring med tanke på adgangskontroll, brann, flom og
strømbortfall. Det avdekkes forbedringspotensial knyttet til sikkerhetsmekanismer og redundans for komponente r i
infrastrukturen, som blant annet innebærer sårbarhet dersom primær infrastruktur går ned. Denne risikoen må
derimot vurderes opp mot kostnader for å etablere sekundære løsninger, samt sannsynlighet for at hendelser som
kan ta ned primær infrastruktur i nntreffer.

Det eksisterer bevissthet internt i IT - enheten knyttet til sikkerhetsutfordringer i kommunen, men dette er i liten grad
dokumentert. Det er Accentures vurdering at det er behov for økt bevisstgjøring i kommunen for øvrig rundt
svakheter knyttet til sikkerhet i infrastrukturen. Dette vil tilrettelegge for informerte beslutninger rundt hvilken risiko
som er kritisk å imøtekomme, og hvilken som er akseptabel å leve med. Dette bør gjennomføres ved en



Copyright © 201 6 Accenture All Rights Reserved.
Accenture Confidential Information.

Dato 28 .11.2016 11

systematisk gjennomgang av infrastrukturen, for å avdekke forhold utover det som fremkommer av denne
tilstandsvurderingen. Ved risiko som vurderes som svært kostnadskrevende å sikre seg mot, eksempelvis
katastrofehendelser som tar ned serverrom, anbefales det å etablere tydelige rutiner og prioriteringer som kan
fungere som retningslinjer dersom hendelsen inntreffer.

Økonomisk styring av infrastruktur

Det budsjetteres ikke for levetid for utstyr, som brukes til det må byttes ut. Til tross for at det er god erfaring og
kompetanse i IT - enheten for når utstyr må byttes, kan manglende formalisering gjøre det krevende å motta midler
for utskiftning når det er behov. Det er heller ikke tilstrekkelig livssyklusstyring av sluttbrukerutstyr, som resulterer i
høy vedlikeholdskostnad for IT - enheten. Det er Accen tures vurdering at det bør etableres livssyklusplaner for
infrastruktur, som kan inngå i et langsiktig investeringsbudsjett. Dette vil legge til rette for bedre forutsigbarhet.

Det fremkommer av tilstandsvurderingen at det i dag eksisterer flere enheter i kommunen som bygger ut
nettverksinfrastruktur. Det antas å ligge et betydelig potensiale for kostnadsbesparelser ved å øke koordinering om
kommunal fiberutbygging.

Ansvarsfunksjon for sikkerhet

Funksjonen for styring av risiko i Ringerike ligger i dag un der et sikkerhetsråd, hvor ansvaret ikke er tydelig plassert
på én person. I praksis innebærer dette at mye av ansvaret i dag ligger under IT - enheten. Dette fører til en utydelig
ansvarsfordeling, og lavt fokus i kommunen på sikkerhet.

Det er Accentures vu rdering at ansvarsområdet burde plasseres på én beslutningsmyndig rolle, eksempelvis på
kommunalsjef - nivå, og ikke være underlagt IT - enheten. Dette vil sørge for at hensyn til sikkerhet og risiko blir
ivaretatt hos noen med midler og myndighet til å fatte beslutninger , og sikre at IT - enheten har anledning til å utøve
sikkerhetstiltak som er forankret på ledelsesnivå. Accenture anser det samtidig som avgjørende at rollen blir
bekledd av en person med kompetanse og kapasitet til å sette krav og følge opp komm unens etterlevelse innen
informasjonssikkerhet.

Informasjonssikring i kommunen

Det er ikke tilstrekkelig fokus på informasjonssikring i kommunen, og det eksisterer ingen metode eller rammeverk
for informasjonssikkerhet. D et er ikke gjennomført strukturert e vurderinger av cybersikkerhet . Det mangler i dag
kapasitet og kompetanse i IT - enheten for å avdekke risiko, som fører til at det opereres med ukjent risiko som
potensielt kan være høy. IT - enheten har vist å besitte kompetanse til å raskt etablere kreativ e løsninger ved
hendelser relatert til kryptovirus, men dette tar mye kapasitet fra enheten og resulterer i reaktiv fremfor proaktiv
sikkerhet. Tilstandsvurderingen har avdekket manglende retningslinjer og policyer for brukere i kommunen om
informasjonssikring. Det er Accentures vurdering at det burde gjennomføres opplæringstiltak for å bevisstgjøre
sluttbrukerne og redusere uønskede hendelser.

A ccenture vurder at det snarest bør gjøres en systematisk gjennomgang av nåværende risikomomenter knyttet til
informasjon - og cybersikkerhet i kommunen. Dette bør tilrettelegge for målrettede tiltak for å forbedre kommunens
sikkerhet - og risikosituasjon, og sikre samsvar med regelverk. Tiltak for å øke kompetansen hos sluttbrukere kan
gjennomføres umiddelbart.

4.2.4 Overordnet vurdering av digital modenhet for Ringerike kommune

I tillegg til tilstandsvurderingen av IT - enheten har Accenture foretatt en vurder ing av kommunens overordnede
digitale modenhet i henhold til Accentures Digital Capability Assessment - modell (DCA). R ammeverk et er utarbeidet
for å vurdere tilstedeværelsen av egenskaper og evner i en organisasjon som anses som nødvendig for å realisere
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Figur 2 - Modenhetsvurdering Digital Capability Assessment (DCA)

en digitaliseringssatsing (se se ksjon 6 . 3 . 3 for nærmere beskrivelse av rammeverket ). I denne seksjonen
presenteres hovedfunn fra denne vurderingen.

DCA - modellen angir et modenhetsnivå for organisasjonen, på en skala fra 0 til 5, hvor nivå 3 er definert som
konkurransedyktig. Figur 2 oppsummerer modenhetsnivået for kommunen i henhold til DCA - modellen som er
beskrevet i kapittel 6.3.3 . Modenhetsnivået p å de ulike områdene er satt basert på generelle beskrivelser av hva
som befinner seg på det aktuelle nivået.

Basert på en vurdering opp mot beskrivelsene i modellen har Ringerike kommune et grunnleggende nivå knyttet til
digital modenhet3 (nivå 1) . Organisasjoner på dette modenhetsnivået er ofte preget av en uformell tilnærming til
egenskapene vurdert i rammeverket. Organisasjonen er i hovedsak reaktiv og det er ofte stor variasjon i
fremgangsm åte og kvalitet på resultatene.

Det presiseres at digital isering ikke har vært et sentralt satsningsområde for Ringerike kommune, og at funnene må
sees i kontekst av dette. Det er også generelt lavere modenhetsnivå i offentlig sektor enn i øvrige sektorer, og det
er derfor ikke overraskende at Ringerike i dag ha r lav tilstedeværelse av egenskapene som modellen måler. Det
presiseres også at det heller ikke vil være forventet av kommunen å nå et modenhetsnivå på sikt som er høyere
enn konkurransedyktig nivå (nivå 3), med unntak av egenskaper relatert til sikkerhet og personvern.

Det følgende oppsummerer hovedfunn som legger grunnlag for denne vurderingen:

- Ringerike har ikke utarbeidet et digitalt målbilde, og det er ingen dedikert ansvarsrolle eller funksjon i
organisasjonen for digitalisering

- Det gjennomføres ikke systematiske vurderinger av organisasjonens s amsvar med regelverk knyttet til
datasikkerh et og lagring

- Det er lavt fokus på informasjonssikkerhet i kommunen , og usikker håndtering av kritisk data
- Brukeropplevelser er ikke en viktig prioritering i organisa sjonen, og håndteres individuelt for hver kanal
- Ringerike kommune har etablert selvbetjeningsløsninger i digitale kanaler, men har lav tilstedeværelse i

sosiale medier
- Det eksisterer ingen funksjon for virksomhetsarkitektur4

- Ringerike har ingen plattform for analytics5, og d et er lav grad av deling av informasjon på tvers av
virksomheten

- Det eksisterer ingen innovasjonsenhet eller styringsfunksjon for digitale initiativer

3 Se kapittel 6.3.1 for beskrivelse av de øvrige modenhetsnivåene.
4 Virksomhetsarkitektur er evnen til å dokumentere sammenhengen mellom forretningsprosesser,
informasjonselementene og applikasjonslandskapet. Dette kan drive forbedringsinitiativer som eksempelvis
applikasjonskonsolidering.
5 Analytics er evnen til å an alysere store mengder data for å oppnå ny innsikt
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Vurderingen beskriver et lavt modenhetsnivå knyttet til digitalisering generelt i ko mmunen, og gir utrykk for at
behov for modning ikke er isolert til kommunens IT - enhet. En viktig implikasjon for videre arbeid med digitalisering i
Ringerike er at det vil være behov for å etablere funksjoner som kan arbeide på tvers av kommunen for å
tilr ettelegge for digitalisering. Det vil også være behov for en generell bevisstgjøring i kommunen knyttet til verdien
av informasjonsdeling internt og tilgjengeliggjøring av informasjon i digitale kanaler. Videre peker vurderingen på
sikkerhet og personvern som et avgjørende område å prioritere for kommunen, da kommunen her har størst gap
mellom nåværende og ønsket modenhetsnivå.
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5. Foreslåtte tiltak og veikart

5.1 Innledning
Basert på tilstandsvurderingen av Ringerikes IT - enhet og overordnet vurdering av digita l modenhet for kommunen ,
er det identifisert tiltak som ved gjennomføring vil øke organisasjonens modenhet, og bidra til å realisere
kommunens ambisjoner .

Det er Accentures erfaring at gjennomføring av tiltak bør tilrettelegge for mod ning av organisasjonen over tid . Det
foreslås derfor å gjennomføre de identifiserte tiltakene gjennom tre faser , over en periode på 2 år . De tre fasene er
som følger:

Formalisering av IT - enhetens rolle i Ringerike
Modne organisasjonen
Tilrettelegging for digitalis ering av kommunen

Den første fasen har til hensikt å få et tilstrekkelig nivå på egen tjenesteproduksjon før kommunen utvider til å
levere til andre kommuner, eller setter i gang arbeidet med å utvikle tjenester som stiller høyere krav til IT og digital
modenhet. Den andre fasen bygger videre på fase 1 for å etablere evner som vil øke organisasjonens modenhet,
og rigge organisasjonen for å nå sine målsetninger om å være en attraktiv IT - tjenestetilbyder og digitalisering . Den
tredje fasen inneholder tiltak som vil tilrettelegge for kommunens digitaliseringssatsing, men som bør avvente av
prioriteringshensyn inntil organisasjonen har økt sin modenhet.

Det er i tillegg identifisert tiltak som klassifiseres som «quick wins». Dette er tiltak som vurderes til å kunne gi en
rask gevinst for kommunen. Disse tiltakene har ikke store avhengigheter med resten av tiltakene, og vil derfor
kunne gjennomføres umiddelbart.

Det er til sammen identifisert 12 overordnede tiltak, med tilhørende undertiltak. Figur 3 viser en oversikt over
tiltakene fordelt på de ulike fasene.

Figur 3 - Oversikt over tiltak

Det følgende detaljerer identifiserte tiltak innenfor hver fase , samt foreslått veikart for gjennomføring.
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5.2 Quick Wins
Tilstandsvurderingen har avdekket en r ekke utfordringer i kommunen, som antas å kunne møtes gjennom tiltak
som er mindre ressurskrevende. Disse tiltakene kategoriseres derfor som «quick wins», og kan gjennomføres uten
større avhengigheter til øvrige tiltak.

Accenture vurderer «quick wins» som hensiktsmessig å igangsette tidlig. Ettersom tiltakene generelt vurderes som
enklere å gjennomføre, vil «quick wins» kunne bygge erfaring for mer krevende aktiviteter . I tillegg kan tiltakene
bidra til å bygge motivasjon i organisasjonen, ved å tidlig syn liggjøre gjennomføringsevne. Vellykket gjennomføring
av tiltakene vil også kunne frigjøre midler som kan brukes til å finansiere ytterligere tiltak.

I tabellen under listes tiltak identifisert som «quick wins»:

Undertiltak Beskrivelse Antatt
varighet

Foreslått eier
av tiltak

Etabler regime for
vedlikehold av tilganger til
systemer

Innebærer å etablere rutiner for å automatisk/
hyppig oppdatere systemtilganger, både for å
sikre at nye brukere har nødvendig tilgang og for
at gamle brukere slettes.

1 mnd. Kommunalsjef
for HR -
funksjonen

Opprett individuell
administratortilgang for
tilgang til infrastruktur

Sikre at tilgang til infrastruktur følger individer for
å gjøre det mulig å spore endringer

1 mnd. IT - enheten

Samordne
nettverksutbygging i
kommune n (IT, vann &
avløp)

Etablere en samordning av nettverksutbygging for
kommunen, hvor de ulike enhetene som bedriver
utbygging koordinerer sine behov.

3 - 6 mnd. Kommunalsjefer

Vurder enkle tiltak for
tilgjengeliggjøring av
informasjon –
eksempelvis
innbyggerportal

Vurdere enkle forbedringstiltak for å øke
informasjonstilgangen i eksisterende digitale
kanaler, eksempelvis øke tilgjengeligheten av
eksisterende innbyggerportal

2 mnd. Kommunalsjefer
/ Ansvarlig for
kommunikasjon

Utarbeid
opplæringsregime innen
informasjonssikkerhet for
brukere

Til hensikt å forebygge unødvendige hendelser
som kryptovirus. Opplegg kan innebære
opplæringsmoduler, "lure" - mail, gamification,
beskrivelser av rutiner i personalhåndbok, etc.

1 - 3 mnd. IT - enheten

5.3 Fase 1 – Formali sering av IT - enhetens rolle i Ringerike
Fase 1 består av tiltak som har til hensikt å formalisere IT - enhetens rolle i Ringerike kommune, og møte de mest
grunnleggende utfordringene avdekket i tilstandsvurderingen. Tiltakene vil ved gjennomføring forbedre
samhandling mellom IT - enheten og fagavdelingene, samt sette kommunen bedre i stand til å benytte IT som et
strategisk virkemiddel. Det er Accentu res vurdering at disse tiltakene vil være sentrale for å sette kommunen i
stand til å realisere sine målbilder.

Tiltak 1 – Tydeliggjøre ansvarsfordeling mellom IT og fagavdelingene i kommunen

Flere utfordringer relatert til samhandling mellom IT - enheten og virksomheten for øvrig er knyttet til mangel på
etablerte ansvarsroller og utydelig ansvarsdeling. Dette bidrar også til at sikkerhet - og risikohensyn ikke blir
ivaretatt i tilstrekkelig grad .

Tydelig definering og etablering av ansvarsdeling mellom IT - enheten og kommunens øvrige avdelinger vil medvirke
til å profesjonalisere rollen til IT i organisasjonen. Det er Accentures vurdering at mangel på tydelig definerte
ansvarsroller vil gjøre det krevende å iverksette og fø lg e opp øvrige tiltak som ønskes g jennomført.
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Tiltaket består av følgende undertiltak:

Undertiltak Beskrivelse Antatt
varighet

Foreslått eier
av undertiltak

Utpeke en tydelige
ansvarsrolle for
sikkerhet i kommunen
(CISO/ CSO)

Etablering av en tydelig ansvarsrolle for sikkerhet i
kommunen på et beslutningsmyndig nivå utenfor IT -
enheten. Dette vil medvirke til at IT kan forvalte rollen
som utøvende funksjon for å ivareta sikkerhet, samt at
sikkerhet blir tatt hensyn til som prioritering i
kommunen under beslutningsprosesser.

3 - 6 mnd . Rådma nn

Etablere evne til
systemeierskap i
virksomheten

Sørge for at evnen til systemeierskap blir etablert i
kommunens fagavdelinger, gjennom:

Etablering av tydelige ansvarsmatriser og
roller
Definere prosesser for samhandling mellom
systemeiere og IT - enheten
Opplæringstiltak for å sikre evne til
systemeierskap, samt rutiner for
dokumentasjon av oppfølging
Utarbeide maler for viktige leveranser som
skal produseres av systemeier

3 mnd . IT - enheten,
med støtte fra
ledelse for å
sikre forankring

Etablere tydelige roller,
ansvar og prosesser
for IT - enheten og
fagavdelinger i
anskaffelser og
videreutvikling

Sikre at både IT - faglige vurderinger og funksjonelle
vurderinger ivaretas under anskaffelser og
videreutvikling, ved å:

Etablere tydelige spilleregler for gjensi dig
involvering av fagsiden og IKT i anskaffelses -
og videreutviklingsprosesser
Bygge opp bestiller - kompetanse i
fagavdelinger for å sikre at behov og
funksjonelle krav blir dokumentert

3 mnd . Kommunalsjef
for økonomi

Tiltak 2 – Utarbeide strategi for digitalisering av kommunen

Kommunen skal vedta en strategi for digitalisering av kommunen, som vil bygge på tilstandsvurderingen. Utforming
av strategi en vil medvirke til å sette kommunen i stand til å utvikle de digitale tjenestene som gir størst verdi fo r
kommunen, samt tilrettelegge for å levere disse på en effektiv måte. Det er Accentures vurdering at en
digital iserings strategi er viktig for å s i kre at kommunen jobber mot samme mål på tvers av virksomhetsområder, og
for å øke forståelsen for hvilken rolle digitalisering vil kunne ha for kommunen.

Uten en tydelig strategisk retning for kommunen øker risikoen for at ulike deler av kommunen dras i ulike retninger,
som igjen vil kunne påvirke brukerens opplevelse av tjenesten e i negativ regning, samt IT - enhetens evne til å
levere effektive og stabile IT - tjenester.

Det er Accentures anbefaling at digitaliseringsstrategien er sluttbruker/ tjenesteorientert, og angir:

Satsningsområder
Målbilder og tiltak
Prioritering av ressurser

Utarbeidelse av digitaliseringsstrategi anslås til å kunne gjennomføres på 3 - 6 mnd . , avhengig av politisk
behandlingstid. Accenture vurderer at tiltaket bør eies på kommunalsjefnivå.
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Tiltak 3 – Dokumentering og etterlevelse av IT - tjenester og leveranser

T iltaket har til hensikt å øke graden av dokumentasjon knyttet til rutiner og prosesser for utførelse av dagens IT -
tjenester og leveranser. Dette vil også innebære å sørge for høyere grad av forankring og etterlevelse av
eksisterende dokumentasjon.

Ved å ø ke dokumentasjon og graden av etterlevelse vil gapet mellom forventet tjenestenivå og faktisk tjenestenivå
reduseres. Dette vil også sikre at nye tjenester tas i bruk på en god måte. Det er Accentures vurdering at dette vil
sette kommunen i stand til å gjø re strategiske beslutninger knyttet til tjenestenivå, og gjøre det enklere å
kommunisere IT - tjenester til potensielle nye brukere. Uten standardisering av IT - tjenestene vil det bli utfordrende å
samstemme brukernes forventninger og faktisk levert tjenesten ivå. Tiltaket vil også være en viktig bidragsyter til å
sette kommunen i stand til å vurdere IT - kostander/budsjett opp mot avtalt tjenesteleveranse.

Tiltaket består av følgende undertiltak:

Undertiltak Beskrivelse Antatt
varighet

Foreslått eier
av undertiltak

Etablere enkle
tjenestenivåavtaler
mellom IKT og
brukergrupper

Etablering av enkle tjenestenivåavtaler skal bidra til:

Legge grunnlag for å vurdere IT - kostnader opp
mot behov og betalingsvilje
Forventningsavstemming mellom IT - enheten
og bruker gruppene

3 mnd . Kommunalsjef
for økonomi

Etablere rutiner for
innføring av nye
tjenester

Formalisering av rutiner for innføring av nye tjenester,
herunder:

Etablering av et standard testregime
Etablering av systemroller
Informasjon og opplæring

3 mnd . IT - enheten,
med støtte fra
ledelse for å
sikre forankring

Operasjonalisere og
forbedre
endringsprosesser
(kravspesifikasjon)

IT har etablert kravspesifikasjon til endringsprosesser,
som foreløpig ikke er iverksatt. Dette operasjonaliseres
ved:

Gjennomfør ing av opplæringsrutiner
Etablere rutiner for tett oppfølging

1 mnd . Kommunalsjef
for økonomi

Tiltak 4 – Etablere ny modell for bud s j ettering av IT

Tiltaket har til hensikt å adressere manglende kobling mellom fagavdelingenes forbruk av IT - tjenester og IT -
kostnadene knyttet til IT - avdelingen, samt tilrettelegge for langsiktig planlegging av investeringer. Det er
Accentures vurdering at en fortsettelse med dagens økonomimodell innebærer en risiko for at kommunen ikke
evner å gjennomføre de IT - investeringene som gir størst verdi . I tillegg vil en ny økonomimodell kunne bidra til en
mer hensiktsmessig distribuering av IT - budsjettet.

Det er Accentures anb efaling at en ny økonomimodell tilrettelegger for:

Synliggjøring av organisasjonens forbruk av IT - tjenester
Overføring av investeringsmidler til fagavdelingene i kommunen, for å sørge for at prioriteringsansvar ikke
ligger hos IT - enheten
Et rullerende inve steringsbudsjett, eks. 5 - årig

Antatt varighet for tiltaket er 3 - 5 mnd. Accentures vurdering er at tiltaket bør eies av kommunalsjef for økonomi.
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Tiltak 5 – Kartlegging av dagens sikkerhet - og risiko situasjon

Tilstandsvurderingen har avdekket stor usikker het i kommunen knyttet til nåværende risiko - og sikkerhetssituasjon,
samt overholdelse av regelverk. Tiltaket har til hensikt å kartlegge risiko og sikkerhetstrusler ved dagens situasjon,
for å sette kommunen i stand til å gjennomføre målrettede tiltak.

De t er Accentures vurdering at tiltaket vil bidra til å profesjonalisere IT - enheten, og redusere risiko for hendelser
som vil kunne skade renommé og tillit. Uten kunnskap om faktisk risikonivå vil ikke kommunen være i stand til å
fatte informerte beslutninge r rundt hvilken risiko som er kritisk å imøtekomme, og hvilken som er mulig å leve med.

Accenture anbefaler at kartleggingstiltak eies av en ansvarlig for sikkerhet i kommunen (CISO/CSO), men
presiserer at tiltakene bør iverksettes uavhengig av hvorvidt ko mmunen evner å fylle denne rollen innen tiltenkt
oppstart.

Tiltaket består av følgende undertiltak:

Undertiltak Beskrivelse Antatt
varighet

Foreslått eier
av undertiltak

Gjennomføre risiko - og
sikkerhetsanalyse for
infrastruktur,
informasjonssikkerhet
og cybersikkerhet

Tiltaket innebærer en grundig gjennomgang av risiko -
og sikkerhetstrusler knyttet infrastruktur,
informasjonssikkerhet og cybersikkerhet.
Kartleggingen bør inneholde følgende :

Beskrive lse av trusler forbundet med dagens
situasjon
Beskrive lse av konsekvenser dersom
trusselbildet realiseres
Anslag for sannsynligheter for realisering av
trusselbildet

2 - 3 mnd . CISO/ CSO
(rollen må
opprettes) ,
alternativt
kommunalsjefer

Gjennomføre strukturert
gjennomgang av
overholdelse av
regelverk

Tiltaket i nnebærer å :

Etablere forståelse for regelverk som berører
IT og informasjonsforvaltning i kommunen, og
hvordan dagens situasjon samsvarer med
dette

Etablere rutiner for å kontinuerlig vurdere
samsvar med regelverk

Iverksette tiltak for å rette opp eventuel le avvik

2 - 3 mnd . CISO/ CSO
(rollen må
opprettes) ,
alternativt
kommunalsjefer

Vurdere
overvåkningsfunksjon
for virksomhetskritiske
systemer

Tiltaket innebærer å:

Kartlegge hvilke systemer som er uten
overvåkningsfunksjon

Etablere overvåkningsfunksjon for systemene
som vurderes til å være mest
virksomhetskritiske

2 - 3 mnd . IT - enheten

5.4 Fase 2 – Modne organisasjonen
Fase 2 består av tiltak som vil øke modenheten til organisasjonens forhold til IT, og som enten bygger på foreslåtte
tiltak i fase 1, eller generelt oppfattes som mer krevende å realisere.
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Tiltak 6 – Utarbeide IT - strategi

Etablering av en IT - strategi vi l bidra til at IT - enheten jobber for å nå mål som henger sammen med kommunens
målsettinger.

Det er Accentures anbefaling at IT - strategien bygger på en vedtatt digitaliseringsstrategi, og inneholder følgende:

Anslår kommunens virksomhetsbehov knyttet til I T
Tegner opp retningslinjer for arbeid med innovasjon knyttet til IT
En høynivå strategi for overflytting av fagsystemer og infrastrukturløsninger til skyløsninger

Antatt v arighet for å utarbeide en IT - strategi er 3 mnd. F oreslått eie r av prosjektet er IT - enheten.

Tiltak 7 – Etablere modell for porteføljestyring

Tiltaket har til hensikt å adressere dagens utfordringer knyttet til manglende styringsevne og gevinstrealisering for
IT - prosjekter i kommunen. Det er Accentu res vurdering at en ny portefølj estyringsfunksjon vil sette kommunen i
stand til å ta beslutninger som gir størst verdi i retur for kommunen, og dermed enklere nå satte målsettinger. Dette
vil også være avgjørende for å oppnå hensiktsmessig prioritering og planlegging av I T - prosjekter.

Accenture anbefaler at porteføljestyringsmodellen definerer tydelige prosesser, standarder og kriterier for å vurdere
og prioritere IT - prosjekter, ved å etablere følgende rutiner:

Rutiner for å vurdere kost/nytte ved IT - initiativer
Rutiner f or å se IT - prosjekter i sammenheng med hele porteføljen
Rutiner for å evaluere oppnådd gevinst i etterkant.

Anslått varighet for tiltaket er 3 mnd . , og foreslått eier av prosjekter er kommunalsjef for økonomi.

Tiltak 8 – Kartlegging av fagsystemer og infr astruktur for etablering av livssyklusplaner

Tilstandsvurderingen har avdekket utfordringer knyttet til økonomisk planlegging av nødvendige investeringer i
fagsystemer og infrastruktur. Etablering av livsyklusplaner for fagsystemer og infrastruktur vil set te kommunen i
stand til å håndtere utskif t ningskostnader på en planmessig måte og gjennom det minimere etterslep . Dette gjør
det enklere å realisere målsettinger om å være en attraktiv tjenestetilbyder. Det er Accentures vurdering at v ed å
ikke gjennomføre tiltaket , vil kommunen risikere høyere forvaltningskostnad og risiko, samtidig som investeringene
vil tvinges frem og resultere i totalt høyere kostnad for kommunen.

Tiltaket består av følgende undertiltak:

Undertiltak Beskrivelse Antatt
varighet

Foreslåt t eier av
undertiltak

Gjennomfør grundig
kartlegging av alle
fagsystemer i
kommunen

Kartlegging som vil fungere som utgangspunkt for
livssyklusplaner, investeringsplanlegging, samt
tilrettelegging for digitalisering. Karlegging en vil
stille spørsmål ved:

Fremtidig veikart fra leverandør,
funksjonell helse, teknologi,
livssyklus fase , integrasjonsmuligheter og
ytelsesvurdering
Systemets evne til å tilrettelegge for
realisering av det digitale målbildet

3 - 6
mnd .

IT - enheten i
samarbeid med
kommunalsjefer

Gjen nomfør
kartlegging av
infrastruktur , herunder
sluttbrukerutstyr

Kartlegging som vil fungere som utgangspunkt for
livssyklusplaner, investeringsplanlegging, samt
tilrettelegging for digitalisering. Karleggingen vil
stille spørsmål ved:

Når må infrastrukturen byttes ut?
Hva vil fremtidens systemer kreve av

1 mnd . IT - enheten
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infrastrukturen?

Etablere
livssyklusplaner for
fagsystemer og
infrastruktur

Til hensikt å etablere oversikt over livssyklus for
dagens infrastruktur og fagsystemer, for å
ka rtlegge fremtidig investeringsbehov. Dette bør
inngå i et rullerende investeringsbudsjett, for å
sikre langsiktig planlegging.

2 - 3
mnd .

Kommunalsjef for
økonomi , i samarbeid
med systemeiere
(funksjonell tilstand )
og IKT (teknisk
tilstand )

Tiltak 9 – Tiltak for økt sikkerhet og redusert risiko

Tilstandsvurderingen har avdekket sårbarheter ved dagens situasjon knyttet til informasjonssikkerhet og
tjenesteleveranser. På dette grunnlaget er det Accentures anbefaling at Ringerike iverksetter tiltak for å
imøtekomme de mest kritiske utfordringene relatert til kommunens sikkerhet - og risikosituasjon. Ved å gjennomføre
målrettede tiltak, vil kommunen være i stand til å redusere risiko for uønskede hendelser, samt redusere risiko for
a t kommunen ikke opererer i henhold til regelverk.

Tiltaket vil innebære initiativer identifisert under kartleggingen som an befales gjennomført i fase 1 , samt følgende
tiltak identifisert under denne tilstandsvurderingen:

Undertiltak Beskrivelse Antatt
va righet

Foreslått eier
av undertiltak

Etablere
informasjonssikkerhets -
funksjon

Etablere en informasjonssikkerhetsfunksjon, for å sikre
kontinuerlig informasjonssikring. Dette vil innebære:

Etablering av roller/ ansvar knyttet til
informasjonssikkerhet
Definere/ etablere et informasjonssikkerhets -
styringssystem (ISMS)
Gjennomføre tiltak for å generelt øke
bevisstheten r undt informasjonssikkerhet i IT/
kommunen
Etablere informasjonssikkerhet som et
prioritert hensyn i beslutningsprosesser

2 - 3 mnd . CISO/ CSO
(rollen må
opprettes)

Etablere rutiner og
prioriteringer ved
katastrofehendelser
som tar ned kritisk
infrastruktur

Tiltaket vil utarbeidelse av dokumentasjon og
forankring av prioriteringer som skal tas ved ulike
katastrofehendelser. Dette vil kunne bidra til å
redusere usikkerhet dersom uhell skulle inntreffe, og
synliggjøre risikoen som kommunen er eksponert for.

1 mnd . IT - enheten i
samarbeid med
beredskaps -
ansvarlig i
kommunen

Etablere formaliserte
prosesser og systemer
for kunnskapsforvaltn ing
i IT - enheten

Utarbeide dokumentasjon, ansvarsdeling og rutiner for
deling som bidrar til å redusere personavhengighet i
IKT - enheten.

6 mnd . IT - enheten

5.5 Fase 3 – Tilrettelegging for digitalisering av kommunen
Fase 3 består av tiltak som vil være tidlige bidrag til realisering av et digitalt målbilde.
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Tiltak 10 – Etablere en enkel arkitekturfunksjon

En arkitekturfunksjon vil ha til hensikt å se IT i sammenheng med resten av organisasjonen. Det er Accentures
vurdering at å etablere en enkel arkitekt urfunksjon vil kunne være utslagsgivende for kommunens evne til å
realisere sitt digitale målbilde, samt øvrige målsettinger.

Det er Accentures vurdering at arkitekturfunksjonen bør omfatte:

- Virksomhetsarkitektur (funksjonell arkitektur, informasjonsarkit ektur og applikasjonsarkitektur)
- Infrastrukturarkitektur
- Sikkerhetsarkitektur (eventuelt)

Tiltaket anslås en gjennomføringstid på 3 mnd . , og bør eies på kommunalsjefnivå i samarbeid med IT - enheten .

Tiltak 11 – Etablere felles metodikk av IT - og digitaliser ingsprosjekter i organisasjonen

Tilstandsvurderingen har avdekket manglende metodeverk for IT - prosjektgjennomføring i Ringerike kommune.
Utarbeidelsen av et felles metodeverk for gjennomføring av IT - og digitaliseringsprosjekter i kommunen vil ha til
hensi kt å styre initiativer for å realisere gevinst, og kobles opp til en styringsfunksjon i investeringsporteføljen. Dette
vil bidra til ansvarliggjøring av resultater, og muligheten til å stoppe investeringer/ prosjekter ved behov. Et felles
metodeverk vil og så bidra til høyere kvalitet i prosjektgjennomføringen som følge av krav til dokumentasjon for hver
fase og beslutningspunkt. Dette gir igjen større forutsigbarhet, transparens, og styringsevne på tvers av alle
prosjekter.

Det er Accentures vurdering at d ette vil gjøre kommunen bedre stilt til å oppnå vellykket gjennomføring av
prosjekter som skal bidra til det digitale målbildet.

Tiltaket anslås en gjennomføringstid på 3 mnd ., og IT - enheten foreslås som eier av prosjektet.

Tiltak 12 – Tilrettelegging for digitalisering av IT - tjenester

Tiltaket har til hensyn å tilrettelegge for digitalisering av IT - tjenester i kommunen, ved å identifisere
forbedringspotensial knyttet til brukeropplevelse r og informasjonstilgang. Det er Accentures vurdering at tiltak som
g jennomføres i foregående faser trolig vil gi ytterligere innspill til initiativer som også bør inngå i dette tiltaket.

Identifiserte undertiltak er som følger:

Undertiltak Beskrivelse Antatt
varighet

Foreslått eier
av undertiltak

Gjennomføre
brukerundersøkelser for
IT - tjenester

Gjennomføring av brukerundersøkelser vil sørge for at
digitaliseringsinitiativer tar utgangspunkt i en
forståelse for brukerens opplevelse, og fungere som
et grunnlag for å måle effekt av gjennomførte tiltak

3 mnd. IT - e nheten

Vurdere potensiale for
enklere tilgang på
informasjon til publikum
i digitale kanaler

Vil bygge på brukerundersøkelser og øvrige tiltak som
har blitt gjennomført, ved å:

Ta stilling til om det eksisterer potensiale for å
øke tilgjengeligheten av in formasjon i digitale
kanaler som vil gi stor verdi for innbyggerne

Iverksette arbeid for å øke
informasjonstilgang, og etablere færrest mulig
antall tilgangspunkter for informasjon

3 mnd. Kommunalsjefer/
Ansvarlig for
kommunikasjon
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5.6 Veikart
Det skisserte veikartet tar utgangspunkt i en gjennomføring av tiltakene over en periode på 2 år, hvor hver av
fasene går over en periode på 9 mnd. Gjennomføringshastigheten reflekterer et ønske fra oppdragsgiver om høy
hastighet på forbedringsarbeidet. Det vil være mu lig for kommunen å justere gjennomføringshastigheten beroende
på kommunens prioriteringer.

Under skisseres et overordnet veikart , samt detalj erte veikart for hver av fasene :

Figur 4 – Overordnet veikart
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Figur 5 - Veikart for Fase 1 – Formalisering av IT - enhetens rolle i Ringerike

Figur 6 - Veikart for Fase 2 – Modning av organisasjonen
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Figur 7 - Veikart for Fase 3 – Modning av organisasjonen
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6. Vedlegg 1 - Utdypende om deltakere og metode

6.1 Deltakere
O ppdragsgiver for tilstandsvurderingen er Rådmann en i Ringerike kommune. Ansvarlig for å tilrettelegge for
tilstandsvurderingen har vært IT - sjef i kommunen.

Under følger liste over personene som har deltatt i tilstandsvurderingen:

Navn Stilling/ Funksjon i kommunen

Torkjell Dahl Leder for IT - enheten i Ringerike

Kjetil Nystrand Avdelingsleder IT - service

Henning Sveen Avdelingsleder IT - drift

Espen Lyngstad Prosjektleder

Aleksander Fimreite IT - drift

Jon Are Endrerud IT - drift

Bjørn Stokke IT - drift

Tore Isaksen Rådmann i Ringerike Kommune

Gyrid Løvli Kommunalsjef, økonomi

6.2 Dokumenter
Tilstandsvurderingen har også gjennomgått dokumentasjon som har blitt oversendt.

Dokument Beskrivelse

Tjenestekatalog Beskrivelse av IT - tjenestene som tilbys i kommunen

Kravspesifikasjon Standarder for Informasjon - , kommunikasjon - og
telefonsystemer i Ringerike kommune

Ansvarsavklaring for fagsystemer Beskrivelse av ansvarsfordeling i kommunens fagsystemer
og dets oppgaver.

Utredning økt tilgjengelighet Utredning av hvordan IT - enheten kan tilbyd økt
tilgjengelighet utenom ordinær arbeidstid.

Oversikt fagsystemer Dokument med beskrivelse av kommunens fagsystemer

Nettverk – prinsippskisse Arkitekturdokument for nettverksinfrastruktur

Sonemodell Ekstern vurdering av R ingerikes sonemodell med tanke på
Datatilsynets krav og retningslinjer

Help - desk rapport Rapport som viser tidsbruk og løsningsrate på supportsaker
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6.3 Metode og rammeverk

6.3.1 IT Capability Maturity Model

Nåsituasjonen for Ringerikes IT - tjenester, organisering og driftsmodell er vurdert i forhold til Accentures IT
Capability Maturity Model (IT CMM)6. Modellen er utviklet av Accenture basert på erfaring hos kunder over hele
verden, og inneholder en detaljert beskrivelse av evner og egenskaper en IT organisasjon må ha for å kunne
levere moderne IT tjenester. M odellen har en detaljert beskrivelse av typiske karakteristikker for IT organisasjoner
som befinner seg på ulike modenhetsnivåer innenfor hver av de definerte egenskapene.

Moden heten illustrerer organisasjonens evne til å levere ulike tjenester med forutsigbare resultater. Den gjør ikke
en vurdering av den faktiske kvaliteten og egnetheten på tjenester, applikasjoner og infrastruktur. Modellen tar
eksempelvis ikke stilling til om arkitekturen er god, men kun om den er dokumentert og vedlikeholdes på en
strukturert måte. Modenhetsnivået baserer seg på hva som finnes av dokumentasjon og resultater og beskriver
hvor organisasjonen faktisk befinner seg, og ikke hvor organisasjonen prø ver å være.

Formålet med å benytte IT CMM er todelt:

1) Modellen er kvalitetssikret gjennom mange tilsvarende prosjekter, og sikrer at analysen dekker alle viktige
områder i IT organisasjonen.

2) Modellen inneholder kvalitative beskrivelser av modenhetsnivå som gir en generell referanseramme å
vurdere Ringerike Kommune opp imot.

Hovedområder

Den benyttede modenhetsmodellen består av syv
hovedom råder, som illustrert av Figur 8 .
Hovedområdene er igjen delt inn i flere egenskaper:

Balansere IT strategi med virksomhetsstrategi.
Området dekker egenskaper knyttet til strategi og
strategisk planleggingsarbeid,
virksomhetsforståelse og bruk av IT til å skape
verdier for virksomheten.
IT styring. Området dekker egenskaper knyttet til
over ordnet styring av budsjett, prosjektprioriteringer,
leverandører, standarder og mål.
Arkitektur og informasjonsstyring. Området
dekker egenskaper knyttet til helhetsplanlegging av løsningene og komponentene som utgjør
tjenesteleveransene, og samspillet mel lom disse.
Løsningsutvikling og leveranse. Området dekker egenskaper knyttet til planlegging, styring og
gjennomføring av prosjekter og utviklingsaktiviteter.
Drift, brukerstøtte og service management. Området dekker egenskaper knyttet til leveranse av
ek sisterende tjenester, inklusive driftsprosesser, kontroll på produksjonsmiljøet, brukerstøtte, samt
forventningsstyring og oppfølging mot brukerne.
Informasjons - og teknologisikkerhet*. Området dekker egenskaper knyttet til strategisk og operasjonell
styri ng og oppfølging av informasjonssikkerhet og teknisk sikkerhet.
Medarbeider og ressursstyring. Området dekker egenskaper knyttet til å tiltrekke, utvikle og beholde
kompetente medarbeidere samt bruke disse på en optimal måte for å realisere organisasjonens mål.

*Informasjons - og teknologisikkerhet er ikke vurdert som en del av IT CMM - modellen, da tilstandsvurderingen for
Ringerike har inkludert en separat vurdering av dette området med eget metodeverk.

6 Copyright © 2016 Accenture. Alle rettigheter forbeholdes.

Balansere IT strategi med virksomhetsstrategi

IT Styring og ledelse

Arkitektur og informasjonsstyring

L ø sningsutvikling og leveranse

Drift, brukerst ø tte og service management

Informasjon og teknologisikkerhet*

Medarbeider og ressursstyring

Figur 8 – IT CMM
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Modenhetsnivåer

Modellen definerer seks modenhetsnivåer per egenskap:

0 – Ikke eksisterende. Egenskapen er ikke tilstede i organisasjonen.
1 – Grunnleggende. Egenskapen løses på en uformell måte. Organisasjonen er i hovedsak reaktiv og det
er ofte stor variasjon i fremgangsmåte og kvalitet på resultatene.
2 – Operasjonell. Egenskapen er definert, og det eksisterer noe dokumentasjon. Aktiviteten gjennomføres
stort sett med forutsigbare resultater.
3 – Konkurransedyktig . Egenskapen er godt dokumentert og prosesser er definert og innført for å si kre
konsistens i gjennomføring og kvalitet på resultater.
4 – Avansert. Egenskapen er automatisert og effektiviteten til prosessen følges opp gjennom relevante
nøkkeltall.
5 – Ledende praksis. Resultater er svært forutsigbare og det er etablert strømlinjef ormede prosesser for
kontinuerlig forbedring av prosessene.

Basert på de overordnede nivåbeskrivelsene inneholder modellen detaljerte beskrivelser av typiske kjennetegn for
organisasjoner som befinner seg på de ulike modenhetsnivåene.

6.3.2 Metode for analyse a v infrastruktur og sikkerhet

Nåsituasjonen for infrastruktur og sikkerhet i Ringerike kommune er vurdert med utgangspunkt i Accentures
rammeverk for infrastruktur og sikkerhet - ståstedsanalyse, som inneholder spørreskjema som belyser infrastruktur
og sikker het. Relevante spørsmål fra rammeverket har blitt benyttet for å kartlegge ståsted i samarbeid med
Ringerikes IT - enhets eksperter på infrastruktur og sikkerhet.

Figur 9 viser områdene som er kartlagt for infrastruktur, og Figur 10 viser områdene kartlagt for sikkerhet.

6.3.3 Digital Capability Assessment

Den overordnede modenheten og forståelsen for digitalisering i organisasjonen er vurdert etter Accentures Digita l
Capability Assessment (DCA )7. DCA er et rammeverk for å identifisere en organisasjons modenhet knyttet til
egenskaper som er nødvendige for å støtte digitalisering. Rammeverket gir en strukturert tilnærming for å vurdere
disse egenskapene i en organisasjon sett opp mot generelle modenhetsn ivåer.

7 Copyright © 2016 Accenture. Alle rettigheter forbeholdes.

Nettverk

Datarom

Server

Database

Strategi for databeskyttelse

Lagring

Figur 9 - Kartlegging av infrastruktur

Strategi og risiko

Sikkerhet i drift av virksomheten

Datasikkerhet

Infrastruktursikkerhet

Cybersikkerhet

Figur 10 - Kartlegging av sikkerhet
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Hovedområder

Den benyttede modenhetsmodellen består av åtte evner og egenskaper ( kapabiliteter ) , som er delt inn i flere
under - kapabiliteter:

Strategi og styring. Området dekker egenskaper knyttet til kobling mellom strategi og organisasjonens
virk somhet, beslutningstaking og gjennomføringsevne.
Organisasjon og samhandling. Området dekker egenskaper knyttet til organisering for å oppnå
virksomhetens mål, samhandling i team, og kompetanseutvikling.
Kundeopplevelse og – interaksjon. Området dekker ege nskaper knyttet til interaksjon mellom
virksomheten og brukere
Teknologi og plattform. Området dekker egenskaper knyttet til bruk av digitale teknologier og plattformer
for å generere resultater for virksomheten, herunder arkitektur.
Informasjon og innsikt . Området dekker egenskaper knyttet til bruk av informasjon for produkt - og
tjenesteutvikling, samt beslutningstaking.
Vekst og innovasjon. Området dekker egenskaper knyttet til bruk av innovasjon for å utvikle og
gjennomføre muligheter som skaper verdi f or virksomheten.
Virksomhet og økosystem 8. Området dekker egenskaper knyttet til bruk av digital for å oppnå
effektivisering av virksomheten og økosystemet.
Sikkerhet og personvern. Området dekker egenskaper knyttet til sikring av brukerdata, informasjon og
opphavsrett.

Modenhetsnivåer

Modellen følger samme modenhetsmodell som IT CMM , se 6.3.1

8 Med økosystem menes organisasjonens nettverk av samarbeidspartnere
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7. Vedlegg 2 – D etaljerte funn fra tilstandsvurdering en

7.1 IT - tjenester og organisering
Basert på en vurdering opp mot beskrivelsene i modellen har Ringerike kommune et grunnleggende
modenhetsnivå9. Organisasjoner på dette modenhetsnivået er ofte preget av at oppgaver løses på en uformell
måte. Organisasjonen er i hovedsak reaktiv og det er ofte stor variasjon i fremgangsm åte og kvalitet på
resultatene, noe som i hoved sak også kjennetegner Ringerike Kommune. Modenhetsnivået på de ulike områdene
er satt basert på generelle beskrivelser av hva som kjennetegner en organisasjon som befinner seg på det aktuelle
området.

I det følgende oppsummeres detaljerte funn under hvert område dekket i ITCMM - modellen, som underbygger den
overordnede modenhetsvurderingen.

7.1.1 Balansere IT med virksomhetsstrategi

Koordinering av forretning og IT: IT blir i liten grad involvert i kommunens beslutninger, og det eksisterer
per i dag ingen IT stra tegi i påvente av en felles digitaliseringsstrategi for kommunen. Fagavdelingene er
avhengig av å få IT til å prioritere nye systemer / ny funksjonalitet.

Virksomhetsarkitektur: Det finnes ingen virksomhetsarkitekturfunksjon10.

Vurderinger av kost/nytte: De ulike enhetene i kommunen har i dag ingen forhold til IT - kostnader som
påløper som følge av deres virksomhet (med unntak av mobil og PCer). Det er samtidig begrenset
involvering av fagavdelingene når IT - investeringer planlegges, og det lages ikke fulls tendige kostnads - og
gevinstestimater for IT - prosjekter i tilfeller hvor IT ikke er driver av prosjektet.

IT innovasjon: Det er i dag satt av midler til innovasjon innen velferdsteknologi, men det er ikke
øremerkede midler eller systematisk arbeid med inn ovasjon utover dette.

Planlegging av IT kapabiliteter/ Sourcing strategi: Det eksisterer ingen strukturert prosess for å
planlegge for fremtidige ressursbehov og kapabiliteter. IT - enheten bedriver i dag lite outsourcing til
eksterne aktører.

Måle verdi fra IT: IT utarbeider scorecards, men disse driver kun interne tiltak i IT og ikke i kommunen for
øvrig.

7.1.2 IT Styring og ledelse

Planlegge og prioritere portefølje av initiativer: Kommunen har i dag ikke definerte prosesser for
prioritering av IT - prosjekter, o g mangler standarder for hvilke kriterier som skal følges i vurderinger.

Styring av initiativer for å realisere gevinster: Det eksisterer ingen etablert prosjektmetodikk for
gjennomføring av IT - prosjekter i kommunen.

Budsjett, regnskap og økonomistyring: Det finnes i dag ingen kobling mellom fagavdelingenes forbruk
av IT - tjenester og IT kostnadene knyttet til IT - avdelingen. Dette gir potensielt få incentiver til å redusere
kostnader til IT - tjenestene fagavdelingene forbruker gjennom å ta kvalifiserte beslu tninger knyttet til
investeringer som vil kunne effektivisere egen tjenesteproduksjon eller redusere IT - kost.

IT anerkjennes for å kunne effektivisere driften i andre enheter men er inntil videre underlagt samme
effektiviseringskrav som øvrige tjenesteområ der.

Etablere/ styre IT standarder: IT følger standarder nedfelt i et standarddokument, men det er ingen faste
oppfølgingspunkter for å avdekke avvik. Det hentes inn input fra kommunens fagavdelinger til standarder,
men dette arbeidet er i liten grad forma lisert.

9 Se kapittel 6. 3.1 for beskrivelse av de øvrige modenhetsnivåene
10 Virksomhetsarkitektur er evnen til å dokumentere sammenhengen mellom forretningsprosesser,
informasjonselementene og applikasjonslandskapet. Dette kan drive forbedring av arbeidsprosesser.
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7.1.3 Arkitektur og informasjonsstyring

Arkitekturfunksjon: Det eksisterer ingen arkitekturplanleggingsfunksjon, og det mangler helhetlig
dokumentasjon av arkitektur for kommunen. Dette innebærer at veikart, prosesser og planer for arkitektur
for det m este baserer seg på kunnskap hos medarbeidere, og blir ikke formalisert.

Informasjonsstyring og dataarkitektur: Det er lav modenhet i kommunen forbundet med forståelsen av
verdien for innbyggere av å ha tilgjengelig informasjon, og det er ikke utbredt med deling og integrasjon av
data mellom fagavdelinger og applikasjoner.

Infrastrukturarkitektur: IT har definert arkitektur for teknisk infrastruktur og nettverksarkitektur, men noe
av dokumentasjonen er ikke oppdatert. Det gjennomføres proaktivt vedlikehold og respons på infrastruktur,
med dette skjer uten involvering av kommunen som fører til lav bevisstgjøring av egne behov.

Sluttbrukerutstyr : IT har standardisert på sluttbrukerutstyr for å effektivisere drift og forvaltning av dette.

7.1.4 Løsningsutvikling o g leveranse

Systemutvikling : IT har begrenset utvikleraktivitet, og derfor heller ikke noe metodeverk for
systemutvikling. Ved utvikling av egenutviklede løsninger blir det lagt vekt på brukerinvolvering for å sikre
gode løsninger som dekker brukerbehovene .

Forretningsanalyse: Det oppleves at ansvaret for å kartlegge virksomheten og omsette dette til krav ligger
hos IT.

Prosesstyring: IT har ikke på plass definerte metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring, men
gjennomfører evalueringer i etterkant av pro sjekter som har definerte standarder. Evalueringer
gjennomføre ikke konsekvent eller har formalisert form for dokumentering.

Samhandling: Det kan synes at både IT og fagavdelingene ikke i tilstrekkelig grad involverer hverandre i
beslutningsprosesser. Dett e kan potensielt hindre at risiko identifiseres, arkitekturhensyn ivaretas og
redusert eierskap til beslutninger som tas.

7.1.5 Drift, brukerstøtte og service management

Kundehåndtering: IT har et felles kontaktpunkt for kommunen gjennom en velfungerende helpdesk, som i
hovedsak muliggjøres ved bruk av lærlinger. Det er også tatt i bruk selvbetjening for å sikre
kostnadseffektivitet, ved siden av at ytterligere effektiviseringstiltak er pl anlagt.

Introduksjon av nye tjenester: Det er ikke etablert formelle rutiner ved innføring av nye tjenester, eks.
standardisert testregime.

Tjenestekatalog: IT har etablert en oversikt over tjenestene i en tjenestekatalog, som gir en oversikt hvilke
tjene ster som tilbys. Tjenestekatalogen bør videre utarbeides til å inkludere ytterligere informasjon om
tjenestene.

Tjenesteforvaltning : Kommunen mangler tjenesteavtaler mellom brukergrupper og IT som regulerer hva
IT skal levere og hva brukerne kan forvente av tjenestenivå på de ulike tjenester og systemer. IT - enheten
evner å levere høy oppetid, med rapportert oppetid på 99,96% på sentrale enheter (serverdrift og
brannmurer) i 2015.

Systemforvaltning : Det er etablert systemeierskap i kommunen, hvor systemeier e, og superbrukere er
etablert på fagsiden. Det er derimot ikke gitt opplæring til de som skal bekle disse rollene og man kan
således ikke forvente at kommunen kan utføre denne systemforvaltningen på en god måte i dag.

Endringer og konfigurasjoner: IT har utarbeidet en kravspesifikasjon til endringsprosesser, men dette er
ikke etterlevd i tilstrekkelig grad . Avdekking av forbedringspotensial skjer tilfeldig, og ikke som et resultat av
revisjon.
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Operasjonell drift og overvåkning: IT har etablert del automatisert overvåkning av infrastruktur (servere,
nettverk, skrivere) , som bidrar til effektiv drift og sikrer muligheten til å reagere raskt når deler av
infrastrukturen går ned . Mange av fagsystemene lar seg ikke overvåke fordi de ikke går ned selv om de
ikke fungerer. Ved hendelser utenom arbeidstid opprettes det kontakt med IT - sjef, som gjør responsevnen
sårbar og personavhengig.

Brukerundersøkelser: Det er ikke gjennomført brukertilfredshets - undersøkelser for de IT - tjenestene som
tilbys.

7.1.6 Medarbeider og ressursstyring

Kompetanse: Det er svært høy kompetanse og lang erfaring hos medarbeiderne i IT - enheten. Dette
kompenserer i mange tilfeller for manglende standarder, men gjør enheten sårbar og personavhengig.

Kunnskapsdeling: Det er lite formalisert ar beid med kompetanseoverføring mellom ansatte, som wiki eller
opplæring, foruten opplegg for læringer.

Voksesmerter: IT - enheten kjenner på kapasitetsbegrensninger, og er per i dag avhengig av lærlinger som
enhetens ansikt utad og kundeservicefunksjon. Enhe ten er liten tatt i betraktning at den har ansvar for over
80 lokasjoner.

Kommunikasjon: Kommunen virker å mangle en strategisk IT - funksjon som vil kunne knytte IT og fag
sammen og sikre forståelse på tvers. Dette være seg å omsette kommunens faglige målb ilder til krav og
behov for IT - utvikling.

Det er også tegn til at endringer i organiseringen av kommunen fører til at det ikke er like lett å oppnå intern
kommunikasjonsflyt som tidligere.

7.2 Fagsystemer
Detaljerte funn for fagsystemer følger i et separat vedlegg (excel - ark).

7.3 Infrastruktur
I det følgende oppsummeres hovedfunn fra tilstandsvurderingen av infrastruktur i Ringerike, fordelt på områdene
dekket av metodeverket.

7.3.1 Server og fysisk infrastruktur

Kompetanse: IT - enheten til Ringerike har høy kompetan se og lang erfaring på infrastruktur, som i praksis
gir god beredskap og i flere tilfeller dekker opp for manglende rutiner

Datarom: Det er etablert et nytt og moderne datarom som har god fysisk sikring med tanke på
adgangskontroll, brann, flom og strømbor tfall. Alt er standardisert på hyllevare, som er svært
hensiktsmessig. Komponentene i datasenteret (servere og lagring) er derimot ved slutten av dets livssyklus
og er planlagt utskiftet.

Oppsett av serverinfrastruktur: Arkitekturen er moderne, og det gjen nomføres god overvåkning av
utstyret. Alt er derimot plassert i samme sone på serveren, og kun separert på nettverk. Dette krever svært
nøye rutiner for å unngå at informasjonselementer blir plassert feil (eksempelvis at data som skal befinnes
på sikker so ne kan ligge på intern sone).

Budsjettering av levetid: Det budsjetteres ikke for levetid for utstyr, som brukes til det må byttes ut. Det er
god erfaring og kompetanse i IT - enheten for når utstyr må byttes. Manglende formalisering kan derimot
gjøre det k revende å motta midler når det er behov for utskiftning som igjen øker risiko for nedetid når
utstyr feiler.

Sluttbrukerutstyr: Sluttbrukerutstyr er standardisert, som er positivt. Det er derimot ikke tilstrekkelig
livssyklusstyring av dette utstyret, som resulterer i en del utdatert og gammelt utstyr, og følgelig høy
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vedlikeholdskostnad for IT - enheten. Utdatert utstyr fører også til kompatibilitetsproblemer for å
imøtekomme fremtidige behov – eksempelvis har det ikke vært støtte for video på tynnklientene

7.3.2 Nettverk

Nettinfrastruktur: Ringerike har god kommunal nettinfrastruktur, med mye eget eierskap til fibernett og
gode avtaler til andre aktører. Kommunen har dog to aktører som bygger ut nettinfrastruktur (Vann og
avløp i tillegg til IT - enheten) , samt Ringeriks - Kraft hvor Ringerike kommune er største eier . Det kan antas å
ligge et betydelig potensiale for kostnadsbesparelser gjennom et samarbeid om fiberutbygging.

Spredningsnett (nettverk intern i bygg): Spredningsnettet er utdatert på enkelte lokasjone r, ettersom
ansvarsområdet ligger hos bygningsforvalteren eller er utydelig definert .

Redundans i kabler: Det er dublert fiber inn til rådhuset, men disse ligger i samme trasé inn til IT - enheten.
Dette gir en betydelig risiko for nedetid om kabel skulle bli kuttet.

Brannmur: Brannmuren er ikke redundant, som betyr at det ikke eksisterer en alternativ brannmur hvis
den primære går ned

Ruting: Rutingen er ikke redundant, som innebærer at all data i kommunens interne nett går via
datarommet – dette fører til er stor grad av avhengighet til datarommet.

7.3.3 Lagring

Fysisk lagring: Lagring er gjennomført etter standard, med ingenting lagret på lokale disker. Dette gir
kommunen mulighet til å sikre at all data kan tas backup av.

Redundans : Det er ikke full redundans på diskene, men det er standard raidoppsett. Dette innebærer at
bortfall av én disk, vil automatisk bli erstattet av en annen, men man kan ikke «miste» alle diskene
samtidig. Det er også fattet beslutning om å kjøpe tjenester fra EMC for å bytte disker.

D atastore: Det er ingen segregering på fysiske disker – én datastore (data på sikker og intern sone er
potensielt plassert på samme fysiske disker)

Rutiner og sikkerhet: Det er få sikkerhetsmekanismer i oppbygning av lagring. Eksempelvis er det ingen
metode på plass for å unngå at en virtuell maskin kan kobles til en disk den ikke skal ha tilgang til.

Tilgangskontroll: Det brukes kun én administratortilgang til all infrastruktur, som gjør det vanskelig å
identifisere på individer som gjennomfører endringer

7.3.4 Strategi for databeskyttelse

Lagring av back - up: Daglig back - up lagres i samme datasenter , men i et annet rack som diskhyllene .
Dette gjør back - upen sårbar for hendelser som berører d atasenteret . Månedlig backup tas ut av datarom
(lagres annet fysisk sted) .

Kryptering av back - up: Det eksisterer ikke kryptering av back - up, noe som setter større krav til fysisk
sikring av backup både under transport og på lagringssted.

Katastrofehåndtering: Katastrofegjenoppretting fra tape er testet , men ikke gjennomført i f ullskala.

Vedlikehold av back - up: Det tas i dag full backup på tape (alle års historikk tas med hver gang), noe som
sikrer god levetid på backup (liten risiko for bitråte).

7.3.5 Database

Kompetanse: Det er mange ulike databasesystemer som hører til kommunens fagsystemer, men IT
mangler kompetanse på tabellstruktur i databasene som følger med disse fagsystemene, noe som
potensielt gjør det krevende å utøve support på fagsystemene. Det kan synes at IT - enheten i dag ikke har
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nødvendig innsyn fra leverandører til å kunne imøtekomme kommunens forventninger til support for
fagsystemene.

Segregering: Det er segregert i sikkert og usikkert nett, noe som er positivt.

7.4 Sikkerhet
I det følgende oppsummeres hovedfunn fra tilstandsvurderingen av sikkerhet i Ringerike, fordelt på områdene
dekket av metodeverket.

7.4.1 Strategi og risiko

Styring av sikkerhet og risiko: Det eksisterer i dag ingen klar ansvarsfordeling for styring av risiko, kun et
råd hvor ansvaret ikke er plassert på én person. I praksis ligger my e av ansvaret i dag hos IT, men dette
ansvaret bør sitte høyere i organisasjonen hos noen med midler og myndighet til å fatte beslutninger – og
IT ha den utøvende funksjonen.

Sikkerhetsarkitektur: Det er ingen dedikert sikkerhetsarkitekt eller sikkerhetsa rkitektur tilstede i
kommunen, som gjør at det ikke evnes å tenke helhetlig rundt sikkerhet i infrastrukturen. Det
grunnleggende innen sonedeling er tilstede, men dette er ufullstendig og noe umodent.

Samsvar med regelverk: Det er ingen prosess for å avkl are hvilke lover og regler som er gjeldende, og
om kommunen opererer i henhold til regelverket. Resultatet er at det trolig er stort sprik mellom krav og
virkelighet – eksempelvis er arkivsystemet ikke speilet, slik arkivloven krever

7.4.2 Datasikkerhet

Rammeve rk og metode: Det eksisterer ingen metode eller rammeverk for informasjonssikkerhet. IT -
enheten består av kompetente folk med lang erfaring, men dette kan allikevel kun i liten grad kan
kompensere for en ustrukturert informasjonssikring.

Informasjonsklass ifisering: Det mangler tilstrekkelig informasjonsklassifisering, og systemer klassifiseres
ikke ut i fra tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet. Det er kun klassifisert med tanke på hvilken sone
systemet er plassert i. Det er heller ingen formalis erte vurderinger for soneplassering, noe som kan føre til
at det er sensitive opplysninger utenfor sikker sone.

7.4.3 Infrastruktursikkerhet

• Fysisk sikkerhet: IT har god sikring av fysisk infrastruktur, med flomsikker lokasjon av datarom, nytt
kjøleanlegg og br annanlegg av høy standard. Maskinrommet er bygget i henhold til norm for sikret
maskinrom, men mangler video - overvåkning.

• Nettverkssikkerhet: IT er proaktive i å installere nødvendige oppdateringer som kommer fra
leverandørene .

• Endepunktforvaltning: Det ek sisterer noe policier og instrukser for informasjonssikring i bruk av
sluttbrukerutstyr. Det er derimot behov for økt oppfølging, og for å etablere forpliktende instrukser ved
ansettelse i kommunen.

7.4.4 Cybersikkerhet

Trusselvurdering: Det eksisterer ingen oversikt over hendelser som kan inntreffe. IT - enheten har lang
erfaring som gir en følelse av trussel - landskapet, men dette er ikke dokumentert.

Trussel deteksjon : IT - enheten har investert i verktøy for å avdekke trusler, eksempelvis v irusvask på e -
post, IPS på brannmur og årlige møteplasser for å vurdere trusselsituasjonen. Det mangler derimot
risikoverktøy for rapportering, og sikkerhetstesting skjer vilkårlig.
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Trusselrespons : Det trekkes generelt på erfaring for å dekke opp for mang lende prosesser, som gjør
kommunen sårbar for trusselsituasjonen. Det har eksempelvis vært flere hendelser relatert til kryptovirus.
IT - enheten besitter kompetanse til å raskt etablere kreative løsninger, men dette tar mye kapasitet fra
enheten og resulter er i reaktiv fremfo r proaktiv sikkerhet (endepunkt sikring, opplæring, etc.)

7.4.5 Sikkerhet i drift av virksomheten

Overvåkning av etterlevelse av regelverk: Det gjennomføres ingen overvåkning av hvorvidt
organisasjonen driftes i henhold til regelverk

Patching og oppdatering: IT gjennomfører nødvendig patching og oppdatering

Bruker - og identitetsadministrasjon: Det finnes en felles administratortilgang for servere som flere i IT -
enheten sitter med tilgang til , som innebærer risiko for lav sporbarhet ved utilsiktede hendelser . Det har
vært gjennomført til t a k mot dette tidligere for å redusere tilgangen. Det er også mangelfull vedlikehold av
system tilganger i kommunen (brukere blir liggende aktive i HR - system etter avsluttet arbeidsforhold)

Serveradministratortilgang : IT - enheten operer med én felles administratorkonto for serverne, noe som
gir re dusert sporbarhet og høy risiko.
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Saksprotokoll - Ny sentral parkeringsforskrift  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslag til vedtak: 

 
1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering. 

2. Det innføres 2 timers gratisparkering for el- og hydrogendrevne motorvogner. 

3. Ved etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser forberedes disse for mulig 

framtidig innføring av betaling for ladestrøm.  

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 24.01.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Hilde Vollmerhaus (Ap) fremmet forslag til nytt pkt. 2: 

«Det innføres 2 timers gratisparkering for el- og hydrogendrevne motorvogner» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag til Pkt.1 og pkt.3 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens Pkt.2 ble satt opp mot Vollmerhaus nytt forslag til pkt 2. 

Vollmerhaus forslag til nytt pkt. 2 ble vedtatt mot 2 stemmer (Arnfinn Holten (KrF) og Runar 

Johansen (H) som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Arkivsaksnr.: 16/4210-3   Arkiv: Q50 &13  

 

Ny sentral parkeringsforskrift  
 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering. 

2. Det innføres betaling på kommunale parkeringsplasser også for elektrisk og hydrogendrevne 

motorvogner.  

3. Ved etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser forberedes disse for mulig 

framtidig innføring av betaling for ladestrøm.  

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Forskrift om vilkårsparkering for allmenheten og håndheving av private 

parkeringsreguleringer, med kortnavnet «parkeringsforskriften» blir gjeldende fra 1.1.2017. 

 

Forskriftens formål §1 er; 

a) sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet, 

b) sikre at parkeringstilbudet er universelt utformet, 

c) sikre at parkeringsvirksomhet utøves med god kvalitet og mest mulig likt uavhengig av 

hvem som er tilbyder, 

d) bidra til likere konkurranseforhold mellom tilbydere av parkeringstjenester og 

e) legge til rette for offentlig kontroll av virksomheten. 

 

 



Sammendrag 

Målsettingene i §1 i forskriften får oppnås gjennom flere endringer; 

 

Det blir en felles forskrift for det offentligrettslige og privatrettslige området, forbrukerne 

møter samme regelverk uavhengig av hvem som er tilbyder av tjenesten. 

 

For å sikre gjennomgående god kvalitet, opprettes et parkeringsregister hvor alle som tilbyr 

parkeringstjenester må registrere inn sine plasser med kart og skiltplan. Dette skal sikre 

allmenheten tilgang til digital informasjon men også mulighet for sentral kontroll med 

virksomhetene. En sideeffekt er også at registeret gir parkeringsklagenemda lett tilgang til de 

faktiske forhold på det aktuelle stedet når tvistesaker behandles. Parkeringsklagenemda vil 

være felles tvisteorgan for alle tilbydere av parkeringstjenester. 

 

Kostnadene ved registerføringen bæres av tilbyderne av parkering med kr 7,- (2017) pr 

parkeringsplass, samt et årlig tilsynsgebyr på kr 9 000,- (2017) som dekning for 

tilsynskostnader fra overordnet myndighet. 

 

Det stilles krav om tilrettelegging for forflytningshemmede. Plassene skal være universelt 

utformet. Betalingsautomatene må tilfredsstille universell utforming, og frist for dette er 

01.01.2021. Det skal i tillegg tilbys en betalingsløsning som ikke forutsetter bruk av 

betalingsautomaten, f.eks en betaling via mobiltelefon. Det stilles også krav om tilstrekkelig 

antall plasser for forflytningshemmede, dvs det skal til enhver tid være en ledig reservert 

plass. Dette er konkretisert med 4 % av antall plasser hvor det er 50 eller flere plasser. Er det 

mindre enn 50 plasser, skal det reserveres minst 2 plasser.  

 

På parkeringsområder skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig 

antall plasser. Med det menes at det skal være en ledig ladeplass til enhver tid, men det er 

allikevel ikke plikt til å tilby mer enn 6 % av det totale antallet plasser. Statens vegvesen kan 

gjøre unntak fra kravet dersom investerings- eller driftskostnadene blir urimelig høye 

 

Det generelle fritaket for parkeringsavgift for biler med elektrisitet og hydrogen som 

energikilde bortfaller. Det vil nå være opp til den enkelte kommune (offentlige plasser) eller 

tilbyder (private plasser) om såkalte utslippsfrie biler skal betaler ordinære parkeringsavgift. 

 

Ladeplasser for el-drevne biler har hittil vært uten betaling. Den nye forskriften åpner nå for å 

belaste parkeringsavgift og strømkostnaden ved lading. 

 

Ringerike kommune disponerer 467 parkeringsplasser, herav 6 med ladepunkter og 19 HC-

plasser pr. oktober 2016. Disse ladepunktene er ikke utstyrt for betaling av ladestrøm. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet behandlet i sak 77/16 sak om innføring av maksimaltid for sentrumsnære 

parkeringsplasser med følgende vedtak; 

 

«Det innføres ikke tidsbegrensning på kommunale parkeringsplasser fra 1.6.2016. Innføring 

av maksimal parkeringstid på kommunale parkeringsplasser tas opp til ny vurdering høsten 

2016 i forbindelse med ny parkeringsforskrift som trer i kraft 1.1.2017» 

 



 



Økonomiske forhold 

I forhold til kravet om antall parkeringsplasser som er tilgjengelig for forflytningshemmede er 

det behov for etablering av 20 stk nye plasser. Dette krever noe oppmerking og skilting. 

Tilrettelegging for universell utforming av plassene har relativt sett liten kostnad. Universell 

utforming av automatene gjøres ettersom disse skiftes ut i løpet av en 4-års periode. 

 

Krav om at minimum 6 % av det totale antallet plasser skal være tilgjengelig for ladbar 

motorvogn medføre et behov for 22 stk nye ladepunkter. Erfaringstall fått fra Ringeriks-Kraft 

på dette er kr 70.000,- til 90.000,- for ladepunkt med lav effekt (under 7,4 kW) forutsatt 

mulighet for tilkobling til et eksisterende målepunkt. Prisen for hurtigladere (50 kW) er 

betydelig høyere da det normalt må tilføre ekstra strømtilførsel. Erfaringstall for hurtigladere 

er i størrelsesorden kr 390.000,- til 550.000,-  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på at ny forskrift fjerner forskjellene mellom private og offentlige 

tilbydere av parkeringstjenester. Dette vil bedre forutsigbarhet for forbrukerne av tjenestene 

og harmoniserer gebyrsatser ved overtredelser. 

 

Opprettelse av parkeringsregisteret påfører også kommunen som tilbyder av 

parkeringstjenester merkostnader gjennom finansieringen av registeret, samt merarbeid med 

ajourhold for alle endringer som oppstår. Den totale kostnaden er likevel beskjeden sett i 

forhold til omsetningen i virksomheten. 

 

Krav om universell utforming av alle parkeringsplasser medfører kostnader både for 

tilrettelegging av plass og betalingssystemer. Krav om flere ladepunkter medfører en 

betydelig kostnad. Rådmannen ser at kost/nytte-vurdering kan bli aktuelt der hvor forholdene 

gir utfordringer i tilretteleggingen.  

 

Ringerike Næringsforum har på vegne av de næringsdrivende påpekt liten «turn-over» på de 

sentrumsnære parkeringsplassene. Dette med bakgrunn i at el-biler står gratis og ikke har noe 

insitament til å benytte rimeligere parkeringsplasser i ytterkant av sentrum. 

 

Som en konsekvens av dette anbefaler rådmannen at det innføres betaling på kommunale 

parkeringsplasser også for ladbare motorvogner. Kravet om økt antall plasser for ladbar 

motorvogn vil forsterke situasjonen med liten «turn-over» som Ringerike Næringsforum 

påpeker. Innføring av parkeringsavgift for ladbar motorvogn vil gi like betingelser for 

parkering for denne type kjøretøy som øvrige kjøretøyer.  

Alternativt kan det også innføres betaling for strømforbruket ved lading.  

 

Rådmannen ser at det kan bli en diskusjon angående anbefalingen over og foreslår derfor et 

alternativt vedtak om maksimal parkeringstid på de sentrumsnære parkeringsplassene.  

 



Alternativt vedtak 

 
1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering. 

2. Det gis fritak for betaling på kommunale parkeringsplasser for elektrisk og hydrogendrevne 

motorvogner.  

3. Det opprettes parkeringssone i Hønefoss sentrum med maksimaltid for parkering. Rådmannen 

forbereder sak om innføring av slik sone første halvår 2017. 

4. Ved etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser forberedes disse for mulig 

framtidig innføring av betaling for ladestrøm.  

 

 

 

Vedlegg 

Parkeringsplassene i Ringerike kommune (tabell) 

Rundskriv fra El-bilforeningen 

 

Navn Sted 

Tot. ant. 

plasser 

Ordinære 

plasser 

HC 

plasser 

EL 

plasser 

Kirkegt v/Torget Kirkegata  11 9 2   

Storgt v/Fengslet Storgata 9 8 0 8   

Storgt v/Sentralg Storgata 8-12 8 8     

Storgt v/Gymnaset Storgata 14 7 7     

Storgt v/Gamle 

skogeierf Storgata 11-13 8 8     

Storgt 17 Storgata 15-17 8 8     

Blomsgt Blomsgate 9 8 1   

Tellegrafen plass Holmboes gate 18-22 30 30     

Sundhaven Sundgata 1-7 18 18     

Kinohaven Storgata v/Sundgata 7 4 4     

Kirkegt v/J.K Kirkegata 9-11 8 8     

Sibbernsgt Sibbernsgate 5-9 53 50 1 2 

Livbanen Kong Rings gate 13-15 52 50 2   

Esso Kong Rings gate 9-11B 40 40     

Wagner Kong Rings gate 11A 24 22 2   

Hoffgaardsgt Hoffgaardsgt 80 80     

Tippen Tippen 49 47   2 

Nordre torg Nordre Torv 4-6 6 5 1   

Hønengt vest v/Hønengt. 6 44 40 2 2 

    467 442 19 6 

 

  



Ringerike kommune, 08.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Asle Aker 

 

saksbehandler: Morten Fagerås 

 

 

 



Fra: Morten Edvardsen [morten@elbil.no] 

Til:  

Kopi:  

Sendt: 01.12.2016 15:53:21 

Emne: Angående ny parkeringsforskrift 

Vedlegg: image002.png; Parkering Buskerud.pdf 

Til kommuner i Buskerud. Se vedlagt brev angående parkering for elbiler.  
 
Ber om at dette sendes til rette vedkommende i politisk og administrativ ledelse.  
 
Vennlig hilsen 
Morten Edvardsen 
Politisk seniorrådgiver, Norsk elbilforening 
 
mobil: 99 35 40 21 
epost: morten@elbil.no  
nettside: www.elbil.no 
adresse: Hagegata 23, 0653 Oslo 

 
Norsk elbilforening representerer Norges stadig flere elbilister 
 



1

Angående ny parkeringsforskrift

Samferdselsdepartementet har bestemt i parkeringsforskriftens kapittel 7,
§34 at kommunene kan innføre betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn
på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser, til forskjell fra i dag der kommunene er
pålagt å tilby gratis parkering. Vegdirektoratet jobber for tiden med retningslinjer for
forskriften. Denne skulle være klar i september, men er ennå ikke ferdig. Det direktoratet
foreløpig har sagt, er at forskriften legger til grunn at alle skal betale. Dette betyr at
kommunene som ønsker å beholde gratis parkering for el - og hydrogenbiler faktisk må ta
aktivt standpunkt til det.

Foreløpig har Oslo, Drammen og Mandal bestemt at de skal videreføre gratis parkering for
elbiler. Flere kommuner har signalisert at de kommer til å ha gratis parkering for elbiler.
Dette gjelder Moss og Fredrikstad.

Norsk elbilforening vil understreke at det fortsatt er behov for en bred pakke av fordeler
for elbiler, herunder gratis parkering. Fordelene er fortsat t svært viktig for de som
vurderer å bytte til elbil, ikke først og fremst for de som allerede har byttet.

Det er svært viktig at kommunene ikke sidestiller elbiler med forurensende, fossilt drevne
biler. Fordelene finnes for å gi forbrukerne en dytt i ry ggen for å velge en bil som sparer
lokalmiljøet ved å ikke slippe ut eksos og lokal forurensning og som bidrar til mindre støy. I
tillegg er utfasing av fossilt drevne biler ett av de viktigste tiltakene Norge kan gjøre for å
kutte utslipp fra transportsek toren – den største utslippskilden i Norge fra ikke - kvotepliktig
sektor. Det er helt avgjørende at kommunene er med og tar sin del av ansvaret.

I spørreundersøk elsen Elbilisten 2016 svarer 36,8 prosent av de spurte i Buskerud at de ikke
ville kjøpt elbil uten gratis parkering.

Vi ber derfor om at kommunen vedtar å fortsette betalingsfritak for nullutslippsbiler en
periode til.

Lading:
Vi vil benyt te anledningen til også å minne dere på at fra 1 . januar 201 8 skal det i
alminnelighet alltid skal være lading tilgjengelig for elbiler, oppad begrenset til inntil 6
prosent av parkeringsplassene. Norsk elbilforening kan bistå med rådgivningstjenester for
kommunen for å bygge ut ladeinfrastruktur.

Ti l kommunene i Buskerud

Medlem av:

Vår dato:
2016. 12 .01

Vår ref:
ME /PH

Deres dato:

Deres ref:



2

Med vennlig hilsen

Morten Edvardsen
Politisk seniorrådgiver, Norsk elbilforening
Tlf 99354021



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5934-5  Arkiv: 231  

 

Sak: 8/17 

 

Saksprotokoll - Innfordring kommunale avgifter vann og avløp - ny praksis  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Etablering av ny praksis ved innfordring av vann- og avløpsgebyrer tas til orientering.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 24.01.2017: 

 

 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 

 
Formannskap 

Kommunestyre 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5934-3   Arkiv: 231  

 

Innfordring kommunale vann- og avløpsgebyrer – ny praksis  

 

Forslag til vedtak: 

 

Etablering av ny praksis ved innfordring av vann- og avløpsgebyrer tas til orientering.  

 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune vil fra 2. termin 2017 utstede faktura for vann- og avløpsgebyrer direkte 

til eiere av boliger, ikke til leietakere. All innfordring av ubetalte krav vil rettes mot eier.  

 

Innledning / bakgrunn 

Enheten Skatt og avgift, har som en av sine oppgaver å innkreve ulike kommunale krav.  

Innkrevingsarbeidet er mangfoldig og ressurskrevende. Vi har sett etter forbedringspunkter 

og praksis/rutiner som kan forenkle og skape rom for en større effektivitet. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen har en ubenyttet mulighet til å effektivisere innfordringsløpet på enkelte krav, og 

samtidig få en mer effektiv fakturering. Muligheten ligger i å endre praksis for utsendelse av 

faktura og innkreving av vann- og avløpsgebyrer, for utleieboliger herunder borettslag. 

For å få dette til, har Skatt og avgift samarbeidet med Teknisk forvaltning. 

 

For kommunens innbyggere vil ny praksis medføre at personer som leier en bolig, får tilsendt 

regning for vann- og avløpsgebyrer. Regningen sendes direkte til hjemmelshaver dvs. eier av 

eiendommen. Kommunen vil også rette hele innkrevingsprosessen direkte mot hjemmelshaver 

som juridisk har betalingsansvaret. 

 

Samme praksis vil gjelde for borettslag. Her anses andelshavere som leietakere og 

borettslaget som hjemmelshaver/eier av eiendommene.  

Eiere må selv stå for innkrevingen av vann- og avløpsgebyrer fra sine leietakere. For 

borettslag er det naturlig å tenke seg at dette kreves inn gjennom den månedlige husleien, 

tilsvarende den ordningen de har for å innkreve andre store felles kostnader i dag. 

Boligkomplekser med felles vannmåler har allerede slik praksis. 

 



Juridiske forhold  

Adgangen til å innføre ny praksis som beskrevet, er hjemlet i panteloven § 6-1 (lovbestemt 

pant i fast eiendom). Lovbestemmelsen innebærer at betalingsansvaret påhviler 

hjemmelshaver. I tillegg har kommunen Legalpant for kravet i 2 år. 

 

Forenkling 

I de tilfeller hvor kunden har elektronisk mottak av faktura vil vi benytte dette. De fleste 

næringskunder og borettslag har i dag EHF som distribusjonsform. De vil da motta faktura 

både som EHF (XML-format) og mulighet for selv å skrive ut  PDF versjonen av fakturaen 

som følger vedlagt i den digitale distribusjonen. Målsettingen er 100 % digital distribusjon av 

kommunale fakturaer da vi i dag støtter alle distribusjonsformer. Dette vil gi mer effektiv 

distribusjon og kunden vil motta faktura samme dag som den produseres. Dagens løsning 

med filoverføring til ekstern print-leverandør krever at flere personer må involveres i 

fakturaproduksjon, og gir flere feilkilder. 

 

Behov for informasjon  

Det sendes ut et informasjonsbrev til utleiere i desember. Vi har hatt et møte med Ringerike 

boligbyggelag, da disse er forretningsfører for borettslagene. Borettslagene er en stor aktør i 

utleiemarkedet og vi ønsker en smidig innføring av ny praksis.  

Regning for 1. termin 2017, vil innehold informasjon om endringen og dato for iverksetting. 

 

Ordningen igangsettes fra 2017, men først fra 2. termin (mai) 

1. termin inneholder både forskudd 2017 og oppgjør 2016, og det er ikke ønskelig å forstyrre 

denne beregningen/utfaktureringen. Videre er det viktig å gi leietaker og eier rimelig tid til å 

forberede seg på ny praksis. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på endringene som iverksettes. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5654-27  Arkiv: PLN 325-01  

 

Sak: 2/17 

 

Saksprotokoll - 422 detaljregulering for Grenda i Åsa Endring av opprinnelig plan 325 

Grenda i Åsa 

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 422 Detaljregulering for Grenda Åsa vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, sist vedtatt 23.04.2009, 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 2 - kommunestrategi og plan 24.01.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5654-26  Arkiv: PLN 325-01  

 

Sak: 101/16 

 

Saksprotokoll - 422 detaljregulering for Grenda i Åsa Endring av opprinnelig plan 325 

Grenda i Åsa 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 422 Detaljregulering for Grenda Åsa vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, sist vedtatt 23.04.2009, som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.12.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/5654-25   Arkiv: PLN 325-01  

 

422 detaljregulering for Grenda i Åsa – 2. gangsvbehandling. 

Endring av opprinnelig plan 325 Grenda i Åsa 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 422 Detaljregulering for Grenda Åsa vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, sist vedtatt 23.04.2009, som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Det er foreslått endring av gjeldene reguleringsplan 325 Grenda i Åsa. Hensikten er å justere 

tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til jordrenseanlegg da 

det er andre renseløsninger som skal benyttes. Foreslåtte reguleringsformål er 

boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, andre typer bebyggelse og anlegg, lekeplass, 

kjøreveg, parkeringsplass og friområde. 

Det er ikke gjort noen store endringer etter 1.gangsbehandling, kun endring i bestemmelsene 

§ 4.3 og nytt punkt 3.2 etter innspill fra Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud 

fylkeskommune. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er endring av gjeldene reguleringsplan 325 Grenda Åsa. Hensikten er å 

justere tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til 

jordrenseanlegg da det er andre renseløsninger som skal benyttes. Foreslåtte 

reguleringsformål er boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, andre typer bebyggelse 

og anlegg, lekeplass, kjøreveg, parkeringsplass og friområde. 

 

I gjeldene reguleringsplan ligger veilinjen på steder som ville skapt store terrenginngrep med 

bla. fjerning/ deling av stedlige fjellformasjoner. Deler av regulerte trase vil også medføre 



store dominerende fyllinger, og et stygt inngrep i en skogkledt åkerholme som har åpenbare 

vernekvaliteter. Den nye atkomsten og internveier til boligområde ivaretar disse hensyn.    

 

Justering av tomtegrenser er utført for å tilpasse tomtene bedre i terrenget. Tomt 12 har 

kommet etter at man så at opprinnelig tomt 8 ligger på to forskjellige høydedrag. Tomt 8 var 

opprinnelig en stor tomt. Ved deling har de to tomtene blitt på 1,5 daa hver. Deling av tomt 8 

i to har ført til mindre justeringer av tomt 6 og 7, dette for å tilpasse tomtene bedre i 

terrenget.  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring 

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg 7. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 § 4.3 I bestemmelsen avsnitt 2 om etablering av felles jordrenseanlegg for avløp 

innenfor område som er regulert til lekeplass, er fjernet i sin helhet. 

 Nytt punkt 3.2 under om Kulturminner i reguleringsbestemmelsene.   

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 03.09.2016 – 15.10.2016. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

Fylkesmannen i Buskerud, 22.09.2016 

Grenda i Åsa er i utgangspunktet ikke et område hvor det bør legges til rette for økt 

boligbygging av hensyn til samordnet areal og transportplanlegging. Boligområdet vil være 

bilbasert og støtter derfor lite opp om nasjonale føringer om at videre vekst i byområdene 

skal transporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

Med utgangspunkt i at dette gjelder endring av en vedtatt plan har vi likevel ingen spesielle 

merknader til planforslaget ut fra nasjonale eller viktige regionale miljøinteresser. Vi mener 

det er bra at vegsystemet er planlagt på nytt med hensyn til landskapet i området. 

 

Vi vil bemerke at det i bestemmelsene § 4.3 står at det kan etableres felles jordrenseanlegg for 

avløp innenfor området som er regulerte til lekeplass. Vi forutsetter at dette er en feil i 

bestemmelsene og at dette blir tatt ut. Vi mener det er positivt at lekeplassen er sikret 

opparbeidet gjennom rekkefølgekrav i bestemmelsene.  

Vest for planområdet er det registrert to lokaliteter i naturbasen til Miljødirektoratet med 

åpen kalkmark av nasjonal interesse. Her er det registrert flere rødlistede arter, blant annet 



den prioriterte arten dragehode. Disse områdene ligger utenfor planområdet og vil derfor 

ikke bli berørt direkte av utbyggingen. Vi savner likevel en redegjørelse for hvordan de 

miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp i saken. Før 

planforslaget blir endelig vedtatt ber vi derfor om at dette blir utredet i tråd med lovens krav. 

 

 

Forslagstillers kommentar: 

Avsnitt 2 i reg.best §4.3 Lekeplass om jordrenseanlegg fjernes i sin helhet. 

Omsøkt reguleringsendring gjelder avgrensing og justering av veilinjer i en allerede vedtatt 

reguleringsplan. Hovedhensikten med omreguleringen er ønske om bevaring av stedlige 

naturkvaliteter/terrengformasjoner i området (landskapsmessig/geologisk mangfold).  Det 

foreligger ingen registrerte lokaliteter i naturbasen til Miljødirektoratet innen det nye 

planområdet – se vedlagt utskrift fra naturbasen. Det bekreftes herved at det utførte 

anleggsarbeider ikke har påført skade på naturmangfoldet. 

  

Rådmannens kommentar:  

Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i reviderte reguleringsbestemmelser. 

 

 

Hans Bjella Bjørke, 14.10.2016 

Jeg har tidligere vært i kontakt med Ringerike kommune ang. saken, på bakgrunn av at 

kartgrunnlaget (grensen mellom tomteområdet Gnr. 18 bnr. 86 og min eiendom Gnr. 18 bnr. 8) 

ikke stemmer over ens med hvor grensen faktisk skal gå etter avtale mellom meg (og mine 

foreldre, som solgte dette før jeg overtok eiendommen i 2014) og kjøper/utbygger av 18/86. Jeg 

etterspurte på forsommeren i år en grensegang, og svaret fra kommunen var at dette er under 

behandling og at grensegang vil bli gjort så snart som mulig. Nå forstår jeg det slik at grensegang 

ikke gjøres så lenge det gjøres endringer i reguleringsplanen, og derfor vil jeg komme med mine 

merknader nå, så tidlig som mulig, for at det ikke skal bli etablert en forståelse av at den grensen 

som er tegnet i reguleringsplanen er riktig.  

 

Dette dreier seg om områdene på kartet f_GF2 og f_GF3. I begge disse er grensen i 

reguleringsplanen lagt for langt til høyre/mot øst. Her er avtalen mellom meg og kjøper at grensen 

ikke skal komme i konflikt med en snuplass for tømmerbiler og velteplass for tømmer, og at jeg 

skal beholde en haug/forhøyning i landskapet som "buffersone" mellom velteplass og tomtefeltet, 

samt en gammel adkomstvei som skal beholdes innenfor grensen av min eiendom. 

 

Jeg vil også opplyse Ringerike kommune om at utbygger/kjøper av 18/86 har satt opp et 

permanent gjerde et godt stykke (opptil 20 meter) inn på min eiendom. Dette har jeg tatt opp med 

utbygger, og utbygger har sagt at gjerdet skal bli fjernet. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Det er forutsatt at utbygger og nabo Hans Bjella Bjørke enes en grensejustering i området slik 

at plangrensen blir framtidig eiendomsgrense. 

 

Velteplass kan slik situasjonen blir i framtida nyttes som opprinnelig, og haug/forhøyning i 

terreng antas å være den haug som søkes bevart i ny plan (friområde f_GF3). Omtalt 

atkomstvei må flyttes i terrenget for å få plass til friområde f_GF2. Forholdet er en 

privatrettslig sak- dvs avtale om erverv av nødvendig tomtegrunn må før eller siden inngås 

mellom partene. Slik avtale forelegger ikke per i dag. 



 

 

Rådmannens kommentar: 

Dette er en privatrettslig sak som må løses mellom grunneierne.  

Ut ifra kartet ser det ut som den gamle adkomstveien Hans Bjella Bjørke referer til, kommer 

ned mellom tomt 2 og 3. Rådmannen kan ikke se at dette vil føre til noe konflikt med 

foreslått plan. Dette er noe grunneierne må løse seg imellom.   

 

Buskerud fylkeskommune, 14.10.2016 

Buskerud fylkeskommune har tidligere utført kulturminneregistrering i planområdet. Det ble i 

2006 registrert steingjerder og steinrøyser i planområdet, men det ble ikke gjort funn av 

automatisk fredete kulturminner. Vi har derfor ingen merknader til planområdet når det 

gjelder automatisk fredete kulturminner. Vi ønsker likevel å minne om varslingsplikt jf. 

Kulturminnelovens § 8,2. ledd dersom det skulle dukke opp automatiske fredete kulturminner 

under anleggsarbeidet. Vi foreslår følgende reguleringsbestemmelse: 

Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatiske fredete kulturminner må 

arbeidet straks stanse og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 

Kulturminnelovens §8, 2. ledd. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Foreslått tekst fra fylkeskommunen settes inn som nytt pkt 3.2 Kulturminner i 

reguleringsbestemmelsene.   

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i reviderte reguleringsbestemmelser. 

 

 

Statens vegvesen, 13.10.2016 

Det er en økning fra 11 til 12 tomter som ikke vil øke trafikken vesentlig og vi har derfor 

ingen merknader. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Ingen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Tas til orientering. 

 

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 325 for Grenda i Åsa, vedtatt 

23.04.2009. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til frittliggende 

småhusbebyggelse, jordbruk/skogbruk, jordrenseanlegg, felles avkjørsel, felles 

parkeringsplass, felles lekeareal for barn, felles grøntanlegg og annet fellesareal. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 



Visjon; Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen. 

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

Kommuneplanen skal vise at det er mulig å legge til rette for denne veksten innenfor det som 

i dag er Ringerike kommune. 

Det må settes av arealer til utbygging og bolig, næring og sosial og teknisk infrastruktur. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til framtidig boligområde.  

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. 

 

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. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 20.06.2016 Bh. 61/16.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

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

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 5 og ovenstående 

kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Siden dette er en oppdatering på en allerede vedtatt plan, har det ikke vært noen større 

uttalelser som har medført større justeringer. Men utfra de tilbakemeldingene som har 

kommet inn, så har det blitt gjort mindre endringer i bestemmelsene.   

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

innarbeidet.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 



1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 02.06.2016 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 11.11.2016 

4. Redegjørelser for foreslått endring 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer fra Cowi 11.11.2016 

6. Høringsuttalelser 

a. Fylkesmannen i Buskerud 22.09.2016 

b. Hans Bjella Bjørke 14.10.2016 

c. Hans Bjella Bjørke 16.10.2016 

d. Buskerud fylkeskommune 14.10.2016 

e. Statens vegvesen 13.10.2016 

7. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

8. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Utsnitt fra naturbase 11.11.2016  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 

 



Oversiktskart som viser plassering av planområdet 422 Grenda i Åsa 

1. gangsbehandling juni 2016 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

422 Detaljregulering for  

Grenda i Åsa 
 

Utarbeidet av Ringerike kommune / konsulent Cowi AS 11.11.2016 

Sist revidert 11.11.2016 

 

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016, sak 61/16. 

Høring og offentlig ettersyn 03.09.2016-15.10.2016. 

2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak BHNR 

2. gangsbehandling i formannskapet  DATO, sak BHNR 

Vedtak i kommunestyret DATO, sak BHNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om 

planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

 

 

§ 1. PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING 

Reguleringsplan er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven§ 12- 3. 

 

Planen skal legge til rette for boligbygging med tilhørende infrastruktur. 

 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 01.06.2016. Plankart er 

utarbeidet av DBC Arkitektur. 

 

Planen erstatter Reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, vedtatt Ringerike kommunestyre den 

23.04.2009. 

 

§ 2. REGULERINGSFORMÅL 

Området reguleres til følgende formål, jf. Plan - og bygningsloven § 12 - 5: 

 

2.1 Bebyggelse og anlegg (PBL §12- 5 nr.1) 

 

› Boligbebyggelse– frittliggende småhusbebyggelse for bolig felt BF S1 , B FS2 og B FS3 

› Andre typer bebyggelse og anlegg f _BAB1 – felles for BFS1, BFS2 og BFS3 

› Leke plass f _BLK1 - felles lekeplass for B FS1, BFS2 og BFS3 

 

2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12- 5 nr.2) 

 

› V eg f_SV1 - felles atkomstveg for BFS1, BFS2 og BFS3 

› Parkerings plasser f_ SPP- felles parkering for B FS1, BF S2 og BFS3 ) 
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2.3 G rønnstruktur (PBL § 12 - 5 nr.3) 

 

› Friområde f _GF1, f_GF2 og f_GF3 - felles grøntområde for B FS1, BFS2 og BFS3 

 

§ 3. FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Fellesområder 

Alle fellesområdene (f _BAB1, f_BLK1, f_SV1, f_SPP, F - G F1, f_GF2 og f_GF3) er felles 

for alle boligeiendommene innen planområde(t tomt 1- 1 2), og skal eies med like andeler.  

 

3.2 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme 

Automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved 

Fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens§ 8, 2. ledd. 

 

§ 4. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12 - 5 nr.1) 

 

4.1 Boligbebyggelse– frittliggende småhusbebyggelse 

 

4.1.1 Reguleringsformål (PBL § 12- 7 , punkt 2) 

Områdene skal nyttes til byggeformål for frittliggende boliger, med tilhørende uthus/garasje. 

 

Innenfor utnyttelsesgrad tillates oppført sekundærboligs om et anneks. 

 

Tomtene kan ikke deles. 

 

4.1.2 Utforming - estetiske forhold (PBL § 12 - 7, punkt 1) 

Bygningene er tenkt som elementer i naturen, hvor de store naturtomtenes karakter skal 

ivaretas. Bebyggelse skal ha god form og materialbruk, dvs naturmaterialer som tre, stein, tegl 

og naturfarger (jordfarger). Bygningene skal ha saltak og / eller pulttak med takvinkel 

minimum 30 grader – maksimum 40 gra der. Takene skal tekkes med torv, skifer, tre eller 

tegltakstein i dempede farger. Det tillates solfangere samt glass til passiv eller aktiv utnyttelse 

av solenergi. 

 

Eksisterende vegetasjon og terrengformasjoner skal bevares i størst mulig grad. Planering av 

Terrenget tillates kun for biloppstillingsplasser, bygninger og terrassearealer med maks 

størrelse 20m². 

 

4.1.3 Høyde og utnyttelse (PBL § 12 - 7, punkt 1 , 5 og 7 ) 

Maks utnyttingsgrad for boligområdet er BYA=400m², hvor sekundærbolig, 

biloppstillingsplasser, garasje og evt uthus skal medregnes i BYA. Garasjens størrelse skal ikke 

overstige en BYA på 50m². Garasje kan oppføres som frittliggende bygg eller i sammenheng 

med bolighus. Garasje kan oppføres inntil 1m fra nabogrense. I tillegg kan det på hver tomt 

bygges en ekstra frittliggende boligenhet, sekundærbolig. 

 

I byggeområdet kan maksimal byggehøyde for gesims være5 m og for møne8 m over 

gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates takark på inntil 30% av boligens lengde med høyere 

gesimshøyde. For bygninger med pulttak kan øverste gesims ha mønehøyde. 

 

For garasje er maksimal byggehøyde 3 ,5m for gesims og 5,0m for møne. 
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Parkeringsdekning skal væres om angitt i kommunal forskrift. 

 

4.1.4 Inngjerding (PBL § 12 - 7, punkt 2 ) 

Området skal i ytterkant av boligformål inngjerdes mot beitedyr. Vedlikeholdet skal overtas av 

grunneierne i planområdet. 

Annen inngjerding/avgrensning mellom eiendommenes kal være enten hekk/vegetasjon med 

maks høyde1 ,2m eller tørrsteinsmurer med maks høyde p å 0,7m. 

 

4.1.5 Radon (PBL § 12 - 7, punkt 4) 

Det skal gjennomføres bygningsmessig tiltak for å hindre inntrengning av radongass i samtlige 

boliger, såfremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radon undersøkelser av 

byggegrunnen som dokumenterer at det ikke er nødvendig. 

 

4.2 Andre typer bebyggelse og anlegg 

 

Området for andre typer bebyggelse og anlegg f _BAB1 skal nyttes til tekniske installasjoner 

som trafo, pumpestasjon renseanlegg mv. 

 

Området f _BAB1 skal være fellesareal for eiendommene innen felt BFS1,B FS2o g BF S3. 

 

4.3 Lekeplass 

 

Området for lekeplass f_ BLK1 skal nyttes til felles lek og ballspill for barn. 

 

Område f BLK1 skal være felles lekeareal for eiendommen innen felt BFS1,B FS2o g BFS3. 

 

§ 5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12 - 5 nr.2) 

 

5.1 Veg (PBL § 12 - 7, punkt 1, 4 og 14) 

 

Veg f_SV1 skal være felles atkomstveg for eiendommene innen felt BFS1,B FS2o g BFS3. 

 

Vegbredde er 3, 5m. Regulert veg inkluderer kant og grøft og er 6m. 

 

Veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. 

 

Ansvar for drift og vedlikehold av felles adkomsvteg påhviler eiendommen innen planområdet. 

 

5.2 Parkeringsplasser 

 

Område for parkeringsplasser f_SPP skal være felles parkering for eiendommene innen felt 

BFS1,BFS2o g BFS3. 

 

Området f _SPP skal være felles parkerings plass for inntil 7 biler. 

 

Ansvar for drift og vedlikehold av felles parkeringsplass påhviler eiendommene innen 

planområdet. 

 

§ 6. GRØNNSTRUKTUR (PBL §12 - 5 nr.3) 
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6.1 Friområde (PBL § 12 - 7, punkt 1 og 14) 

 

Område f _GF1 er et felles grøntområde og utsiktsplass for eiendommene innen planområdet. 

 

Område f _GF2 og f_GF3 er felles grøntområder for eiendommene innen planområdet. 

 

§ 7. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12 - 7, nr.10) 

 

7.1 Borebrønn. 

Utenfor regulert område, nord for boligområdet, skal det opparbeides borebrønn med godkjent 

drikkevann. Denne skal ferdigstilles før brukstillatelse gis. 

 

7.2 Småbråtenveien. 

Småbråtenveien, som på plankartet for reguleringsplan nr 245- 0 2 "Småbråten-Johnsrud" har 

Benevnelsen F A2, skal utbedres som angitt på innsendte vegprofiler datert3 0.01.96 før 

brukstillatelse gis. 

 

7.3 Lekeplass. 

Området for felles lekeplass skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse på boliger i 

Området. 

 

7.4 Brannvann.  

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

Brannvannsforsyningen tilfredsstiller brannvesenet krav. 

 

7.5 Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer. 

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

Tekniske anlegg mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 

disse anleggene. 

 

7.6 Veg, vann og avløp. 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før veg- , vann- og avløpsanlegg er i 

Samsvar med utbyggings avtale. 
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REF JHLI

OPPDRAGSNR A049416

SØKNAD OM MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING
REGULERINGSPLAN FOR GRENDA I ÅSA – PLAN 325
SMÅBRÅTAVEIEN – GNR 18 BNR 86

Det søkeshervedommindrevesentligreguleringsendringi reguleringsplan325
for Grendai Åsa, sistvedtatt23.04.2009.

Følgendeforhold foreslåsendreti gjeldendeplan:
1. FellesavkjørselFA endrespåto stederinnenplanområdet.

a) Endringi nedredelav boligfelt - FelleslekeplassFL / FellesparkeringFP
/ AnnetfellesarealAF / Boligtomt11 i B1 justerespgaendretveiføring.
b) Endringi øvredelav boligfelt - Boligtomt 3 og4 i B2 og
FellesgrøntanleggFG2justerespgaendretveiføring.

2. Ny boligtomt 12 i B1 – basertpådelingavboligtomt8 og justeringav
tomtegrenserfor tomt 6 og7.
3. Fjerningav regulertlandbruksområdeL1 ogSpesialområdefor
jordrenseanleggS1.
4. Ny plan- og bygningslov fordrernyeformålstyper– plantegningjusteresi tråd
medgjeldendelovverk.

Figur 1 Oversiktoverendringeri eksisterendeplan.

5. Revidertarealoppgave– redusert arealfor plan.

NO 979 364 857 MVA

Ringerikekommune
Pb123Sentrum
3502HØNEFOSS

postmottak@ringerike.kommune.no

1a

1b

2

3

4
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1a)Søknadomendringav veiføringfor nedredelav atkomstvei
Underdagensbestemmelser §3.1pkt 3 Utforminger følgendeangitti siste
avsnitt:

"Eksisterendevegetasjonog terrengformasjonerskalbevaresi størstmulig grad.
Planeringav terrengettillates kunfor biloppstillingsplasser,bygningerog
terrassearealermedmaksstørrelse20 m²."

Veilinje i foreliggereguleringsplanerstedvisangittpåstedersomville skapt
storeterrenginngrepmedbla. fjerning/delingavstedligefjellformasjoner.Forslag
til ny veilinje ivaretarovennevntebestemmelsepåenbedremåte.

Bilde 1a. Høydedragmedskogkledtfjellknausi regulertatkomstveitil boligfelt.
Atkomstveiforeslåslagt nordfor detteskogkledtehøydedrag.

Tiltakshaveroppfatterat denregulerteveitraseeneret resultatav «skrivebords-
planlegging»,dårligkartgrunnlag(tidligereskogbevokstområde)oget ønskeom
kortestmulig forbindelsefra eksisterendevei til byggefeltet.Det vistesegetter
hvertatdenregulertetraseville medført enstordominerendefylling, oget stygt
inngrepi enskogkledtåkerholmesomharåpenbarevernekvaliteter.I
landbrukssammenhengermanpålagtå unngåat slikekvaliteterskades/ fjernes.
Ny trasefor atkomsttil boligfelt foreslåsvalgt for å ivaretardissehensyn.

Felleslekeareal(FL) i gjeldendeplanerangittmedetarealpå2315m².Dette
arealforeslåsnedjustert til 1615m² i ny plan.I kommuneplanenfor Ringerikeer
deti §1.1.3Lekearealangittat deti boligområderskalsettesavminimum25 m² /
bolig til lekeplasser.Basertpåenforutsetningom12 tomtervil ny lekeplass
representereet arealpå1615m² / 12 tomter,hvilket tilsvarer134m² / tomt.Hvis
manantarat detetableresto boenheterpertomt i områdetvil tilgjengelig
lekeplassarealvære67m² / boenhet.Det forutsettesat dettearealer tilstrekkelig
lekearealfor dennetype boligfelt somliggernærskogen.Beboerehargode
mulighetertil aktiviteterfor barnogvoksnei nærliggendeutmark.
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Areal for annetfellesareal(AF), bl.a. tekniskeanleggfor minirenseanleggerøkt
fra 210m² til 1335m².Delerav dettearealkanvedbehovregulerestil lekeareal.
Fordelenmedforeliggendeforslagerat lekeplasssamlespånordsidenav
atkomstveien.Da trengermanikke krysseveien,somvedeneventuelltodeling
av lekearealet.

1b) Søknadomendringav veiføringfor øvredel avatkomstvei
Tilsvarendesomfor punkt1a)henvisesdettil dagensbestemmelser§3.1pkt3
Utforminger følgendeangitt i sisteavsnitt:

"Eksisterendevegetasjonog terrengformasjonerskalbevaresi størstmulig grad.
Planeringav terrengettillates kunfor biloppstillingsplasser,bygningerog
terrassearealermedmaksstørrelse20 m²."

Med henvisningtil ovennevntebestemmelseomsøkesdethervedjustertveiføring
for å bevarefjellknausøstfor tomtene3 og4.

Bilde 1b. Fjellknausøstfor tomt3 og4. Vei foreslåsplassertnoelengervest
(påbekostningav tomt 3 og4) for å bevarefjellknaus.

2. Søknadomny tomt 12 – veddelingav tomt8 og justeringav tomt 6 og7
Dårlig kartgrunnlaget(tidligereskogbevokstområde)ersannsynligårsaktil at en
stortomt (tomt8) fikk enbeliggenhetsomviser segå værepåto forskjellige
høydenivå.Bolighusville måtteplasserespådet enehøydenivå, mensen
garasje/anneksville kunneplasserespået annetnivåutenmulig forbindelse
mellomdissepåtomten- dvsdetvil uansettmåtteopparbeidesto uavhengige
adkomstertil sammetomt.

Forslagtil løsningerå justeregrensenetil nabotomtenenoe,slik at opprinnelig
tomt8 kanbli til to fine tomter pådeto nevntenivå.Det betyrentomtmerenni
foreliggendereguleringsplan. Dennyetomt12 harenstørrelsepålinje medde
andretomteri boligfeltet.Det er forholdsvisstoretomteri området– tomtearealer
framkommerpåplanen.

Fjellknaus
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3. Søknadomfjerningav landbruksområdeogspesialområdefor jordrenseanlegg
Foreliggendereguleringsplandannergrunnlagfor utskilt parsellfor gnr/bnr
18/86.Vedrevideringav planerdetbehovfor tomtejustering.

Figur 3.1 Tomteparsellfor gnr/bnr18/86.

Det foreslåsat landbruksområdeogspesialområdefor jordrenseanleggøsti
områdetutgår.Dissearealerer ikke utskilt ogeiesavnaboi området(gnr/bnr
18/8).

Det ergitt utslippstillatelsetil minirenseanleggsørvesti området, ogdetanses
derforikke å værebehovfor jordrenseanlegg.

4. Justeringav reguleringsplanog-bestemmelser
Planogbygningslovener revidertsidenforrige reguleringogdeterderforutført
vissejusteringeri formati revidertreguleringsplanmedbestemmelser, tilpasset
dagensregler.

Reguleringsbestemmelsene§2 Reguleringsformåler justert ogdenye
formålskategorierbenytteti forslagtil ny planer anført i denyebestemmelser.

Reguleringsbestemmelsenei §6Fellesområderer omarbeidet ogdenye
betegnelserangitt.

Vedlagtligger forslagtil ny reguleringsplanmedreguleringsbestemmelser.

18/86



 

  

 SIDE 5/5 

5. Revidert arealoppgave 
Nedenfor er det presentert en oppstilling over de opprinnelige og de nye 
arealoppgaver for planene. 
 
Følgende arealoppgaver over de ulike formål foreligger:   
 
Gjeldende reguleringsplan: 
FORMÅL: Antall: Areal: 
710 Felles avkjørsel  1,00 4063,95 
730 Felles parkeringsplass  1,00 92,77 
790 Annet fellesareal  1,00 209,97 
750 Felles lekeareal  1,00 2314,37 
780 Felles grøntareal  2,00 1558,42 
111 Frittliggende småhusbebyggelse  3,00 19947,34 
210 Jord- og skogbruk  1,00 1834,76 
620 Anlegg i grunnen  1,00 4216,30 
Totalt: 11,00 34237,89 
 
Forslag til mindre vesentlig reguleringsendring: 
FORMÅL: Antall: Areal: 
2010 veg  1,00 4698,07 
2082 parkeringsplasser  1,00 135,26 
1500 andre typer bebyggelse og anlegg  1,00 1334,94 
1610 lekeplass  1,00 1614,47 
3040 friområde  2,00 2028,10 
1111 boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse  3,00 18995,01 
Totalt: 9,00 28805,84 
 
Foreliggende søknad innebærer en betydelig reduksjon av planområdet fra 
34.237,89 m² til 28.805,84 m².   
 
6. Definering av sakstype og rutine for nabovarsling 
Kommunen har tidligere opplyst at denne type revisjoner genererer standard 
planprosess.  

Naboer er per i dag ikke varslet om omsøkte reguleringsendring. Basert på denne 
søknad anmodes det herved om naboliste fra Ringerike kommune for varsling av 
naboer. 

Hønefoss, 25.02.2016 

Jon Håvard Lien 
Sivilingeniør  
 
Vedlegg:  
- Forslag til revidert reguleringsplan, datert 26.10.2015. 
- Forslag til reviderte bestemmelser, datert 18.02.2016 
- Reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, vedtatt kommunestyret 23.04.2009. 
- Reguleringsbestemmelser Grenda i Åsa, vedtatt kommunestyret 23.04.2009. 
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Detaljregulering for GRENDA I ÅSA

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1. Fylkesmannen i Buskerud 22.09.2016
2 . Statens vegvesen 13.10.2016
3. Buskerud fylk eskommune 14.10.2016
4. Hans Bjella Bjørke 14.10.2016
5. Hans Bjella Bjørke 16.10.2016
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Oppsummering av
uttalelser

Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

1. Fylkesmannen i Buskerud Avsnitt 7 i brev: "Vi vil
bemerke at det i beste mmelsene
§4.3 står at det kan etableres
felles jordrenseanlegg for
avløp innen området som er
regulert til lekeplass. Vi
forutsetter at dette er en feil i
bestemmelsene og at dette blir
tatt ut."

Avsnitt 2 i reg.best §4.3
Lekeplass om
jordrenseanlegg fjern es i sin
helhet.

Avsnitt 8 i brev: "Vest for
planområdet er det registrert
to lokaliteter i naturbasen til
Miljødirektoratet med åpen
kalkmark av nasjonal interesse.
Her er det registrert flere
rødlistede arter, blant annet
den prioriterte arten
drage hode. Disse områdene
ligger utenfor planområdet og
vil derfor ikke bli berørt
direkte av utbyggingen. Vi
sav n er likevel en redegjørelse
for hvordan de miljørettslige
prinsippene i
naturmangfoldloven §§8 - 12 er
vurdert og fulgt opp i saken.
Før planforslaget blir endelig
vedtatt ber vi derfor om at
dette blir utredet i tråd med
lovens krav. "

Omsøkt reguleringsendring
gjelder avgrensing og
justering av veilinjer i en
allerede vedtatt
reguleringsplan.
Hovedhensikten med
omregulering er ønske om
bevaring av sted lige
naturkvaliteter /
terrengformasjoner i
området (landskapsmessig /
geologisk mangfold). Det
foreligger ingen registrerte
lokaliteter i naturbasen til
Miljødirektoratet innen det
nye planområdet – se
vedlagt utskrift fra
naturbasen. Det bekreftes
herved at det utførte
anleggsarbeider ikke har
påført skade på
naturmangfoldet.

2. Statens vegvesen Avsnitt 2 i brev: "Det er en
økning fra 11 til 12 tomter som
ikke vil øke trafikken vesentlig
og vi har derfor ingen
merknader."

Ingen.

3. Buskerud fylkeskommun e Avsnitt 4 i brev: "Vi har ingen
merknader til planarbeidet når
det gjelder automatisk fredede
kulturminner. Vi ønskes likevel
minne om varslingsplikten, jf
Kulturminnelovens §8, 2. ledd
dersom det skulle dukke opp
automatisk fredede
kulturminner under

Foreslått tekst fra
fylkeskommunen settes inn
som nytt pkt 3.2
Kulturminner i
r eguleringsbestemmelse ne .
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an leggsarbeidet. Vi foreslår
følgende
reguleringsbestemmelse:
"Dersom det under
anleggsarbeidet skulle
fremkomme automatisk
fredede kulturminner må
arbeidet straks stanses og
utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf
Kulturminnelovens §8, 2.
ledd." ".

4. Hans Bjella Bjørke Se nedenfor.

5. Hans Bjella Bjørke Hans Bjella Bjørke eier i dag
naboeiendom i øst. Bjørke
bemerker at plangrense i
revidert plan er lagt for langt
mot øst (inn på hans eiendom).
Grensen skal ifølge Bjørke
ikke komme i konflikt med en
snuplass for tømme rbiler og
velteplass for tømmer. Bjørke
ønsker å beholde en haug /
forhøyning i landskapet som
"buffersone" mellom velteplass
o g tomtefelt, samt en gammel
adkomstvei til snuplass /
velteplass på hans side av
grensen.

Det er forutsatt at utbygger
og nabo Hans Bjella Bjørke
enes en grensejustering i
området slik at plangrensen
blir framtidig
eiendomsgrense.

Velteplass kan slik
situ asjonen blir i framtida
nyttes som opprinnelig , og
haug/forhøyning i terreng
antas å være den haug som
søkes bevart i ny plan
(friområde f_GF3). Omtalt
atkomstvei må flyttes i
terrenget for å få plass til
friområde f_GF2. Forholdet
er en privatrettslig sak – dvs
avtale om erverv av
nødvendig tomtegrunn må
før eller siden inngås
mellom partene . Slik avtale
foreligger ikke per i dag.

Vedlegg:
- Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.09.2016
- Brev fra Statens vegvesen, datert 13.10.2016
- Brev fra Buskerud fylkeskommune, datert 14.10.2016
- Epost Hans Bjella Bjørke, datert 14.10.2016
- Epost Hans Bjella Bjørke, datert 16.10.2016
- Utskrift fra Miljødirektoratets naturbase
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Grenda i 
Åsa

Vi viser til brev av 29. august 2016 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig 
ettersyn.

Forslag til detaljregulering for Grenda i Åsa legger til rette for oppføring av 11 frittliggende 
eneboliger med tilhørende infrastruktur. Fylkesmannen har i brev av 29. oktober 2009 
kommet med uttalelse til planforslaget. Samme år ble reguleringsplanforslaget vedtatt av 
Ringerike kommune.

Endringen av planforslaget som medfører krav til et nytt offentlig ettersyn er først og fremst 
knyttet til en ny vegframføring til det planlagte boligområdet. Det går frem av 
planbeskrivelsen at den nye adkomstveien er valgt på grunn av hensynet til terrenget i 
området. 

Videre er et område for jordrenseanlegg og et landbruksområde tatt ut av planforslaget. Dette 
resulterer i at planområdet reduseres fra å omfatte et område på ca 34 daa til et område på ca 
29 daa. Det er også foretatt justeringer av tomtegrenser og interne veier for å få en bedre 
landskapstilpasning.

Grenda i Åsa er i utgangspunktet ikke et område hvor det bør legges til rette for økt 
boligbygging av hensyn til samordnet areal og transportplanlegging. Boligområdet vil være 
bilbasert og støtter derfor lite opp om nasjonale føringer om at videre vekst i byområdene skal 
transporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Med utgangspunkt i at dette gjelder endring av en vedtatt plan har vi likevel ingen spesielle 
merknader til planforslaget ut fra nasjonale eller viktige regionale miljøinteresser. Vi mener 
det er bra at vegsystemet er planlagt på nytt med hensyn til landskapet i området.

Vi vil bemerke at det i bestemmelsene § 4.3 står at det kan etableres felles jordrenseanlegg for 
avløp innenfor området som er regulerte til lekeplass. Vi forutsetter at dette er en feil i 
bestemmelsene og at dette blir tatt ut. Vi mener det er positivt at lekeplassen er sikret 
opparbeidet gjennom rekkefølgekrav i bestemmelsene.

Vest for planområdet er det registrert to lokaliteter i naturbasen til Miljødirektoratet med åpen 
kalkmark av nasjonal interesse. Her er det registrert flere rødlistede arter, blant annet den 
prioriterte arten dragehode. Disse områdene ligger utenfor planområdet og vil derfor ikke bli 
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berørt direkte av utbyggingen. Vi savner likevel en redegjørelse for hvordan de miljørettslige 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp i saken. Før planforslaget 
blir endelig vedtatt ber vi derfor om at dette blir utredet i tråd med lovens krav.

  
  

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



Statens vegvesen

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 6/1 33426 - 3 1 5/5654 - 1 6 1 3.1 0.201 6

Regulering for grenda i Åsa - høring og offentlig ettersyn

Statens vegvesen har mottattreguleringsplan for Grenda i Åsa. Hensikten med planen er å

endre gjeldende reguleringsplan ved å justere tomter , adkomst - og internveg etter

terreng et. Det er også en endring for renseløsning for avløp. Adkomsten inn til område t vil

være i samme punkt som før.

Det er en økning fra 1 1 til 1 2 tomter som ikke vil øke trafikken vesentlig og vi har derfor

ingen merknader.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN

postmottak@bfk.no
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Grenda i Åsa - Ringerike kommune - offentlig ettersyn -

detaljregulering - uttalelse om kulturminner

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har Buskerud fylkeskommune ved
utviklingsavdelingen mottatt ovennevnte planforslag. Frist for uttale er 15.10.2016.

Buskerud fylkeskommune gir her kulturminnefaglige innspill til planforslaget. Vi kan ikke se å ha 
mottatt brev om varsel om oppstart av reguleringsendring på høring. 

Kort om planen
Hensikten med planarbeidet er endring av gjeldene reguleringsplan 325 Grenda i Åsa. Hensikten er å 
justere tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til jordrenseanlegg.

Automatisk fredete kulturminner
Buskerud fylkeskommune har tidligere utført kulturminneregistrering i planområdet. Det ble i 2006 
registrert steingjerder og steinrøyser i planområdet, men det ble ikke gjort funn av automatisk fredete 
kulturminner. Vi har derfor ingen merknader til planarbeidet når det gjelder automatisk fredete 
kulturminner. Vi ønsker likevel å minne om varslingsplikten jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd dersom 
det skulle dukke opp automatisk fredete kulturminner under anleggsarbeidet. Vi foreslår følgende 
reguleringsbestemmelse:

«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner må 
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 
Kulturminnelovens § 8, 2. ledd».

Nyere tids kulturminner
Vi har tidligere uttalt i brev datert 21.12.2006 at vi ikke har merknader når det gjelder nyere tids 
kulturminner. Vi viser til denne uttalelsen. 

Ringerike kommune
Att. Halvard Fiskevold
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS  

Vår dato: 14.10.2016 Vår referanse: 2008/2374-8 Vår saksbehandler:
Deres dato: 29.08.2016 Deres referanse: 15/5654-16 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere: Lars Hovland (arkeologi) og Camilla P. Nilsen (nyere tids kulturminner)

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen



Fra: Hans Bjella Bjørke [hans.bjella@gmail.com] 

Til: Halvard Fiskevold [Halvard.Fiskevold@ringerike.kommune.no]; postmottak 

[postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: jhli@kowi.com [jhli@kowi.com] 

Sendt: 14.10.2016 14:22:20 

Emne: Merknad til planarbeid - 0605_422 Detaljregulering for Grenda i Åsa 

Vedlegg:  

Hei, 

Viser til telefonsamtale med Halvard Fiskevold for noen dager siden og sender som avtalt 

følgende merknader til høringsutkast for reguleringsplan saksnr. 15/5654-16. 

 

Jeg har tidligere vært i kontakt med Ringerike kommune ang. saken, på bakgrunn av at 

kartgrunnlaget (grensen mellom tomteområdet Gnr. 18 bnr. 86 og min eiendom Gnr. 18 bnr. 

8) ikke stemmer over ens med hvor grensen faktisk skal gå etter avtale mellom meg (og mine 

foreldre, som solgte dette før jeg overtok eiendommen i 2014) og kjøper/utbygger av 18/86. 

Jeg etterspurte på forsommeren i år en grensegang, og svaret fra kommunen var at dette er 

under behandling og at grensegang vil bli gjort så snart som mulig. Nå forstår jeg det slik at 

grensegang ikke gjøres så lenge det gjøres endringer i reguleringsplanen, og derfor vil jeg 

komme med mine merknader nå, så tidlig som mulig, for at det ikke skal blir etablert en 

forståelse av at den grensen som er tegnet i reguleringsplanen er riktig. 

 

Dette dreier seg om områdene på kartet f_GF2 og f_GF3. I begge disse er grensen i 

reguleringsplanen lagt for langt til venstre/mot øst. Her er avtalen mellom meg og kjøper at 

grensen ikke skal komme i konflikt med en snuplass for tømmerbiler og velteplass for 

tømmer, og at jeg skal beholde en haug/forhøyning i landskapet som "buffersone" mellom 

velteplass og tomtefeltet, samt en gammel adkomstvei som skal beholdes innenfor grensen av 

min eiendom. 

 

Jeg har dessverre ikke mulighet til å legge ved en tegning av hvor grensen skal gå, men kan 

komme innom kommunen med dette senere. 

 

Jeg vil og opplyse Ringerike kommune om at utbygger/kjøper av 18/86 har satt opp et 

permanent gjerde et godt stykke (opptil 20 meter) inn på min eiendom. Dette har jeg tatt opp 

med utbygger, og utbygger har sagt at gjerdet skal bli fjernet. 

 

Sender og en kopi av disse merknader til KOWI ved John Håvard Li 

 

Vennlig hilsen 

Hans Bjella Bjørke 



Fra: Hans Bjella Bjørke [hans.bjella@gmail.com] 

Til: Halvard Fiskevold [Halvard.Fiskevold@ringerike.kommune.no]; postmottak 

[postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 16.10.2016 21:20:08 

Emne: Re: Merknad til planarbeid - 0605_422 Detaljregulering for Grenda i Åsa 

Vedlegg:  

Hei, 

En liten korrigering i forhold til mine merknader i saksnr. 15/5654-16. 

 

Jeg skriver at "..grensen i reguleringsplanen lagt for langt til venstre/mot øst.". Jeg mener 

selvfølgelig for langt til høyre/mot øst på kartet. 

 

vh Hans Bjella Bjørke 

 

14. oktober 2016 kl. 14.22 skrev Hans Bjella Bjørke <hans.bjella@gmail.com>: 

Hei, 

Viser til telefonsamtale med Halvard Fiskevold for noen dager siden og sender som avtalt 

følgende merknader til høringsutkast for reguleringsplan saksnr. 15/5654-16. 

 

Jeg har tidligere vært i kontakt med Ringerike kommune ang. saken, på bakgrunn av at 

kartgrunnlaget (grensen mellom tomteområdet Gnr. 18 bnr. 86 og min eiendom Gnr. 18 bnr. 

8) ikke stemmer over ens med hvor grensen faktisk skal gå etter avtale mellom meg (og mine 

foreldre, som solgte dette før jeg overtok eiendommen i 2014) og kjøper/utbygger av 18/86. 

Jeg etterspurte på forsommeren i år en grensegang, og svaret fra kommunen var at dette er 

under behandling og at grensegang vil bli gjort så snart som mulig. Nå forstår jeg det slik at 

grensegang ikke gjøres så lenge det gjøres endringer i reguleringsplanen, og derfor vil jeg 

komme med mine merknader nå, så tidlig som mulig, for at det ikke skal blir etablert en 

forståelse av at den grensen som er tegnet i reguleringsplanen er riktig. 

 

Dette dreier seg om områdene på kartet f_GF2 og f_GF3. I begge disse er grensen i 

reguleringsplanen lagt for langt til venstre/mot øst. Her er avtalen mellom meg og kjøper at 

grensen ikke skal komme i konflikt med en snuplass for tømmerbiler og velteplass for 

tømmer, og at jeg skal beholde en haug/forhøyning i landskapet som "buffersone" mellom 

velteplass og tomtefeltet, samt en gammel adkomstvei som skal beholdes innenfor grensen 

av min eiendom. 

 

Jeg har dessverre ikke mulighet til å legge ved en tegning av hvor grensen skal gå, men kan 

komme innom kommunen med dette senere. 

 

Jeg vil og opplyse Ringerike kommune om at utbygger/kjøper av 18/86 har satt opp et 

permanent gjerde et godt stykke (opptil 20 meter) inn på min eiendom. Dette har jeg tatt opp 

med utbygger, og utbygger har sagt at gjerdet skal bli fjernet. 

 

Sender og en kopi av disse merknader til KOWI ved John Håvard Li 

 

Vennlig hilsen 

Hans Bjella Bjørke 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5654-15  Arkiv: PLN 325-01  

 

Sak: 61/16 

 

422 detaljregulering for Grenda i Åsa - 1. gangsbehandling av endra plan  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Forslag til detaljregulering for Grenda i Åsa 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 gjeldende reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, vedtatt 23.04.09, 

ved vedtak av 0605_422 Grenda i Åsa.  

  

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

 

Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/5654-13   Arkiv: PLN 325-01  

 

422 detaljregulering for Grenda i Åsa  

- 1. gangsbehandling av endra plan  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Forslag til detaljregulering for Grenda i Åsa 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 gjeldende reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, vedtatt 23.04.09, 

ved vedtak av 0605_422 Grenda i Åsa.  

  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Bakgrunn 
Det foreslås endring av gjeldende reguleringsplan 325 Grenda i Åsa. Hensikten er å justere 

tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til jordrenseanlegg da det 

er andre renseløsninger som skal benyttes. Ny planID blir 0605_422 detaljregulering for Grenda 

i Åsa. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Forslaget har vært sendt 

på oppstartshøring i perioden 19.04.16 – 23.05.16.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 



Området er ubebygd med unntak av adkomst- og internvei som er bygget utafor 

veiformålsfeltet i gjeldende reguleringsplan. Det ligger noen boliger nordvest for 

planområdet, som ellers er omkransa av skog og jordbruksareal.    

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Cowi AS v/John Håvard Lien.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av 

plankart, reguleringsbestemmelser og redegjørelse for foreslått endringer. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Gården vår Norge DA er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, vedtatt 23.04.09. 

Planformålene er de samme som foreslås for endra plan 422 Grenda i Åsa. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene gbnr 18/86, 93, 94, 95, og 96. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 19.04.16 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 23.04.16, 

samt på kommunens nettsider. Det kom ikke inn uttalelser.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til framtidig 

boligbebyggelse.  

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Rådmannen mener det er positivt at planen oppdateres så tomter og veier er bedre tilpassa 

terrenget. Det er også positivt at felt for jordrenseanlegg tas ut da det er godkjent andre 

renseløsninger for området.  

 

Infrastruktur 

Området er ikke tilknytta kommunalt avløpssystem.  



 

Lekeplasser 

Lekeplassarealet blir noe mindre i endringsforslaget, men det er fortsatt tilstrekkelig i 

forhold til antall boenheter som tillates på området.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til forsalget til endring av reguleringsplanen ettersom det nye 

forslaget er bedre tilpassa terrenget på området.   

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart, datert 02.06. 2016 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, 01.06.2016 

4. Redegjørelse for foreslåtte endringer 

5. Oppstartsvarsling 

6. Gjeldende reguleringsplan 325 

a. Plankart 

b. Bestemmelser 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 









 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5886-11   Arkiv: 243 C20  

 

Spillemidler 2017  

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar prioriteringen av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens 

innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen. 

 

 

Prioritering av spillemiddelsøknader for 2017: 

Ordinære anlegg: 

Anleggsnr.  Pri. Anleggseier   Anlegg   Søknadssum 

0605026001 1 Ringerike kommune  Hønefoss Arena 40.850.000     

0605000801 2 Hønefoss tennisklubb  Rehab. Tennisbaner   270.000  

0605027401 3 Ringerike Tae Kwon Do kl.   Kamsporthall  403.000 

0605007102 4 Tyristubben IF   7er kunstgressbane 700.000 

0605006406 5 Heradsbygda IL  Idrettshus/garasje 330.000 

0605026301 6 Buttentjern Jaktskytesenter Riflebane Buttentjern 548.000 

0605007101 7 Tyristubben IF   11er kunstgressbane 2.500.000 

Nærmiljøanlegg: 

0605008101 1 Fossekallen IL   Kart Gullerud-Vegård  94.625 

0605008101 2 Fossekallen IL   Kart Gullerud-Klekken 94.625 

0605007109 3 Tyristubben IF   Rulleskitrase    300.000 

0605007108 4 Tyristubben IF   Ballvegg    300.000 

 

 

Beskrivelse av saken 

Almemoen Vel har trukket sin søknad om ballbinge på Almemoen pga uenighet om 

beliggenhet. Ny søknad fremmes når beliggenhet er vedtatt. 

Vedlegg 1 viser de forskjellige søknader oppført i prioritert rekkefølge etter en felles 

innstilling fra Ringerike idrettsråd og rådmannen. Søknadssummen til ordinære anlegg beløper 

seg til kr 45.601.000, hvorav søknadssummen til Hønefoss Arena utgjør kr 48.850.000. 

Nærmiljøanlegg har en søknadssum på kr 789.250. 

 

I 2016 fikk følgende anlegg i Ringerike tildelt midler: 



Hønefoss skiskytterklubb, utvidelse av skiskytteranlegget i Hovsmarka, kr 1.000.000 

Buttentjern jaktskytesenter, Compacsporting, kr 1.000.000 

Ringerike O-lag, Kart Damlia-Løvlia, kr 103.000 

Ådal IL, sandhåndballbane Møltemyra stadion, kr 104.000 

Ringerike kommune, Tufteparken, kr 300.000 

Ringerike kommune, aktivitetsanlegg Livbanen, kr 210.000. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune avvikler søknadskøen etter prinsippet av søknader rykker fremover i 

prioritetskøen etter hvert som søknader blir innvilget. Rådmannen oppfatter at idretten er 

fornøyd med denne ordningen. 

 

Vedlegg 

Enighetsprotokoll mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.12.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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Ringerike kommune 
Oppvekst og kultur 
 
Sendt: kari.gustavson@ringerike.kommune.no 
 
 
 
 
 
 
Spillemidler 2016 
 

 
 
 
Ringerike idrettsråd har ingen bemerkninger til søknadene for spillemidler for 2016. 
 
Prioriteringen av søknadene er i samsvar med vår prioritering.  
 

Idrettsrådet er informert om at nye anlegg rulleres inn i planen og at rådet er enig i at det 
søkes midler til bygging av disse anleggene. 
 
 
 
 
Hønefoss 9. januar 2017 
 
 
Bjørn Marseth 
   Leder 
 
  (sign.) 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2932-42  Arkiv: L03  

 

Sak: 161/16 

 

Saksprotokoll - 10004 Ny barneskole Hønefoss sør Energiløsning 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saken ble utsatt. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 15.12.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Helge Stiksrud (V) fremmet utsettelsesforslag. 

 

 

Avstemming: 

Utsettelsesforslaget fremsatt av Helge Stiksrud ble vedtatt mot to stemmer, Tor Bøhn og Nena 

Bjerke (Frp). 

 

Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 14/2932-38   Arkiv: L03  

 

10004 Ny barneskole Hønefoss sør - Energiløsning 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Utredning om valg av energiløsning på «Ny barneskole Hønefoss sør» tas til orientering. 

 

 

 

Sammendrag 

 

Ved utbygging av Ny barneskole Hønefoss sør er det gjort en utredning på hvilke muligheter 

man har i forbindelse med energiløsninger. Flere løsninger er vurdert, og rådmannen har valgt 

å gå for varmepumpe og brønnpark og at fjernvarme benyttes for å ta spissbelastningen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

I konkurransegrunnlaget som lå til grunn for valg av entreprenør for den nye skolen ble det 

definert at energiløsning skulle være brønnpark eller fjernvarme som et alternativ. Det ble 

imidlertid åpnet opp for at en i felleskap skulle vurdere andre reelle alternativer. Brønnpark 

ble lagt inn som alternativ for prising, mens fjernvarme ble lagt inn som en opsjon med et 

fradrag i investeringskostnad dersom denne skulle bli valgt 

 

Gjennom forprosjekteringen som har pågått høsten 2016, er det vurdert flere ulike 

alternativer for energiløsning for den nye skolen. Flere løsninger som blant annet elvevarme er 

blitt forkastet da disse teknisk mest sannsynlig ikke ville fungere, eller bli uforholdsmessig 

kostbare i investering. De løsninger som vil fungere og som er de beste alternativene for 

totaløkonomi og miljø er: 

 

 Varmepumpe/brønnpark – el. kjele som spisslast. 

 Varmepumpe/brønnpark – fjernvarme som spisslast. 

 Fjernvarme alene  

 



Spisslast er det energibehov som trengs ekstra når varmepumpen ikke klarer å levere 

energibehovet alene. Dette er typisk i perioder i den kalde årstiden. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Underlaget for beslutningen er utredninger gjort av egen energi rådgiver (WSP), entreprenør 

HENT AS via sin avdeling for energi og miljø, samt informasjon innhentet av teknisk 

forvaltning i møte med Vardar. 

 

Beslutningen skal sikre en helhetlig løsning. De forhold som må tilfredsstilles er de krav som 

stilles til beste energiøkonomiske løsning og beste miljømessige løsning. 

 

En varmepumpeløsning med brønnpark baserer seg på at deler av energibehovet dekkes av 

egenprodusert energi. Anlegget produserer mer energi enn det som tilføres. Underlaget for 

dette anlegget viser at for hver kW som tilføres vil varmepumpen levere 3kW. 

 

Det antas at varmepumpen dekker 85 % av energibehovet. Resterende må dekkes av en 

varmekjele eller fjernvarmen. 

 

Dette betyr at varmepumpe/brønnpark er den løsningen som krever minst kjøpt energi. Dette 

er derfor det mest energiøkonomiske og miljøvennlige beste alternativet. 

 

 

Juridiske forhold  

 

 Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Buskerud. 

Vedtatt i kommunestyret 21.04.2005 

 Energi og klimaplan for Ringerike kommune.  Vedtatt i kommunestyret 02.12.10, sak 

120/10. 

 

 

I forbindelse med tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområdet er det gjeldende «forskrift om 

vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike kommune, 

Buskerud» som vil gjelde for skoleutbyggingen på Benterud, samt for andre investeringer 

som kommunen vil gjøre innenfor konsesjonsområdet til fjernvarmen. 

 

Utdrag fra forskriftens §§1 og 3: 

 

§1. Nye bygninger over 1000 m2 bruksareal (BRA) og eksisterende bygninger over 

1000 m2 bruksareal (BRA) hvor det skal foretas hovedombygging samt flere 

bygninger med en samlet utbygging over 1000 m2 bruksareal (BRA), som ligger 

innenfor et område for fjernvarmekonsesjon fra NVE av 6.november 2002 etter 

energiloven, må tilknyttes fjernvarmeanlegget. 

 

§3 Tilknytningsplikten innebærer at en kunde ikke trenger å kjøpe eller bruke 

fjernvarme. Dersom kunden velger å kjøpe/bruke fjernvarme, vil leveringene styres 

av de samme betingelser som for andre kunder. Kundene betaler den fjernvarmepris 

som blir avtalt.  

 



§1 i forskriften oppfylles da man uansett valg av primærkilde skal koble seg til fjernvarmen.  

§3 i forskriften kommen man tilbake til i rådmannens vurdering og anbefaling. 

 

 

Økonomiske forhold 

 

Den valgte løsningen har en engangs investering på 1,5 millioner kroner eks. mva. Løsningen 

innebærer mindre årlig behov for kjøpt energi og således lavere driftskostnad. Løsningen har 

imidlertid et behov for ettersyn og vedlikehold og det må avsettes en årlig sum til dette 

innenfor byggets levetid. Dette kommer som tillegg i årlig driftskostnad.   Dette er basert på 

erfaringstall og går frem av vedlagte energiregnskap. 

 

Med disse forutsetningene og dagens energipriser på tradisjonell strøm og fjernvarme viser 

beregningene at investeringen er inntjent etter 20-25 år.  

 

 

Prinsipielle avklaringer 

 

Energibruk i kommunale bygg er viktig av flere grunner. For det første vil en reduksjon av 

forbruk gi reduserte driftsutgifter og dermed besparelser direkte. I tillegg gir det signaler til 

samfunnet ellers om at kommunen satser på effektiv energibruk og miljø. 

 

Ringerike kommune Energi og Klimaplan, sak 129/10 

 

Kap 6.2, Pkt. C: 

Kommunale bygg og anlegg i Ringerike skal være mest mulig klimavennlige. Dette 

innebærer blant annet satsning på̊ både effektiv energibruk og nye fornybare 

energikilder.  

 

Hele prosjektet blir klassifisert i Bream. Dette er et verktøy for å måle ulike parametere og gi 

bygget en klassifisering for miljø. Jo høyere poengscore jo flere miljømessige tiltak og jo mere 

miljøvennlig bygg. Dette påvirker alle valg som gjøres i prosjektet, ikke minst valg av 

energikilde. 

 

Beregningene for Bream viser at valgt alternativ gir en score på 9 poeng mot en score på 6 

poeng for fjernvarme. Dette underbygger miljøaspektet ved valgt løsning. 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er blitt vurdert flere ulike energiløsninger for Ny Hønefoss barneskole sør.  Med 

bakgrunn i overnevnte anbefaler rådmannen å velge løsningen med varmepumpe /brønnpark 

med fjernvarme som spisslast. 



 

Valgt løsning fører til redusert behov for tilført energi totalt sett og er derfor miljøvennlig 

best. Miljøanalysen ved Bream viser at varmepumpe med energibrønn generelt scorer bedre 

enn alternativet med fjernvarme som primærkilde.  

 

Løsningen har en engangsinvestering, men denne er inntjent etter 20 -25 år og lenge før 

bygget når sin tekniske levetid. 

 

Rådmannen vurderer at en geoenergibasert varme- og kjølesentral basert på energibrønner i 

kombinasjon med varmepumpe er den mest lønnsomme, miljøvennlige og fremtidsrettede 

energiløsningen. 

 

Rådmannen vil understreke at den energiløsningen som er valgt i dette prosjektet ikke er 

premissførende for andre investeringsprosjekt. Tilsvarende vurderinger på energiløsninger må 

også gjøres for de andre investeringsprosjekt. 

 

Rådmannens forslag til vedtak er at kommunestyret tar valg av energiløsning for Ny 

barneskole Hønefoss syd til orientering. 

 

Vedlegg 

 

1. Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike 

kommune, Buskerud 

2. Klima og energiplan for Ringerike kommune  

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Energi-og-klima/Energi--og-

klimaplan/  

3. Energiregnskap  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Arild Magnus Rønnestad 

 



Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til
fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike
kommune, Buskerud.

Dato FOR-2005-04-21-492

Publisert II 2005 hefte 3

Ikrafttredelse 21.04.2005

Sist endret

Endrer

Gjelder for Ringerike kommune, Buskerud.

Hjemmel LOV-1985-06-14-77-§4, LOV-1985- 06-14-77-§66a, LOV-1967-02-10, LOV-
1990-06-29-50

Kunngjort 02.06.2005

Korttittel Forskrift om fjernvarmeanlegg, Hønefoss

Fastsatt av Ringerike kommunestyre 21. april 2005 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 4 og §
66a, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltni ngssaker (forvaltningsloven) kap. VII og lov 29. juni 1990
nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, ford eling og bruk av energi m.m. (energiloven) kap. V.

I

§ 1. Nye bygninger over 1000 m²bruksareal (BRA) og eksisterende bygninger over 1000 m²
bruksareal (BRA) hvor det skal foretas hovedom bygging samt flere bygninger med en samlet
utbygging over 1000 m² bruksareal (BRA), som ligger innenfor et område for
fjernvarmekonsesjon fra NVE av 6. november 2002 etter energiloven, må tilknyttes
fjernvarmeanlegget.

§ 2. For bygninger/kunder som omfattes av § 1, skal det ikke betales tilknytningsavgift eller
andre faste årlige avgifter i sammenheng med tilknytningsplikten.

§ 3. Tilknytningsplikten innebærer at en kunde ikke trenger å kjøpe eller bruke fjernvarme.
Dersom kunden velger å kjøpe/bruke fjernvarme, vil leveringene styres av de samme
betingelser som for andre kunder. Kundene betaler den fjernvarmepris som blir avtalt.

§ 4. Vedtekten gjelder fra den dag den er kunngjort som en forskrift i henhold til
forvaltningsloven.

§ 5. Vedtekten gjelder for byggearbeider hvor det innen kunngjøringsdatoen for vedtekten
ikke allerede er gitt ramme- eller igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven.

§ 6. Dersom konsesjonshaver og den enkelte kunde/abonnent ikke blir enige om mulig
tilknytning, legges saken frem for Ringerike kommune i samsvar med plan- og
bygningsloven § 7 - Dispensasjon.
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II
Forskriften trer i kraft straks.
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1409 Hønefoss barneskole Sør
Vurdering av 3 energiløsning for skolen
Matrise satt opp i forhold til de forskjellige løsningene

Nr Energiløsninger
1 Varmepumpe/brønnpark- el kjel som spisslast ca200kW 1. Selvforsynt energi 85% av energibehov 1. Dersom VP ikke er i drift har en kun spisslast å fyre skole med.

2. Totalt sett lav energikostnad 2. Ved benyttelse EL spisslast høy energi kostnad i.o.m. vinterpriser.

3. Økonomisk gunstigere over år pga nedbetalt anleggskost. 3. Investeringskostnad for EL -kjel.
4. Mulighet til å få komforkjøling via vent anlegg om sommeren 4. Uvisst kjøp av energi fra fjernvarme selskap ved 100% behov
5. Bedre energi merke og påeng i Breem 5. Høyere driftsutgifter

6. Avhengig av hvilke avtaler en har med fjernvarme leverandør
7. Opsjon 5 geobrønner og varmepumpe kommer ikke til fradrag

2 Varmepumpe/brønnpark- fjernvarme som spisslast ca200kW 1. Selvforsynt energi 85% av energibehov 1. Avhengig av hvilke avtaler en har med fjernvarme leverandør
2. Totalt sett lav energikost 2. Dersom VP ikke er i drift har en kun spisslast fjernvarme å fyre skole med.
3. Mulig lavere spisslast kost for energi 3. Spisslast kostnad usikker inntil avtaler er kartlagt
4. Noe lavere investeringskostnad 4. Uvisst kjøp av energi fra fjernvarme selskap ved 100% behov
5. Økonomisk gunstigere over år pga nedbetalt anleggskost. 5. Høyere driftsutgifter
6. Mulighet til å få komforkjøling via vent anlegg om sommeren 6. Opsjon 5 geobrønner og varmepumpe kommer ikke til fradrag
7. Bedre energi merke og påeng i Breem

3 Bare fjernvarme. Opsjon VP/brønnpark- el kjel trekkes ut ca 400kW 1. Lavere investeringskostnad 1. Høyere total energikostnad pr år
2. Mindre varmesentral i areal 2. Mer avhengig av annen leverandørs
3. Mindre driftskostnader 3. Uøkonomisk på sikt
4. Opsjons VP/brønnpark trekkes ut iht. opsjon 5 i tilbudsskjema. 4. Ingen mulighet for komforkjøling om sommeren

5. Dårligere energi merke og p o eng i Breem

Kommentarer
1 Alternativt kan også spisslast og 100% reservekapasitet ved varmepumpe bortfall løses ved en EL- kjel

som dekker hele belastningen. I og med en har fjernvarmetilknytningsplikt anses dette som lite tenkbart
Dette er selvsagt også avhengig av fjernvarme leverandørs kostnader for bruk av fjernvarme som reservekapasitet og spisslast.

2 Kost for EL-kjel som 100% reservekapasitet, vil trafokapasitet bli høyere og en løsning med trafo i bygning enten eget bygg eller tilknyttet skolebygget.

3 Ved benyttelse av fjernvarme som spisslast og eventuell reservekraft vil dette være avhengig av hvilke energikostnader BH forhandler seg frem til

4 Behov av reservekraft derom varmepumpe detter ut, vurderes i mange bygg pr i dag til ikke behov da kost for reservekraft krever stor investering eller energikost.
Nedetid er som oftest ikke lang men for å sikre seg noe kan en i stede for en varmepumpe benytte seg av to stykker da vil en jo ha 50% drift til en hv e r tid.
Den n e løsning er ikke vurdert i dette prosjektet.

Ulemper
Oppvarmingsbehov Argumenter

Fjernvarme
effekt

El effekt Fordeler



5 Valg av energiforsyning vil hovedsakelig berøre resultatet for energimerke.
Både for evaluering mot TEK10 og lavenergi/passivhus vurderes resultatet mot energibehov (som ikke er vektet på type energiforsyning).

Mot BREEAM vil energiberegningen i alle fall berøre emne ENE 1 og ENE 23.
Tror ikke det er endringer i ENE 1 for yrkesbygg, men ENE 23 skal nå vurderes mot passivhus og ikke lavenergi.

Har listet opp de ulike alternativene nedenfor med resultat på levert energi, energimerke og poeng for ENE 1:
Alternativ Beregnet levert energi [kWh/m²] Energimerke Poeng ENE 1
1 VP grunnlast + EL-kjel spisslast 64,39 Lys grønn A 9
2 VP grunnlast + FV spisslast 64,35 Lys grønn A 9
3 Kun FV 100,31 Mørk grønn B 6

Det er da tatt utgangspunkt i at VP har dekningsprosent 85% for rom-, tappevann- og ventilasjonsoppvarming.
Virkningsgrader for de ulike energiforsyningene er vist i energinotatet (fjernvarme vist i opsjonsfanen).
I alternativ 1 og 2 er det også antatt at VP dekker hele det sentrale kjølebehovet, noe som må dekkes av EL i alternativ 3.

6 Effekt utregning for trafo størrelse.
Nye mer detaljerte utregninger tilsier noe lavere effekter så begge alternativer ligger nå under grensen på 1000Amp se utregning under.
Ved kontrahering av elektroentreprisen vil en mer eksakt effekt utregning gjøres for å sikre det kontraktuelle mot UE sitt ansvar.

Forutsatt Lavenergi
Romoppvarming 166217 kWh
Ventilasjonsvarme 78171 kWh
Varmtvann 85564 kWh
Sum energisentral 329952 kWh

Ventilasjon 160 kW
Romoppvarming 185 kW
Varmtvann 30 kW
Gatevarme 300 W/m2*20 m2 6 kW

Sum effektbehov oppvarming 381 KW

Varmepumpestørrelse 191 KW
El til varmepumpedrift 63 kW
El-kjel for spisslast 191 kW
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Internt notat 

Til: Styringsgruppe for prosjekt Hønefoss skole syd 

Kopi: Asle E. Aker og Per Christian Frøislie   

Fra: Jamal R. Karim og 

Roger Sørslett  

Dato: 05.12.2016 

Emne: Innspill til valg av energiløsning – Hønefoss skole syd 

Prosjektansvarlig i UTB, Arild M. Rønnestad, sendte i mail av 28.oktober 2016 «grunnlag for å 

ta beslutning om energiløsning». Dette notat er ett innspill til styringsgruppen for Hønefoss skole 

syd i valg av energiløsning. 

 

Grunnlaget inneholder 3 ulike energiløsninger: 

1) Varmepumpe/brønnpark – el.kjel som spisslast. 

2) Varmepumpe/brønnpark – fjernvarme som spisslast. 

3) Bare fjernvarme. Opsjon VP/brønnpark – el.kjel trekkes ut. 

 
Hønefoss skole syd, vil ligge innenfor konsesjonsområdet til Vardar i Hønefoss. «Forskrift om 

vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike kommune, Buskerud» 

følger vedlagt. I forskriften står det at nye bygninger over 1000 m² bruksareal (BRA) må 

tilknyttes fjernvarmeanlegget.  

Hønefoss skole syde er derfor tilknytningspliktig til fjernvarmeanlegget. I forskriften står det 

videre «at en kunde ikke trenger å kjøpe eller bruke fjernvarme». Dette betyr at vi står fritt til å 

velge å produsere varmen selv. 

Forskriften følger vedlagt. 

 

Vardar hevder i egen mail «Veldig overraskende for oss at dere skriver at primær 

oppvarmingskilde for nye Hønefoss skole skal være energibrønner. Det er jo i strid med 

kommunens eget vedtak om at alle kommunale bygg skal kobles til og bruke fjernvarme der det 
er mulig. Også et veldig dårlig signal til andre utbyggere i byen dersom kommunen velger noe 

annet enn det de pålegger andre.» 

 

Teknisk forvaltning er ikke kjent med om det foreligger eventuelle politisk vedtak om bruk av 

fjernvarme som primær oppvarmingsvarmekilde. 

 

Teknisk forvaltning gjennomførte til et møte med Vardar 3.november 2016 for å avklare hvordan 

kostnadsbildet ved en tilknytning vil se ut, hvilken beredskap Vardar har, kommunens 

investeringskostnader ved en tilknytning og eventuelle andre forhold ved en tilknytning. 

Se for øvrig vedlagte referat fra møtet. 

 
Vardar opplyste i møtet at investeringskostnadene frem til og med varmeveksleren dekkes av 

Vardar ved en tilknytning, forutsatt at vi benytter fjernvarme som primære 

oppvarmingsvarmekilde. Det vil da ikke være noe tilknytningsgebyr. Vardar opplyste videre om 

at det var usikkert om de ville søke om fritak fra leveringsplikten dersom prosjektet ikke benytter 
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fjernvarme som primær oppvarmingsvarmekilde eller om de vil be om at prosjektet betaler for 

investeringene. 

 

Vardar oppga i møtet å ha en god beredskap med energisentraler i begge ender av 

fjernvarmenettet. Ved bortfall av en sentral, ville den andre kunne dekke hele energibehovet. Det 

er ifølge Vardar ikke vanlig å bygge nye bygg med reserve oppvarmingskilde, dersom bygget 
tilknyttet fjernvarmenettet. Nye Hønefoss videregående skole ble opplyst å ikke ha egen reserve 

oppvarming. Det hadde til dags dato ikke vært problemer med fjernvarmenettet. 

Leveringssikkerheten ble derfor opplyst å være høy. 

 

Vardar sendte i etterkant av møtet over en beregning av fyringskostnad ved tilknytning av 

Hønefoss skole syd til fjernvarmenettet og forslag til kontrakt. Både prisberegning og utkast til 

kontrakt følger vedlagt. 

 

Teknisk forvaltning har i tråd med vedtatte energi og klimaplan arbeidet for å redusere 

energiforbruket så mye som mulig på eksisterende kommunale formålsbygg. Vi er derfor opptatt 

av at Hønefoss skole syd skal leveres med energi- og kostnadseffektiv løsninger.  

 
Det fremkommer ikke av «grunnlag for å ta beslutning om energiløsning» hva faktisk kostnad pr 

produsert kwh / livssykluskostnader (inkludert investeringskostnader) vil være ved de tre 

forskjellige løsningene og hvilke kostnadselementer som medfølger for hvert alternativ. Teknisk 

forvaltning har ingen energibrønner i drift fra før og mangler derfor grunnlag for å vurdere hva 

driftskostnadene vil være for et anlegg med energibrønner. Driftskostnader må inkludere 

kostnader for eget driftspersonell i tillegg til andre kostnader så som avskrivning og andre drifts- 

og vedlikeholdskostnader. 

 

Det er i tillegg usikkert hva som er lagt til energimerke beregningen. Er det tatt utgangspunkt i 

Vardar sin høye andel av fornybar energi i beregningen (99,2 %)? 

 

Konklusjon 

Teknisk forvaltning er opptatt av at Hønefoss skole syd skal leveres med energi- og 

kostnadseffektiv løsninger.  

Livsykluskostnadene ved de tre ulike løsningene må avklares, slik at det er en del 

beslutningsgrunnlaget for valg av oppvarmingsløsning. I tillegg må det avklares hva som er lagt 

til grunn for energimerkeberegning. 

 

 

Roger Sørslett / Jamal R. Karim 

 

Vedlegg: 

 
-Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike kommune, 

Buskerud. 

-Møtereferat etter møte med Vardar 3 november 2016 

-Beregning av fyringskostnad 

-Forslag til kontrakt 
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Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til 
fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike kommune, 
Buskerud. 

  

Dato FOR-2005-04-21-492 

Publisert II 2005 hefte 3 

Ikrafttredelse 21.04.2005 

Sist endret 
 

Endrer 
 

Gjelder for Ringerike kommune, Buskerud. 

Hjemmel 
LOV-1985-06-14-77-§4, LOV-1985-06-14-77-§66a, LOV-1967-02-10, 
LOV-1990-06-29-50 

Kunngjort 02.06.2005 

Korttittel Forskrift om fjernvarmeanlegg, Hønefoss 

 

Kapitteloversikt: 

 I 

 II 

 

Fastsatt av Ringerike kommunestyre 21. april 2005 med hjemmel i plan- og 

bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 4 og § 66a, lov 10. februar 1967 om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VII og lov 29. juni 1990 

nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi 

m.m. (energiloven) kap. V. 

I 

§ 1.Nye bygninger over 1000 m² bruksareal (BRA) og eksisterende bygninger over 

1000 m² bruksareal (BRA) hvor det skal foretas hovedombygging samt flere 

bygninger med en samlet utbygging over 1000 m² bruksareal (BRA), som ligger 

innenfor et område for fjernvarmekonsesjon fra NVE av 6. november 2002 etter 

energiloven, må tilknyttes fjernvarmeanlegget.🔗Del paragraf 

§ 2.For bygninger/kunder som omfattes av § 1, skal det ikke betales tilknytningsavgift 

eller andre faste årlige avgifter i sammenheng med tilknytningsplikten.🔗Del paragraf 

§ 3.Tilknytningsplikten innebærer at en kunde ikke trenger å kjøpe eller bruke 

fjernvarme. Dersom kunden velger å kjøpe/bruke fjernvarme, vil leveringene styres 



  5/12 2016 

  

av de samme betingelser som for andre kunder. Kundene betaler den fjernvarmepris 

som blir avtalt.🔗Del paragraf 

§ 4.Vedtekten gjelder fra den dag den er kunngjort som en forskrift i henhold til 

forvaltningsloven.🔗Del paragraf 

§ 5.Vedtekten gjelder for byggearbeider hvor det innen kunngjøringsdatoen for 

vedtekten ikke allerede er gitt ramme- eller igangsettingstillatelse etter plan- og 

bygningsloven.🔗Del paragraf 

§ 6.Dersom konsesjonshaver og den enkelte kunde/abonnent ikke blir enige om 

mulig tilknytning, legges saken frem for Ringerike kommune i samsvar med plan- og 

bygningsloven § 7 - Dispensasjon.🔗Del paragraf 

II 

Forskriften trer i kraft straks. 

 



Årskostnader

VP/el VP/Fjernvarme Fjernvarme
Investering varmesentral 1 800 000 1 500 000 0
Investering nett 250 000
Produsert energi 330 000 330 000 330 000
Installert effekt - 7 gr 150 150 0
Tilført effekt [kW] 50 50 0
Kjøpt energi kr/kWh
Fjernvarme 0,69 34 155 227 700
Olje 0
El spisslast 0,82 40 590
El VP 0,82 93 500 93 500
Sum kjøpt energi 134 090 127 655 227 700
Besparelse energi 236 500 236 500 0

Kjøpt energi etter år: 5 670 450 638 275 1 138 500
Kjøpt energi etter år: 10 1 340 900 1 276 550 2 277 000
Kjøpt energi etter år: 15 2 011 350 1 914 825 3 415 500
Kjøpt energi etter år: 20 2 681 800 2 553 1 00 4 554 000

Antall år nedbetatt investering 19 17 0



Årskostnader
Nye Hønefoss barneskole syd

VP/el VP/Fjernvarme Fjernvarme
Produsert energi 330 000 330 000 330 000
Installert effekt -7 gr 150 150 0
Tilført effekt [kW] 50 50 0
Kjøpt energi kr/kWh
Fjernvarme 0,69 34 155 227 700
Olje 0
El spisslast 0,82 40 590
El VP 0,82 93 500 93 500
Sum kjøpt energi 134 090 127 655 227 700
Besparelse energi 236 500 236 500 0

Annuitetsfaktor 0,09634

Årskostnader VP/el VP/Fjernvarme
Kapitalkostnader 0 0
Energikostnader 134 090 127 655 227 700
Driftskostnader 10 000 10 000
Totalt 144 090 137 655 227 700
Varmepris varmepumpe øre/kWh 44 42 69
Dagens fjernvarmepris øre/kWh 69



Eksempel på strøm kontra fjernvarme anlegg ny skole rk

Eksempel 1
Årsforbruk 330000
Effekt (Snitt av 3 høyeste) 380

Fastpris
Strøm Fjernvarme fjernvarme

Spotpris inkl grønne sertifikater 40 36,8 øre/kwh
Påslag 3,5 2 øre/kwh
Elavgift 16 16 øre/kwh
Enova 1 1 øre/kwh

Fastbeløp nett 6000 0 kr
nettleie pr kWh 19,5 19,5 øre/kwh
Effekt

Effekt 0 0 kr

Totalpris 0,8 0,753
Effekt pr kWh 0 0
Fastbeløp 0,02 0,00
Totalpris inkl effekt 0,82 0,75 0,69
Totalkostnad 270 000 kr 248 490 kr 227 700 kr

Årlig Besparelse fjernvarme ved spotpris 21510
Årlig Besparelse fastpris 42300
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Vardar Varme AS 
Postboks 3093 
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Avtale om levering av fjernvarme mellom 

Vardar Varme AS (”VV”) 

Org. nr. 991 117 776 

og 
 

Ringerike Kommune (”Anleggseier”) 

Org.nr. 940100925 
 

om levering av fjernvarme til Hønefoss Skole Syd Hønefoss 
 

1. Leveringsomfang  
 

Vardar Varme AS som fjernvarmeleverandør forplikter seg til å dekke avtalt varmeeffekt til bygg med      
adresse:   

 

Nye Hønefoss Skole Syd, Hønefoss,   

 
Varmeleveransen er beregnet til ca xxx kWh pr år. 

 

2. Pris 
Alternative avtaleformer (Kryss av for ønsket avtale) Alle oppgitte priser er ekskl. mva. 
 
Kryss 
av 

Avtaleform Varighet Pris eks. mva 

 Spotpris Løpende 8% under spotpris fra RiK + 2 
øre/kWh + Ringeriks-Krafts gjeldene 
nettleie,. effektavregning  + offentlige 
avgifter og grønne sertifikater 

 Fastpris fra 01.11.16 1 år 69 øre/kWh 
 fra 01.11.16 3 år 71 øre/kWh 
 fra 01.11.16 5 år 73 øre/kWh 

 
Ved valg av Fastpris tilsidesettes energiloven §5.5 
Kunden bestemmer selv avtaleform ut fra hvilke risiko man ønsker å ta.  
Effekt avregnes på spotpris kontrakter på samme måte som-,  og etter gjeldene takster for 
Ringeriks-Kraft-Nett. 
Forandring i offentlige avgifter vil gi tilsvarende endring i kontraktsprisen. 
 
 
 
 



 
 

 
 

           
Postadresse 
Vardar Varme AS 
Postboks 3093 

NO.3501 Hønefoss 

 
Besøksadresse 
Follumveien 100 
 

 

 

 
Organisasjonsnummer 
 991 117 776 

Kontonummer 

 

Effektavregning 
 
Avregningsperioden for effekt er 1 år, og følger kalenderåret. Gjennomsnittet av de tre høyeste 

timeverdiene i ulike måneder, i perioden november - april, danner grunnlaget for effektavregningen. Vardar 

Varme kan i spesielle tilfeller bruke timeverdier utover perioden november til april. Alle kunder med 

forbruk større enn 400.000 kWh pr. år skal effektavregnes. Vardar Varme kan også kreve effektmåling 

og avregning av kunder med lavere forbruk. Effekt avregnes akonto etter bestilt effekt eller fjorårets effekt 

hvis vi har historikk og med oppgjør ved årsskiftet. 

 

Eksempel på beregning av effektkostnad (eks. mva): 

Målt effekt lik 1200 kW (gjennomsnittet av de tre høyeste månedsverdiene) 

 

200 kW x 420 kr/kW kr 84.000,- 

800 kW x 320 kr/kW kr 256.000,- 

200 kW x 260 kr/kW kr 52.000,- 

 

Sum kr 392.000,- 
 
3. Betalingsvilkår  

    
Betaling for varmen skjer etterskuddsvis 6 ganger i året ut fra reelt målt forbruk.  Velger du fastpris avregnes du 
bestandig etter den avtalte pris. Energiloven §5.5 bortfaller dermed.  Vardar Varme AS har toveiskommunikasjon 

med måleren og innhenter målerstand automatisk. I tilfeller der vi ikke får kontakt med måleren blir forbruket 

stipulert til vi får en reel avlesning.  

 

Energiforbruket faktureres på følgende måte: 

 

1 Vardar fakturerer etterskuddsvis 6 ganger i året basert på reelt forbruk. (Vi kan også fakturere hver 

måned dersom kunden ønsker det.) 
2 I tillegg faktureres effekt. Ved 6 fakturaer i året får kunden regning for 1/6 av fjorårets effektuttak  på 

hver faktura. 

 

 

 
4. Ansvarsforhold   

 
Erstatning for skade eller tap forårsaket av fjernvarmeleverandør reguleres av generelle 
”Vardar Varme AS – Standardvilkår for tilknytning og levering av fjernvarme”.   
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Kontonummer 

 

  5. Generelle leveringsvilkår 
 

Tilbudet er gyldig fram til 1.11.2016.   
 
Anleggseier plikter å gjøre bruker kjent med vilkår for leveransen. Dersom ingen av partene sier 
opp avtalen skriftlig før avtalen utgår, løper avtalen med ett års gjensidig oppsigelsesfrist. 
Dersom ikke annet følger av denne avtale gjelder ”Teknisk forskrift for fjernvarmeforsyning fra 
Vardar Varme AS – for næringsbygg”, etter denne gjelder VVs generelle ”standardvilkår for  
 
tilknytning og levering av fjernvarme”. Disse kan leses på www.vardar.no eller oversendes i 
papirformat ved forespørsel. 
 
 

    
 6.  Tvist 
 
     Eventuelle tvister i tilknytning til avtalen skal så langt som mulig søkes løst ved forhandlinger.  

Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvister avgjøres av de alminnelige domstoler, med 
Ringerike tingrett som avtalt verneting. 
 
Denne avtale foreligger i 2 -to- likelydende eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. 
 
 
Dato,……………..    Dato: 3.11.16 
 
Sted………………..    Sted: Hønefoss  
 
Som kjøper:    Som selger: 
       
    
____________________________________________   ______________________________ 
Ringerike Kommune    Vardar Varme AS 
     v. Gudbrand Bergsund



 

 

VARDAR VARME AS 
Org. Nr. 991 117 776  

Tlf +47 31 09 31 09 

Besøksadresse  

Follumveien 100 

3510 Hønefoss 

Postadresse  

Pb 3093 

3501 Hønefoss 

Fakturaadresse  

C/o EB AS, Pb 1602 Drammen 

E-post: faktura50@eb.no 

 













 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5274-4   Arkiv: 028  

 

Innbyggerinitiativ Nikkelverket  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret viser til innbyggerforslag fra initiativtaker Kaare Fleten angående 

Nikkelverket, gnr/bnr 270/9. 

1. Innbyggerforslaget tas til orientering. 

2. Forslagets pkt. 1 avvises med begrunnelse at det ikke finnes hjemmel i 

konsesjonsloven for å nekte behandling av konsesjonssøknader på eiendommen. 

3. Forslagets pkt. 2 avvises med begrunnelse at det ikke finnes hjemmel for at 

kommunen kan nekte mutingsrett på eiendommen. Undersøkelsesrett og 

utvinningsrett må ivaretas av rett myndighet. 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har mottatt et innbyggerforslag fra initiativtaker Kaare Fleten som har 

minst 300 underskrifter. Dette tilfredsstiller kravet i kommunelovens kapittel 6A § 39 a om 

innbyggerforslag. Her bestemmes at kommunestyret selv plikter å ta stilling til forslaget. 

Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. I dette 

tilfelle ble en del underskrifter innlevert 8. januar 2016 og resten av underskriftene ble levert 

inn 9. juni i år.  

Forslaget lyder: 

«1. På nåværende tidspunkt gies det ikke konsesjon for kjøp av eiendommen 

Nikkelverket 270/9 i Ringerike kommune. Statskog SF anses som fortsatt riktig eier i 

forhold til eksisterende kulturminner, eventuell fremtidig gruvedrift og 

friluftsinteresser iht Konsesjonslovens §§ 9 nr. 5 og 10. 

 

2. På nåværende tidspunkt anbefaler en Direktoratet for Mineralforvaltningen om å 

stoppe en hver mutingsrett på eiendommen 270/9. Konsekvensutredninger må foreligge 

først.» 

 

Rådmannen kan ikke finne hjemmel for å stoppe en konsesjonssøknad. Forrige søknad om 

konsesjon på eiendommen ble avslått, men hvis det kommer en ny søknad om konsesjon på 

eiendommen vil denne bli behandlet på vanlig måte i hht. konsesjonsloven med en individuell 

og konkret vurdering. 



 

Vi har nylig lest i lokalavisen at Statskog har inngått avtale med nye kjøpere. En eventuell 

søknad vil bli sendt til politisk behandling. 

 

Mutingsrett ble definert i gammel bergverkslov. Lov om erverv og utvinning av 

mineralressurser, mineralloven, trådte i kraft 1. januar 2010. I denne loven reguleres 

undersøkelsesrett og utvinningsrett og det er Direktoratet for mineralforvaltning som har 

myndighet til å gi undersøkelsesrett. Her heter det at enhver har rett til å lete etter 

forekomster av statens mineraler, med de begrensninger som følger av mineralloven og annen 

lovgivning, bl.a. nedlagte gruveområder, herunder bergvelter og avgangsdeponier. 

Rådmannen mener at undersøkelsesrett og utvinningsrett må ivaretas av rett myndighet. 

  

Innledning/bakgrunn 

Bakgrunn for forslaget er at styret i Klokkergården Aktivitetshus A/S i 2008 tok initiativ til 

identitetsbygging for bygdene Tyristrand og Nakkerud. Regionrådet hadde statlige midler til 

utdeling for partnerskapstiltak. Og Nakkerud og Tyristrand historielag, Tyristrand 

Landsbyforening og Ringerike Turistforening fikk tildelt kr. 100 000,- til prosjektet 

«Selvbetjent turisme». De tilførte kr. 25 000,- i egenkapital og utførte dugnader for kr. 

125 000,-. Prosjektet er fullført i form av informasjonstavler og kasser.   

 

Kaare Fleten har jobbet som frivillig i syv år med Nikkelverket, først som prosjektansvarlig 

for de tre foran nevnte foreninger, deretter medforfatter av boken 40 trivelige turer på 

Ringerike. Videre en artikkel i heftet Ringerike 2014 om Middelalderveier.  

 

Beskrivelse av saken 

Det siste året er det samlet 301 underskriftet til et innbyggerinitiativ iht kommunelovens § 

39a. Alle disse personene har vært på Nikkelverket og støtter forslaget. I innledningen til 

forslaget i to punkter står det at forslaget kan bidra til skogrydding i og rundt ruinene, løse et 

alvorlig forurensningproblem og fastslå at det aldri vil bli ny gruvedrift, dette i følge 

initiativtakeren. Initiativtaker for innbyggerforslaget er Kaare Fleten med adresse på 

Tyristrand. Underskriverne er alle enig i at Statskog har et samfunnsansvar og fortsatt skal 

være eier. 

 

Følgende opplysninger er lagt til grunn for de personer som har undertegnet og støtter forslag 

1 og 2:  

 

Forslag: 

«1. På nåværende tidspunkt gies det ikke konsesjon for kjøp av eiendommen Nikkelverket 

270/9 i Ringerike kommune. Statskog SF anses som fortsatt riktig eier i forhold til 

eksisterende kulturminner, eventuell fremtidig gruvedrift og friluftsinteresser iht 

Konsesjonslovens §§ 9 nr. 5 og 10. 

 

2. På nåværende tidspunkt anbefaler en Direktoratet for Mineralforvaltningen om å 

stoppe en hver mutingsrett på eiendommen270/9. Konsekvensutredninger må foreligge 

først. 

 

Bakgrunnen for forslaget er det forhold at det finnes verneverdige fortidsminner på 

eiendommen, fra 1688, Presthaug gruve og gruve 1, Vitriolverk fra før 1789, og 

allmannaveg før 1537, hevdsvei. I tillegg setervei før 1615 og ca. 25 bygningsruiner fra 



1849 til 1921. Det er en uavklart situasjon for eiendommen, fordi de fleste ruinene ikke er 

med på økonomisk kartverk eller annet kart. 

Riksantikvaren og Statskog SF har på gang et arbeid for å registrere kulturminner på 

Statskog sin eiendom. Statskog bør derfor ikke gis anledning til å selge nå. Fra 

lokalsamfunnets side er det lagt ned et stort arbeid med skilting, turløyper og guiding i 

området som et sentralt friluftsområde for befolkningen på Nakkerud og Tyristrand. 

 

Det bør heller ikke gis mutingsrett før det er avklart varig vern eller ny gruvedrift. Før ny 

gruvedrift bør det foreligge en konsekvensutredning i forhold til drikkevannskilden 

Væleren i forhold uttapping og konsekvensutredning i forhold deponi for gruvemasser. 

Gruveselskapet Blackstone har brukt ca. 11 millioner kroner til undersøkelser og 

prøveboring. De har konkludert med at ved fremtidig gruvedrift vil de måtte erstatte 

drikkevannskilden Væleren. 

 

Ved varig vern vil lokalsamfunnet kunne bli den beste samarbeidspartner til å forvalte 

området sammen med statlig eier.» 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I gjeldende arealdel til kommuneplanen, fra 2007, er det aktuelle området avsatt som 

landbruks- natur, og friluftsområde. Arealdelen er til revisjon.  

 

Juridiske forhold  

Vedrørende innbyggerinitiativ 

I kommunelovens § 39. a, 2. ledd heter det: «Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling 

til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom 

forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- og 

bygningsloven. Forslagsstillerne skal informeres om de avgjørelser som treffes, og de tiltak 

som gjennomføres som følge av forslaget.»  

 

I kommunelovens § 39 a. 4. ledd heter det: «Et forslag som er fremmet etter reglene i denne 

paragraf, og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med 

mindre dette følger av andre regler.» 

 

Vedrørende konsesjon 

Konsesjonslovens formål er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å 

oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som 

er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese framtidige generasjoners behov, 

landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne 

naturverninteresser og friluftsinteresser, samt hensynet til bosettingen. 

 

Konsesjonslovens § 9 sier hvilke momenter som skal vektlegges ved avgjørelse av en søknad 

om konsesjon på en landbrukseiendom. Loven sier at det skal legges særlig vekt på en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, hensynet til bosettingen i området, driftsmessig 

løsning, søkers skikkethet og hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 

 

Kommunen er vedtaksmyndighet i konsesjonssaker. Om en søknad om konsesjon skal 

innvilges beror på en individuell konkret vurdering, og skal innvilges med mindre det er saklig 

grunn for avslag. I forhold til begrepet «mest gagnlig for samfunnet» kan det ikke kreves at 



den beste løsningen blir valgt, men at det må velges mellom de mulighetene man har, og at 

løsningen er god. 

 

Kommunen kan sette vilkår for konsesjon for å ivareta hensynet til de formålene loven skal 

fremme.  

 

Vedrørende bergrettigheter 

Mineralloven skiller mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier. Med 

bergrettigheter menes undersøkelsesrett og utvinningsrett. 

 

Statens mineraler utgjør alle metaller med egenvekt 5 gram/cm³ eller høyere 

herunder krom, mangan, molybden, niob, vanadium, jern, nikkel, kobber, sink, sølv, gull, 

kobolt, bly, platina, tinn, sink, zirkonium, wolfram, uran, kadmium og thorium og malmer av 

slike metaller. Med unntak av alluvialt gull. 

 

Alle andre mineraler som ikke eies av staten, er grunneiers mineraler. Eksempler på dette er: 

industrimineraler, naturstein og byggeråstoffer. 

 

Enhver har rett til å lete etter forekomster av statens mineraler, med de begrensninger som 

følger av mineralloven og annen lovgivning.  

Det er begrensninger på hvor man fritt kan lete etter forekomster av statens mineraler jf 

mineralloven § 47.  

I § 47 heter det at «Leter og undersøker må ikke uten samtykke fra grunneieren, brukeren av 

grunnen og vedkommende myndighet lete eller undersøke i: 

a) innmark,  

b) industriområder, herunder massetak, brudd eller gruve i drift,  

.. 

f) nedlagte gruveområder, herunder bergvelter og avgangsdeponier.» 

 

Hvis man finner en forekomst av statens mineraler som er verdifull, har man som leter ingen 

garanti for at det er en selv som får retten til forekomsten. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

Hans Terje Hamremoen søkte 13.07.2015 konsesjon samlet på eiendommene Jørgensholleia-

Vesterudseter, gnr/bnr 266/2 og 265/20, og Nikkelverket gnr/bnr 270/9. Konsesjon ble kun 

innvilget på Jørgensholleia-Vesterudseter. Konsesjon på Nikkelverket gnr/bnr 270/9 ble 

avslått på bakgrunn av at det ikke forelå informasjon om kjente kulturminner i prospektet fra 

Statskog SF, og at det ikke kan drives vanlig skogbruk på eiendommen. 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.01.2016: 

 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 

2009, gis Hans Terje Hamremoen konsesjon på kjøp av eiendommene Jørgensholleia -

Vesterudseter, g/b.nr 266/2 og g/b.nr 265/20 i Ringerike kommune. 

2. Rådmannen viser til konsesjonslovens kap 4. Forhold av betydning for om konsesjon 

skal gis, § 9 (særlige forhold for landbrukseiendommer) og det godkjennes en 

kjøpesum opp til kr. 6.660.000,-. 

3. Søknad om konsesjon for Nikkelverket kan ikke vurderes på det grunnlaget det er 

søkt om. Derfor, med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med 



endringer i lov 19. juni 2009, utsettes behandlingen av Hans Terje Hamremoen sin 

søknad om konsesjon på kjøp av eiendommen Nikkelverket, g/b.nr 270/9 i Ringerike 

kommune, frem til det foreligger en avklaring i forhold til kulturminnevernet. 

 

Rådmannens vurdering 

Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel avsatt som landbruks- natur, og 

friluftsområde. Arealdelen er til revisjon, og det kom innspill fra initiativtaker i 

kommuneplanprosessen om å regulere området til vern. I grovsilinga til arealdelen ble forslag 

om reguleringsplan avvist. Kommuneplanen har begrensa virkemidler når det gjelder vern og 

restriksjoner knytta til kulturminner, men i revisjonsarbeidet sees det på en måte å 

imøtekomme ønsket om ivaretakelse av området i form av en hensynssone med tilhørende 

retningslinjer. 

 

Innbyggerinitiativet viser til konsesjonsloven §§ 9 og 10 i forhold til å nekte konsesjon til 

andre enn Statskog SF. § 9 gjelder spesielt for landbrukseiendommer, og § 10 gjelder i 

kommuner med nedsatt konsesjonsgrense. Ringerike kommune har ikke nedsatt 

konsesjonsgrense, og denne paragrafen har derfor ingen anvendelse her.  

 

Rådmannen kan ikke finne hjemmel for å stoppe en konsesjonssøknad. Søknad må behandles. 

Kommunen kan heller ikke kreve at det er den beste løsningen som blir valgt, kun at 

løsningen er god. Forrige søknad om konsesjon ble avslått grunnet manglende informasjon 

knyttet til kulturminnene på eiendommen. Dette betyr ikke at en eventuell ny søknad vil bli 

avslått. Rådmannen er kjent med at Statskog nå har avtale om salg til nye kjøpere. Det ventes 

derfor at det vil komme en ny konsesjonssøknad om kort tid. Denne vil bli behandlet i hht. 

konsesjonsloven. 

 

Ved vurdering av en søknad om konsesjon er utgangspunktet søkers formål med ervervet. 

Dette vil vurderes opp mot relevante samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende, jf. 

formålsparagrafen (§ 1). Nikkelverket er en landbrukseiendom, og blir derfor også omfattet 

av konsesjonslovens § 9. 

 

Mutingsrett ble definert i gammel bergverkslov. Lov om erverv og utvinning av 

mineralressurser, mineralloven, trådte i kraft 1. januar 2010. I denne loven reguleres 

undersøkelsesrett og utvinningsrett og det er Direktoratet for mineralforvaltning som har 

myndighet til å gi undersøkelsesrett. Her heter det at enhver har rett til å lete etter 

forekomster av statens mineraler, med de begrensninger som følger av mineralloven og annen 

lovgivning. Av begrensninger som er nevnt i loven er nedlagte gruveområder, herunder 

bergvelter og avgangsdeponier. Rådmannen mener at en slik begrensing i den frie leteretten 

må gjelde for de gamle gruvene i Nikkelverket på Nakkerud, og at undersøkelsesrett og 

utvinningsrett må ivaretas av rett myndighet. 

 

Rådmannen mener på bakgrunn av dette at det ikke finnes hjemmel hverken for å kreve at 

Statskog er eier, eller å nekte enhver mutingsrett på eiendommen. I forhold til 

undersøkelsesrett og utvinningsrett må dette ivaretas av Direktoratet for mineralforvaltning. 

Innbyggerforslaget må derfor avvises. Rådmannen mener videre at etablering av en 

hensynssone for kulturminner vil bidra til at innbyggernes ønske om å ivareta fortidsminnene 

på eiendommen imøtekommes. 

 

Vedlegg 



Innbyggerinitiativ fra Kåre Fleten med underskriftslister 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Grethe Tollefsen og Lisa Grenlund Helgesson 
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Kaare Fleten, Vikersundrm. 82, 3533 TyrisÍand.
kaare@fleten.net Mobil 97412125

Til hovedkomiteen for miljø og arealforvaltningen.

Innbyggerinitiativ iht Kommunelovens I 39 a.

Saken dreier seg om konsesjonsbehandlingen av eiendommen Nikkelverket2TD/9 i Ringerike

Innbyggerforslaget lyder:
i.. På nåværende tidspunkt gies det ikke konsesjon for kjøp av eiendommen Nikkelverket 27019 i
Ringerike kommune. Statskog SF anses som fortsatt riktig eier i forhold til eksisterende

kulturminner, eventuelt fremtidig gruvedrift og friluftsinteresser iht Konsesjonslovens $S 9 nr. 5 og

1 0.

2. På nåværende tidspunkt anbefaler en Direkteratet for Mineralforvaltningen om å stoppe en hver

mutingsrett på eiendommen 27019. Konsekvensutredning må foreligge først.

Saksopplysninger:
Innbyggerne kjenner ikke saksbehandler og rådmannens innstilling i saken, men det ble kjent for
undertegnede 7. jan. 201 6 at konsesjonssaken er delegert fra behandling i kommunestyret til hoved-

komiteen for miljø- arealforvaltingen og at saken med innstilling allerede er oversendt rådmannen

til godkjenning.

Kommunen har på et så tidlig tidspunkt som 9. mai 201-3 blitt klar over en innsendt reguleringsplan

for området med vernesoner for kulturminner. Senere er dette fulgt opp 4. juni 201-5 med et brev fra
Fylkeskommunen som faginstans til Statskog SF om at dette er et kulturmiljø med høy vemeverdi,

med kopi til kommunen.
Konsesjonssøknaden er sannsynligvis innsendt i august måned 2016 og må behandles

innen 6 mdr. Salgsmappen fra Statskog SF oppgir at de ikke kjenner til fornminner. De kjenner

heller ikke til forurensning. Såvel Statskog SF sine salgsrepresentanter som kjøper kjenner til stor

forurensning mot Tjernslibekken og Ä.sterudtjernet og de mange kulturminnene i området.

Avrenning til Tyrifjorden utgjør årlig 760 kg ren nikkel iflg Fylkesmannens rapport fua20L4.

Tiltak mot foruffensningen ltgjør en kostnadpå mer enn kr. l-0 millioner. Undertegnede

har kartlagt at forurensningen betyr mer for folkehelsen enn rapporten har konkludert. Statskog har

tidligere solgt eiendom til Miljødirektoratet og det er nærliggende også i denne saken.

Med den avtale som er inngått har skogeiendommen en negativ verdi og da skal konsesjon awises.

En rekke innvolverte parter er innkallt til informasjonsmøte mandag 1-1-. januar 20L6 kl. 1 2.00 -
L4.00. Da vil vi bli orientert om at saken sarìme dag blir lagt ut på nett til politikerne.

Undertegnede har hatt en samtale med saksbehandler tidlig i dag. Han var kjent med

forurensningen, men ikke kjent med rapporten fra Fylkesmannen og kostnaden. Denne ble jeg først

kjent med 29. des. 20L5. Konse-kvensen vil da være en negativ verdi på 270/9 og konsesjon skal

awises. Saksbehandler ønsket ikke å tilgjennegi sin innstilling og den løsning han hadde lagt fram

for rådmannen til godkjenning. Han mente jeg kom med gjetninger. Min merknad var at utelatelse

av fakta til politikerne er en mangel ved saksbehandlingen. Saksbehandler var klar over at jeg kunne

gi fakta til politikerne. Siden han ikke ville tilkjenne innstillingerL så konkluderte jeg med at ieg
måtte ta kontakt med ordfører og rådmannen. Det ville ha betydning for leveringen av innbygger-

forslaget.

Dokid:
16002551
(15t6322-8)
lnnbYgerinitativ iht

Lovregler:



Kommunal saksbehandling for politikerne er hjemlet i Kommunelovens $$ 1 og 23 w.2.
Innbyggerforslag er omhandlet i Kommunelovens $ 39a. Se vedlegg. Med 300 underskrifter er

kommunestyretpliktig til å behandle forslaget. De kan også behandle forslag med færre antall

underskrifter. Et slikt forslag kan ikke behandles i ettertid av et vedtak som en omkamp. Derfor

må forslaget følge med saken nå. En må merke seg at deue ikke er en generell protestaksjon, men
et konstruktift innspill for å behandle saken i riktig rekkefølge, vern før salg, og avklaring av fakta.

En bør merke seg at det er 1-0 personer med adresse Hønefoss som har engasjert seg. Det er også

lagt vekt på at det bare er personer som selv har vært på Nikkelverket som kunne underskrive.

Andre lover som berører denne saken er Kulturminneloven, Konsesjonsloven, Mineralloven, Plan-

og bygningsloven og lover som berører drikkevann og forurensning. Her er det flere uavklarte

forhold.

Innstilling:

Innbyggerforslag 1" og 2 vedtas.

Tyristrand, 8. jan. 2016

Kaare Fleteu



Vedlegg Innbyggerforslag 8. januar 20L6.

Utdrag av Kommuneloven.

g l-. Loven skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk

standard.

g 23 nr. 2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer,

er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

S 39 a Innbyggerforslag

1 . Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkes-

kommunens virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget

dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i
kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig.

2. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående

plansak etter plan- og bygningsloven.

I

I
Dokid:
1 6002552
(1 5t6322-8)
lnnbyggerforslag -



Innbyggerforslag Kommunelovens $ 39 a.

Forslag:
1.(På nåværende tidspunkt gies det ikke konsesjon for kjøp av eiendommen Nikkelverket 270/9

i Ringerike kommune. Statskog SF anses som fortsatt riktig eier i forhold til eksistrende

kulturminner, eventuell fremtidig gruvedrift og friluftsinteresser iht Konsesjonslovens SS 9 rn 5 og

10.

2.> På nåværende tidspunkt anbefaler en Direktoratet for Mineralforvaltningen om å stoppe

en hver mutingsrett på eiendommen27D/9. Konsekvensutedninger må foreligge først.>

Bakgrunnen for forslaget er det forhold at det finnes verneverdige fortidsminner på eiendommen,

fra 1-688, Presthaug gruve og gruve L, Vitriolverk fra 1ør 1789, og allmannaveg før 1537, hevdsvei.

I tiltegg setervei før 16L5 og ca. 25 bygningsruiner fra 1849 til 192L. Det er en uavklart situasjon

for eiendommen, fordi de fleste ruinene ikke er med på økonomisk kartverk eller annet kart.

Riksantikvaren og Statskog SF har på gang et arbeid for å registrere kulturminner på Statskog sin

eiendom. Statskog bør derfor ikke gis anledning til å selge nå. Fra lokalsamfunnets side er det lagt

ned et stort arbeid med skilting, turløyper og guiding i området som et sentralt friluftsområde for
befolkningen på Nakkerud og Tyristrand.
Det bør heller ikke gis mutingsrett før det er avklart varig vern eller ny gruvedrift. Før ny gruvedrift

bør det foreligge en konsekvensutredning i forhold til drikkevannskilden VæIeren i forhold

uttapping og konsekvensutredning i forhold deponi for gruvemasser. Gruveselskapet Blackstone har

brukt ca. Ll- millioner kroner til undersøkelser og prøveboring. De har konkludert med at ved

fremtidig gruvedrift vil de måtte erstatte drikkevannskilden Væleren.

Ved varig vern vil lokalsamfunnet kunne bli den beste samarbeidspartner til å forvalte området

sammen med statlig eier.
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Side 3

Innbyggerforslag Kommuneloves 5 39 a.

Undertegnede har lest side l- og støtter

Nikkelverket ved egen befaring.
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Innbyggerforslag Kommuneloves $ 39 a'

Undertegnede har lest side 1- og støtter de to forslagene og er vel kjent med

Nikkelverket ved egen befaring'
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Undertegnede har lest side 1- og støtter de to forslagene og er vel kjent med

=-J9"

Nikkelvçrket gen befaring.
ol 3 5 33

ved e

rrk VìJ "\

Dokíd:
16094903
(15t6322-8)
navneliste del2

I P'qt

t"t
\
I

c
\

It).

,.;tLa.r,t>*
tJtg.\.-\ \

#K

*- 11 ct

-t5 2 >

s5 j3
fr,j

W¿-

l"' - ¿

2tn¿'
?"¿c,

4f n frøn^
S ttrvrcttE S .¡<-.-n^ al 4e r

?*gnx,r U SuaoO,äca'

"LlvlJ,Åt*,1
A/t¿q1.T ßjqrfi,tatt

Qp^ 8,t ^t( Ç,fr,,*o(.

¡riirrn

r
T-UY,L

ñnÒWr*u

-tt

7

b
Ç*"ør^P

5i;,^tc'-'.'à

3ó-l ?

35J3

,ç3 3

3î33
5SJ3

I rlÌ
353 3

flvrøÅ

ll-

-s{rrør/ J:5s'b
S:w^fu L

-L¿

-íy"6f ,an,!,

î'yslrr,t'r'n('

J&h^^
t/'l I rtf a .- z¿4

ç--¿^ ll
-r/ , L il u*^\,tn

*{"* ,1",f#

y'"Ñ"i" ttwe\

9rn +ltw'e
-*L/,4r--.

æ

?tt: ,
t

û*, &-rer_cc.tr\
fþ,:, t,-lt¡icr,r{
i-;'i",, i 4--" t.','t'' l l't-t" I L"L t L

=S3? lY€rttvzAu0

ãSge TYteUs\¿ñu.o

)i0b l¡ . X.."ncf
î y' I I 7î¡ ,-t , ,l-., ,,,i



Side 7

Innbyggerforslag Kommuneloves $ 39 a.

Undertegnede har lest side l- og støtter de to forslagene og er vel kjent med

N ket vBd n
aÇhb \-

3r¿3 J
.J-/

35sJ I
/4I

1-+ (
, ûÞ'1 _\ c[

b5 3 ) T.lnrhtru/
/

3 S*l 3 îY ''' ¡ t''','.-, tl
z>-g ''J
3111

3r3\
-#'*--\
55 =.t:\

3SJ 1
*Ï'

,,. ¡ , ì ,S/to ",,
q'(

.4-(_. ifii dzn'.i&¿L*. (
U

c.ntñ("

li? r I il.',1

l-{t"-

-'-:-- /
t.t __ /
L,/ v v-'

"/ ,..

/|t'

.brl,,n a 4li l¿u,.
,:5

,Jl,¿. 4

ú

nðl

4^1

, ' W
û ¿rilu(

çSr)
Ø,; n{,

tt". v1

lj,:rn ?(.¿o , ,,Ãfflr(
5Ã.À-r\Â- &e.rqrtlÂ

c(
,(

(,

t {r

û, nlro llaftio ¿1

þt,nten i¿ene\cL

3533 -rgri-s r':a^Å

'04 a,tr/\

3s3ì
Vrè9
g(î'l

/- ã

,_f_-.* ----*" i I

M
¡1 r-,, e

"W
f1¿t b\i 3vlslrzqrrr-l 3:bie

3ç ¡s¿u+q

5uLrr-, <-- *_5 ^-_---i (

(ll4urr¡,^l^N TørrM 5131 TYIV iv'^*P



¿r,ì-Àa- E

n/
Kp4>%

vs lt
7 ç-'s 't

ø ç-4ç

l5)J
-J-.,2)) > 2

srt>

fltû'vou,

W#: xvñ*** Ç7/r,,^

Scrt -^ \"* > -I-*
"", rç

ltr

J
óuw {ol.^ is33 lrt

, y ^ ,s[*^J
l^^n, (
vvvv \J <\ /2 .-

Jò 3'}
3533
3ÇJ3

3\ jl

Az\ q

'{-r,'r'¡., "(

/r
P\ C,^ c(n .r< L ì n n ¿ 5l-r c^" ç\

"þ.r.".-{. .^.{

f S -) a Tï"{r ."1 ̂ ^*-P?

H

tlt\ .\

!",,.) ¿,'tr(ð {üLr
)

3f r;'9 "i'\¡vt/¿
3s331 :

('?e-

,r{,* d^, io6'*n'* ;l.rand3ss3 Ú^t
!i

--- t\O'1-

I'/a'n" E¡'vtt'¡u

J û,r(Ê. A 6I-t'k] 3 S) 3 fY r
'

S'í't'x/1 t

5 S 3'3 1 7 ^ ':l.¡ '*-^-4

V\Â

/J^J.,c

/\Aa-*tne

]/*w[ v'l I

$a,n-^43
Gìre- û*lrl

þenn€

ì-)q,- L v')

Vìlùuaù L -

//-

t

4dr-. 3ç92pnur?za(
3b Lb t

HØ^to,
i 5 33 -y d,: s)-Rk (, P

\-- t5b33 [,7r,sh."¿"*
J

ît
W/t'u

/t ; y/-/

à\ .-



Side I

Innbyggerforslag Kommuneloves S 39 a'

Undertegnede har lest side l- og støtter de to forslagene og er vel kjent med
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Innbyggerforslag Kommuneloves $ 39 a'

Undertegnede har lest side 1- og støtter de to forslagene og er vel kjent med

Nikkelverket ved egen befaring.
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Unaéñðgnede nãr lestiide 1- og støtter de to forslagene og er vel kjent med
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Unaéñãgnede har lest side 1- og støtter de to forslagene og er vel kjent med
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Undertegnede har lest side L og støtter de to forslagene og er vel kjent med
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/81-2  Arkiv: X43  

 

Sak: 11/17 

 

Saksprotokoll - Valg av leder til felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike 

kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Som leder for felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike kommune  

velges Alf Meier. 

 

I henhold til tidligere valg, har dermed felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og 

Ringerike kommune slik sammensetning: 

1. Alf Meier (leder) 

2. Jane Andersen (medlem) 

3.  Svein Solheim 

Varamenn: 

1. Arne Ivar Johnsrud 

2. Beate Heieren 

3. Kristin Bjella 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 24.01.2017: 

 

 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.: 17/81-1   Arkiv:   

 

Valg av leder til felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike 

kommune  

 

Forslag til vedtak: 

 

Som leder for felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike kommune  

velges Alf Meier. 

 

I henhold til tidligere valg, har dermed felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike 

kommune slik sammensetning: 

1. Alf Meier (leder) 

2. Jane Andersen (medlem) 

3.  Svein Solheim 

Varamenn: 

1. Arne Ivar Johnsrud 

2. Beate Heieren 

3. Kristin Bjella 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Domstollovens § 27 slår fast følgende: 

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og 

blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i 

den rekkefølge oppnevnelsen viser. 

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de 

andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. 

 

Beskrivelse av saken 

Da det ble vedtatt at Jevnaker-, Hole-  og Ringerike kommune skulle ha et felles forliksråd 

med felles sekretariat ble det avtalt at ledervervet skulle gå på rundgang blant kommunene. 



Kommunene har fra fylkesmannen blitt gjort oppmerksom på at dette ikke er i tråd med 

Domstollovens §27, som klart tilkjennegir at leder av forliksrådet skal velges av 

kommunestyrene. Det er altså ikke anledning til å avtale en rullering eller at forliksrådet 

konstituerer seg selv. 

Ringerike kommunestyre har valg Alf Meier og Beate Heieren som henholdsvis medlem og 

varamedlem til nemnda. Jevnaker kommune har valgt Jane Andersen og Arne Ivar Johnsrud 

som henholdsvis medlem og varamedlem til nemnda og Hole kommune har valgt Svein 

Solheim og Kristin Bjella som henholdsvis medlem og varamedlem til nemnda. 

Rådmennene er delegert fullmakt til å bestemme innbyrdes plassering på lista, slik at 

domstollovens §27 med krav om at nemnda skal ha både kvinner og menn imøtekommes. Slik 

valgene er gjort, er korrigeringer ikke nødvendig. 

Ved forfall innkalles varamennene i den rekkefølgen oppnevningen viser, jf. domstolloven §27 

annet ledd. 

 

Rådmannens vurdering 

Egen sak med valg av leder for felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike kommune 

fremmes med dette for behandling i kommunestyre i alle tre kommuner. 

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.01.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5719-6  Arkiv: F46 &13  

 

Sak: 7/17 

 

Saksprotokoll - Høring- ny barnevernslov  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Administrasjonens høringssvar til NOU 2016: 16 tas til orientering.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 24.01.2017: 

 

 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 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5719-4   Arkiv: F46 &13  

 

Høring- ny barnevernslov  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Administrasjonens høringssvar til NOU 2016: 16 tas til orientering.  

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Barne- og likestillingsdepartementet nedsatte 28. november 2014 et lovutvalg som skulle se 

på hvordan barnevernsloven kunne forenkles. Målet var å bedre rettsikkerheten for barna og 

skape et mer forståelig lovverk. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Barnevernslovutvalget ble gitt i oppgave å foreta en teknisk, språklig og strukturell 

gjennomgang av barnevernloven, samt vurdere åtte nærmere angitte problemstillinger. 

Utvalget har lagt stor vekt på at det har skjedd en betydelig rettslig utvikling i form av et 

styrket menneskerettighetsvern for barn, og også for foreldre og andre familiemedlemmer i 

tiden etter barnevernloven ble vedtatt i 1992. 

 

Forslaget til ny barnevernslov er nå ferdig, - NOU 2016:16, 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/ og er sendt på høring. 

Høringsfristen er satt til 30. januar 2017. 

 

Det er viktig å merke seg at NOU 2016:16 ikke er et endelig lovforslag, og at det i arbeidet 

med ny lov vil følge proposisjoner etter denne høringen. Ved denne høringen har man 

muligheten til å komme med innspill tidlig i det videre arbeid med ny lov. 

 



 

Utvalgets forslag 

 

Mange av forslagene i utvalgets lovutkast er presiseringer av gjeldende rett og endringer av 

mer lovteknisk og strukturell karakter.  Lovforslaget inneholder imidlertid også materielle 

endringer. 

 

Utvalget har flere forslag for å bedre rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet, og 

foreslår bl.a. å styrke barns medvirkning, lovfeste krav til dokumentasjon og gjøre endringer i 

regler om partsrettigheter og samvær. Utvalget tilrår at barnevernloven blir en rettighetslov 

ved å lovfeste at barnet har rett til nødvendige tjenester og tiltak når lovens vilkår er oppfylt. 

Utvalget foreslår også å styrke oppfølgingen av foreldre når barnet ikke kan bo hjemme, og 

foreslår flere grep for å bedre private parters rettsikkerhet ved fylkesnemndsbehandlingen. 

Utvalget foreslår at det oppnevnes en støtteperson for foreldre ved omsorgsovertakelse. 

Videre foreslås det å innføre en ordning med en trygghetsperson for barnet. Utvalget tenker 

da å samle funksjonene til dagens tillitsperson, tilsynsfører og barnets talsperson.  

 

Utvalget foreslår at barneverntjenesten skal være tilgjengelige til enhver tid for gjennomgang av 

meldinger om bekymring for barn. Videre foreslår utvalget å lovfeste at kommunen har ansvar for 

å fremme gode oppvekstsvilkår for barn (forebyggende arbeid) og sørge for at kommunens 

tjenestetilbud rettet mot barn og familier er samordnet. Etter forslaget skal kommunestyret selv 

vedta en plan for kommunens arbeid med barn og unge. Planen skal beskrive ansvar, organisering, 

ledelse og samarbeid mellom de ulike etatene. Når det er nødvendig skal kommunen samordne 

tjenestetilbudet rettet mot et barn.  

 

Utvalget har også et eget kapittel i utredningen om samarbeid og ansvarsforhold mellom psykisk 

helsevern og barnevern når barn har sammensatte behov. 

 

Vedlagt saksfremlegget ligger administrasjonens forslag til høringssvar, hvor det er fokusert på de 

lovforslag hvor administrasjonen ikke deler utvalgets vurderinger.  

 

 

Økonomiske forhold 

 

Enkelte av forslagene i lovutkastet antar man fører til økte kostnader for kommunen. 

Utvalget har imidlertid ikke sett det som mulig å gi et konkret anslag av hva forslagene vil 

utgjøre rent økonomisk. Noen forslag vil gi merutgifter, mens andre forslag vil gi 

innsparinger. 

 

Utvalget foreslår i hovedsak en videreføring av gjeldende rett for hvilke tiltak 

barneverntjenesten kan iverksette, og utvalget regner med at kostnadene på dette punkt blir 

omtrent uendrede.  

 

Ett av forslagene som kan medføre kostnader er forslaget om å videreføre og styrke 

kommunens ansvar for forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen, samt en plikt for 

kommunen til å samordne det kommunale tilbudet til barn i kommunen. Kommunestyret skal 

utarbeide en plan for dette arbeidet, planen skal rulleres og vedtas av kommunestyret. Til 

arbeidet med å utarbeide og saksbehandle planen vil det følge kostnader. Samordningsplikten 

kan også medføre økte kostnader.  



 

Ringerike kommune er pr. i dag vertskommune for felles barnevernsvakt. Kommunene i dette 

samarbeidet er Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Sigdal kommune. 

Kommunen vil gjennom denne barnevernsvakten oppfylle utvalgets forslag om at 

barneverntjenesten til enhver tid skal være tilgjengelige. 

 

Barneverntjenesten pålegges i forslaget nye oppgaver og det stilles strengere krav til 

barneverntjenestens saksbehandling. Det er grunn til å tro at dette vil medføre økt 

arbeidsmengde for barneverntjenesten, og derav økte administrative kostnader. Utvalget 

foreslår bl.a. at barneverntjenesten i større grad enn i dag plikter å følge opp foreldre og barn 

etter at det er fattet vedtak om tiltak. Videre foreslås det endringer i reglene om samvær og 

kontakt, hvor bl.a. kretsen av kontaktberettigede personer øker, noe som vil kunne medføre 

et høyere antall saker i fylkesnemnda.  

 

Forslaget om å oppnevne en støtteperson for foreldre ved omsorgsovertakelse vil kunne gi 

betydelige økonomiske konsekvenser. Forslaget vil i tillegg også gi administrative 

konsekvenser alt ut i fra hvilken ordning som velges når det gjelder oppnevning av 

støtteperson osv. Utvalget har ikke vurdert dette nærmere, men viser til at ordningen med 

støtteperson kan fastsettes i forskrift. Utvalget anbefaler at det etableres et utvalg av 

støttepersoner og at de aktuelle personene både oppnevnes og godgjøres av det offentlige.  

 

Forslaget om å innføre en ordning med en trygghetsperson vil neppe få økonomiske 

konsekvenser for kommunen, da utvalget foreslår at trygghetspersonen oppnevnes av 

fylkesmannen, samt mottar godgjøring fra fylkesmannen.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen legger med dette frem NOU 2016: 16 til orientering sammen med 

administrasjonens vedlagte forslag til høringsbrev. Det gis med dette mulighet til å komme 

med ønskede innspill som vil sendes videre til departementet innen høringsfristen, eventuelt 

ettersendtes etter høringsfristens utløp. 

 

 

Vedlegg 

Link til NOU 2016: 16 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/ 

 

Administrasjonens utkast til høringssvar 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

saksbehandler: Thea Broch 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5719-5 1140/17 F46 &13  10.01.2017 

 

Forslag høring- ny barnevernloven 

 

1. Innledning 

Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 7. november 2016 hvor NOU 

2016: 16 Ny barnevernslov er sendt på høring. Høringsfristen er satt til 30. januar 2017. 

Ringerike kommune støtter i all hovedsak de forslag til lovendringer som fremmes i NOU 2016: 

16, men har noen merknader og innspill som fremkommer av det følgende.  

 

2. Merknader til utvalgets lovforslag 

 

2.1 EMK artikkel 8 

Utvalget omhandler på flere punkter Norges forpliktelser etter EMK. EMK artikkel 8 og retten 

til familieliv synes særlig fremhevet. Retten til familieliv er en sentral og viktig bestemmelse i 

EMK. Retten til familieliv vil imidlertid i noen tilfeller måtte vike av hensyn til barnets beste, og 

andre rettigheter for barn nedfelt i Barnekonvensjonen. Ringerike kommune er bekymret for om 

EMK artikkel 8 og retten til familieliv i noen tilfeller prioriteres fremfor hensynet til barnets 

beste og andre rettigheter etter Barnekonvensjonen. Ringerike kommune vil problematisere 

forholdet mellom de ulike konvensjonene nedenfor, under de punkter hvor det anses aktuelt.  

 

2.2 Pålegg om hjelpetiltak, punkt 11.6 

Utvalget foreslår at vedtak om pålegg om opphold i senter for foreldre og barn bare kan treffes 

dersom vilkårene for omsorgsovertakelse etter § 21 er oppfylt. Utvalget viser i denne 

forbindelse til EMK artikkel 8.  

Omsorgsovertakelse er et sterkere inngrip i familielivet enn pålegg om opphold i senter for 

foreldre og barn, hvor foreldrene fortsatt har omsorgen for eget barn. Ringerike kommune 

stiller av denne grunn spørsmål ved om det etter EMK er nødvendig at vilkårene for slik 

plassering er like strenge som ved omsorgsovertakelse.  

Etter Ringerike kommunes vurdering vil pålegg om opphold i senter for familie og barn miste 

mye av sin verdi dersom vilkårene skal være like strenge som ved omsorgsovertakelse. Som 

også utvalget påpeker er det ønskelig at hjelpetiltak settes inn så tidlig som mulig, med håp om 

at tiltaket medfører at barnet kan bli boende hos egne biologiske foreldre. Dersom opphold i 

senter for foreldre og barn først kan settes inn i de tilfeller hvor vilkårene for 
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omsorgsovertakelse er oppfylt, vil det være fare for bekymringen rundt barnets 

omsorgsbetingelser og utvikling er så store at det ikke anses som forsvarlig at foreldrene 

fortsetter å ha omsorgen for barnet, og at det i stedet fremmes begjæring om 

omsorgsovertakelse. Det kan tenkes tilfeller hvor et opphold ved et familiesenter på et tidligere 

tidspunkt ville kunne forhindret en omsorgsovertakelse. Det vil i så tilfelle være svært uheldig 

at dette tiltaket ikke ville kunne bli satt inn på et tidligere tidspunkt. Ringerike kommune 

anmoder på denne bakgrunn departementet nærmere å vurdere hvor strenge vilkårene for 

pålegg om opphold i senter for foreldre og barn må være før slikt vedtak kan treffes.  

 

2.3 Omsorgsovertakelse, punkt 11.9 

Utvalget foreslår å videreføre kravet om at omsorgsovertakelse av nyfødte først kan finne sted 

dersom det forhøyede beviskravet «overveidende sannsynlig» er oppfylt. Utvalget begrunner 

videreføringen av det forhøyede beviskravet med EMK artikkel 8.  

Etter Ringerike kommunes vurdering vil et slikt forhøyet beviskrav være i strid med 

Barnekonvensjonens artikkel 3 om barnets beste og Barnekonvensjonens artikkel 19 om barnets 

rett til beskyttelses mot psykisk eller psykisk vold. Det vises til at et forhøyet beviskrav vil 

medføre at et nyfødt barn skal føres tilbake til sine biologiske foreldre dersom det er 

sannsynlighetsovervekt for at barnet vil bli utsatt for vold, overgrep og annen omsorgssvikt. 

Som omhandlet i punkt 2.1 stiller Ringerike kommune spørsmål ved forholdet mellom EMK 

artikkel 8 og hensynet til barnets beste og øvrige rettigheter nedfelt i Barnekonvensjonen, og er 

bekymret for at retten til familieliv i noen tilfeller får forrang, på bekostning av barnets 

rettigheter etter Barnekonvensjonen. Etter Ringerike kommunes vurdering bør det være 

tilstrekkelig om det foreligger alminnelig sannsynlighetsovervekt for omsorgsovertakelse av 

nyfødte barn.  

 

2.4 Kontakt og samvær, punkt 13.7.2 

2.4.1 Omfanget av kontakt med biologiske familie og andre nærstående 

Utvalget foreslår å utvide kretsen av hvilke personer et barn etter en omsorgsovertakelse skal 

ha kontakt med, og synes også å legge opp til at foreldrene normalt bør tilkjennes mer samvær 

enn hva som er praksis etter gjeldende rett. Det vises i denne forbindelse til praksis fra EMD og 

EMK artikkel 8.  

Når det er tale om langvarige plasseringer av små barn, vil barnet ha behov for å få ro slik at 

barnet kan knytte seg til en ny omsorgsbase. Utvalget skriver også at hensynet til barnet er det 

sentrale og at det i mange tilfeller vil være behov for at barnets kontakt med foreldre eller andre 

nærstående er av begrenset omfang. Ringerike kommune er imidlertid bekymret for at fokuset 

på EMK artikkel 8 og foreldrenes rett til familieliv kan medføre at hensynet til barnets beste ved 

fastsettelsen av hvem barnet skal ha kontakt/samvær med og hvor ofte vil bli satt til side.  
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2.4.2 Klagerett 

Utvalgets flertall foreslår en regel der den eller de som har ivaretatt omsorgen for barnet, 

søsken og besteforeldre gis en ubetinget klagerett, mens andre nærstående bare får behandlet 

klage etter nemndas samtykke. Mindretallet i utvalget har gått inn for at klage fra andre enn 

foreldre og barnet selv bare behandles av nemnda etter samtykke fra nemnda. Ringerike 

kommune støtter mindretallets vurderinger. Klagesakene vil være en belastning for barnet og 

slik Ringerike kommune ser det vil det være til barnets beste om klagesakene kan begrenses 

gjennom en samtykkeordning slik mindretallet går inn for.  

 

2.5 Tiltak der barn utsetter sin helse eller utvikling for alvorlig fare, punkt 11.12 

2.5.1 Listen for vedtak etter utvalgets forslag § 20 

Utvalget foreslår at vilkåret for å treffe vedtak om opphold i institusjon bør formuleres slik at 

vedtak kan treffes der dette er «nødvendig fordi barnet utsetter sin helse eller utvikling for 

alvorlig fare». Det sentrale vurderingstemaet oppgis å være om barnet foretar handlinger som 

kan føre til skade for barnet. Slike skader kan omfatte både fysiske og psykiske skader.  

Ringerike kommune stiller seg positive til en endring av ordlyden i bestemmelsen, men dersom 

ordlyden endres slik som utvalget foreslår er det viktig at departementet i forarbeidene nærmere 

klargjør hvilke type handlinger, og omfanget av disse, som kan medføre vedtak etter § 20. 

Ordlyden i bestemmelsen, slik den etter forslaget lyder, gir få signaler om dette. Det bør også 

klargjøres om en eventuell lovendring innebærer en realitetsendring, eller om det er ønskelig at 

dagens praktisering videreføres.  

 

2.5.2 Opprettholdelse av vedtak etter § 20 etter fylte 18 år 

Utvalget har foreslått å videreføre hjemmelen til å kunne opprettholde vedtak etter § 20 dersom 

ungdommen fyller 18 år i løpet av botiden. Utvalget uttaler at hjemmelen må reserveres for 

tiltak som det er grunnlag for å si virker godt, og som er begrunnet i at ungdommen trenger 

behandling for et rusmisbruk. Bakgrunnen for sistnevnte er EMK artikkel 5 om vilkårlige 

frihetsberøvelser. EMK artikkel 5, og bokstav e som i denne sammenhengen er den relevante 

bestemmelsen, omfatter imidlertid flere tilfeller enn rus. Ringerike kommune er enig i at rus er 

det mest aktuelle alternativet i bestemmelsen, men det kan etter kommunens vurdering ikke 

utelukkes at også andre forhold omhandlet i EMK artikkel 5 bokstav e, vil kunne være aktuelle. 

Etter Ringerike kommunes vurdering bør således ikke forarbeidene til § 20 uttrykke at 

opprettholdelse av vedtak etter at vedkommende har fylt 18 år, kun er aktuelt i de tilfeller hvor 

ungdommen trenger behandling for et rusmisbruk.  

 

2.6 Oppfølging og planer etter omsorgsovertakelse. Støtteperson for foreldrene, punkt 

14.3.3 

2.6.1 Støtteperson for foreldrene 

Flertallet i utvalget foreslår at det etableres en ordning hvor barneverntjenesten ved rettskraftig 

avgjørelse om omsorgsovertakelse skal tilby foreldrene en støtteperson, jf. § 42. Mindretallet 

ved Frode Lauareid har gått i mot dette. Ringerike kommune støtter mindretallets vurdering på 

dette punktet.  
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Etter Ringerike kommunes vurdering vil en støtteperson kunne vanskeliggjøre 

kommunikasjonen og samarbeidet mellom barneverntjenesten og biologiske foreldre. 

Erfaringsmessig er det vanskelig å tale gjennom en annen person. Slik Ringerike kommune ser 

det bør barneverntjenesten kommunisere direkte med foreldrene. Det bør heller understrekes at 

barneverntjenesten plikter å legge til rette for et godt samarbeid, ved f.eks. jevnlige 

hjemmebesøk, bytting av saksbehandler ved behov, tilbud til foreldrene om å ha med 

støtteperson i møter mv.  

 

2.7 Partsrettigheter ved 12 år, punkt 16.3.2 

Utvalget foreslår å senke aldersgrensen for barns partsrettigheter til 12 år. Ringerike kommune 

er positive til at barn etter fylte 12 år blir mer delaktig i egen sak og i større grad orienteres om 

barneverntjenestens vurderinger og sakens opplysninger.  

Ringerike kommune er imidlertid usikre på om alle 12 åringer er i stand til å ta inn over seg og 

håndtere alle opplysningene som en barnevernssak inneholder. Deltakelse i fylkesnemnda 

oppleves også for de fleste voksene som en stor belastning, og kommunen er bekymret for 

hvordan dette vil være for et barn på 12 år. Selv om det vil være opp til barnet selv å bestemme 

hvorvidt barnet vil delta under nemndsbehandlingen, vil det slik Ringerike kommune ser det 

være vanskelig for mange barn selv å se hvilken belastning det er og hvilke konsekvenser en slik 

deltakelse vil kunne ha. Mange av barna barneverntjenesten er i kontakt med har også tatt et 

stort ansvar tidlig i livet, og det vil være risiko for at de vil påta seg mer ansvar i saken enn hva 

som er til deres eget beste. 

 

2.8 Bosted utenfor hjemmet, punkt 15.3.2 

Et flertall i utvalget foreslår å videreføre gjeldende § 4-15 andre ledd om at fylkesnemnda kan 

stille vilkår når det gjelder valg av bosted. Et mindretall, Frode Lauareid, ønsker ikke å 

videreføre bestemmelsen. Ringerike kommune støtter mindretallet på dette punktet. Ringerike 

kommune er enig med mindretallet i at denne avgjørelsen må ligge hos barnevernet. 

Fylkesnemnda og domstolene vil ofte heller ikke ha den nødvendige informasjonen og 

kompetansen til å ta et slikt standpunkt.  

 

2.9 Beskyttelse for ufødt barn 

Utvalget har ikke vurdert hvorvidt også ufødte barn bør gis beskyttelse under barnevernloven.  

Etter Ringerike kommunes vurdering bør ufødte barn også gis beskyttelse etter barnevernloven. 

Ufødte barn har i dag ingen beskyttelse. Får barneverntjenesten kunnskap om at en gravid 

kvinne har store psykiske problemer, lever med en voldelig ektemann el, vil barneverntjenesten 

ikke kunne foreta seg noe dersom moren ikke samtykker til å samarbeide med 

barneverntjenesten. I slike tilfeller er barneverntjenesten avhengig av at noen melder bekymring 

etter at barnet er født. Dersom dette ikke skjer vil barnet kunne leve under svært mangelfulle 

omsorgsforhold, uten at dette fanges opp og det gripes inn. Dette er svært uheldig, og ikke i 

tråd med formålet til barnevernloven. Ringerike kommune oppfordrer departementet til å 

vurdere hvorvidt barnevernloven også bør omfatte ufødte barn.  
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Med hilsen   

    

Rune Erstad   

kommuneadvokat   

  Thea Broch 

  advokat 
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