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Utvalg: KOMMUNESTYRET 

Møtested: Kommunestyresalen 

Møtedato: 04.05.2017 Tid: 16:00  

Temamøte/Orientering: 

Orientering – Ringeriks –Kraft. 

Orientering/Workshop – Nye etiske retningslinjer v/ 

Trude Bredal Steinmo kommunalsjef HR og Rune 

Erstad kommuneadvokat. 

 

 

Forfall meldes til sekretariatet på epost, sek@ringerike.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Arkivsaksnr.: 17/1476-1   Arkiv: 210  

 

Regnskap og årsrapport 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/17 Formannskapet 25.04.2017 

49/17 Kommunestyret 04.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2016 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 52 179 272,44 avsettes slik: 

kr 52 179 272,44 til disposisjonsfond 

4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2016 godkjennes.   

5. Rådmannens årsberetning for 2016 godkjennes.  

6. Rådmannens årsrapport for 2016 tas til orientering 

7. Årsbudsjett for 2017 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er ført i regnskapet med kr 68 561 404,12. 

Driftsregnskapet for 2016 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 

52 179 272,44. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.  

Det er bokført kr 5 620 965,54 til disposisjonsfond Fossefondet i forbindelse med 

regnskapsavslutningen. Av disse er kr 334 000 satt til bufferfond og resten for å opprettholde 

realverdi. 

Rådmannen mener at det fremlagte årsregnskapet sammen med årsberetningen gir et 

tilfredsstillende og dekkende bilde på den samlede aktivitet i 2016. Det regnskapsmessige 

mindreforbruket er foreslått avsatt til disposisjonsfond.  

 

Innledning / bakgrunn 

I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt av Kommunal- og  

regionaldepartementet 15.12.2000 med hjemmel i Lov av 25.9.1992 nr. 107 om kommuner  

og fylkeskommuner § 48 nr. 6 heter det bl.a.: Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av 

kommunestyret og fylkestinget senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.  

 

Regnskapsforskriften stiller krav til at rådmannen skal utarbeide en årsberetning.  

Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom året, og skal omtale viktige 

hendelser samt gi en vurdering av kommunens økonomiske stilling og virksomhet.  
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Rådmannen utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap og årsberetning redegjør for 

oppnådde resultater, analyser og vurderinger av kommunens tjenesteproduksjon. Det er i 

tillegg lagt fram sak hvor det er rapportert på mål i Handlingsprogram 2016-2019. Det er 

framlagt egen årsrapport for finansområdet for 2016. 

 

Beskrivelse av saken 

Regnskapet for 2016 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 96,9 

millioner kroner. Det er overført 1,8 million kroner til investeringsregnskapet. Etter overføring 

til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et regnskapsmessig 

mindreforbruk i 2016 på 52,2 millioner kroner.  

 

Året 2016 viser et godt økonomisk resultat for Ringerike kommune som for mange andre 

kommuner. Det har vært et år hvor usikre momenter som pensjonsutgifter, skatteinntekt, 

skatteutjevning, og flere andre forhold har slått positivt ut i forhold til både budsjett og 

prognose. Selv om 2016 har vært et godt år økonomisk så har det også vært krevende. De 

største avvikene mot budsjett finner vi under avsetninger og overføringer (10,7 millioner 

kroner) og skatt og rammetilskudd (35,2 millioner kroner). 

 

Kommunens balanseførte premieavvik (utsatte pensjonskostnader) inkludert arbeidsgiveravgift 

har i 2016 vært uendret på 151 millioner kroner.  

Driftsinntektene økte med 7,0 % i 2016, mens driftsutgiftene ble økt med 7,4 %.  

 

Økonomiske forhold 

Økonomisk hovedfokus de siste årene for Ringerike kommune har vært å gjenvinne 

handlefrihet. Handlefriheten har økt ved at kommunen nå har ett disposisjonsfond på 129,5 

millioner kroner dersom rådmannens forslag til vedtak blir fulgt. Det vil i så fall utgjøre 6 % av 

driftsinntektene i 2016. Det anbefales at kommunen har ett disposisjonsfond på 10% av 

driftsinntektene, for Ringerike kommune vil det utgjøre opp mot 220 millioner kroner. 

 

Avkastningen til Fossefondet ble høyere enn konsumprisindeksen og jfr finansreglementets 

punkt 4.3 skal fondets realverdi verdi søkes opprettholdt. Dette gjøres i praksis ved å sette av 

beløpet til «Fossefondet - realkapital» som er klassifisert som disposisjonsfond i 

driftsregnskapet. 

 

Rådmannens vurdering 

2016 har også vært et år med sterkt fokus på økonomistyring, noe som har gitt gode resultater. 

Ringerike kommune har på Kommunebarometeret for 2017 (foreløpige tall) falt 50 plasser. 

Dette skyldes i hovedsak stort fall for nøkkeltallet for pleie og omsorg. 

 

Også i 2017 og årene framover vil Ringerike kommune måtte tilpasse utgiftene til inntektene 

samt ta høyde for økte finanskostnader i forbindelse med investeringer. Vi anser at vi nå har 

god økonomistyring.  

 

Rådmannen vil understreke viktigheten av å skape et økonomisk handlingsrom som gjør  

Ringerike kommune i stand til å takle uforutsette økonomiske svingninger både på inntekts- og 

utgiftssiden, samt økte finanskostnader i forbindelse med investeringsprogrammet. 
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Vedlegg 

1. Regnskap 2016 

2. Årsberetning 2016 

3. Revisjonsberetning regnskap 2016  

4. Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2016 - ettersendes 

5. Årsrapport 2016 – legges fram i møtet 

 

 

 Ringerike kommune, 10.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 17/1611-1   Arkiv: 210  

 

Månedsrapport mars 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/17 Formannskapet 25.04.2017 

50/17 Kommunestyret 04.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport mars 2017 tas til orientering 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det er kun små endringer i årsprognosen fra forrige måned. Årsprognosen viser et merforbruk i 

forhold til budsjett på 10 mill. kroner. Det er budsjettert med et «overskudd» i år på 40 mill. 

kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik årsprognosen indikerer vil 

årets «overskudd» være redusert til ca 30 mill. kroner. 

Vi ser gode tendenser på intektssiden i år både når det gjelder renteinntekter og inntekt fra 

konsesjonskraft. Skatteveksten i de tre første månedene er også god, men forventes å flate litt 

ut i årets 8 siste måneder og nærme seg budsjetterte nivåer. 

Sykefraværet i februar viser 9,6 % hvilket er en reduksjon med 0,7 prosentpoeng sammenlignet 

med februar 2016. 

 

Det er kommet nye opplysninger vedrørende saken Hønen gård. Kommunen vil måtte dekke 

disse kostnadene som betyr en netto økning i utgifter på ca 2,6 mill. kroner i året for helse og 

omsorgssektoren. Dette vil også få tilbakevirkende kraft i forhold til 2015 og 2016, som er 

beregnet til ca 4,3 mill. kroner. Det er ikke tatt høyde for dette i denne årsprognosen, men 

rådmannen vil utrede de økonomiske konsekvensene i 1. tertialrapport. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen leverer månedsrapport med økonomisk årsprognose 9 ganger i løpet av året. 2 av 

disse er tertialrapporter som skal inneholde noe mer utfyllende informasjon om situasjonen 

innenfor drift og investering. 
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Rådmannens vurdering 

Det er som ventet ikke store endringer i årsprognosen fra forrige måned. Dette indikerer at det 

er god kontroll på økonomien i de ulike sektorene. Saken om Hønen Gård gir oss noen nye 

økonomiske utfordringer som administrasjonen nå jobber med å få oversikt over. Vi vil belyse 

denne saken ytterligere i 1. tertialrapport. Rådmannen presiserer at det jobbes tett med å 

redusere merforbruket hos de rammeområdene som nå viser at de har utfordringer med årets 

økonomiske rammer. Situasjonen blir analysert, og om nødvendig vil det fremmes forslag om 

igangsetting av tiltak eller budsjettendringer ved 1. tertialrapport.  

 

Vedlegg 

Månedsrapport mars 2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Arkivsaksnr.: 17/906-10   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget - Protokoll 03/17  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

51/17 Kommunestyret 04.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr 03/17 tas til orientering. 

 

  

 

Vedlegg 

Protokoll 03/17 
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Arkivsaksnr.: 16/487-5   Arkiv: K55  

 

Egenandel til kartlegging av kvikkleiresone Støaveien  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/17 Formannskapet 25.04.2017 

52/17 Kommunestyret 04.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret tar saken til orientering 

2. Rådmannen bes innarbeide finansiering av kommunens egenandel i budsjettjustering 1. tertial. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kvikkleire opptrer under den marine grense, som er betegnelsen på hvor havnivået lå tidligere 

under siste istid, da Norge var dekket av et lag med ca 3000 meter is på det meste (ca 20 000 

år siden). Da isen begynte å smelte ble leirpartikler ført med smeltevannet og avsatt 

(sedimentert) i det som den gang var strandsonen i det salte havvannet. Med saltet fra 

sjøvannet fikk leira en intern gitterstruktur i det marine miljøet. 

 

Etter hvert som isen smeltet, hevet landskapet seg på grunn av at vekten av isen ble borte. 

Deler av leira som før lå under havnivå, ble dermed etter hvert liggende over havet. Den marine 

grense ligger i dag på om lag 250 til 300 moh. Etter at landområdene hevet seg etter siste istid, 

har saltet i denne leira gjennom årene blitt vasket ut av ferskt grunnvann. Når saltet som sørger 

for de elektrostatiske bindingene mellom leirpartiklene er vasket bort, blir leiras 

styrkeegenskaper endret. 

 

Hvis slik leire overbelastes, kan gitterstrukturen i leira plutselig kollapse. Slik leire betegnes 

som "kvikk". Dersom kvikkleire utsettes for belastning over sitt styrkenivå, eller omrøres som 

følge av naturlig eller menneskelig påvirkning, kan leirmassene plutselig bli til en flytende 

suppe i sitt eget porevann. Kvikkleireskred kan forplante seg raskt bakover over store arealer 

og skredmaterialet kan flyte over betydelige distanser. 

 

I Ringerike kommune finnes 17 registrerte forekomster av kvikkleire. Av disse er 5 rangert i 

nest høyeste risikoklasse 4 (skala 1-5), basert på faregrad og konsekvens av hendelse. NVE 

anbefaler at det gjennomføres ytterligere kartlegging av disse 5 forekomstene. 
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I 2009 ble det gjennomført omfattende grunnundersøkelser i Krakstadmarka, herunder også 

sone 867 Støaveien/Oddli. Dette området har forekomst av kvikkleire og sonen er klassifisert i 

risikoklasse 3 som følge av faregrad «lav» og konsekvens «meget alvorlig».  

 

Stabilitetsvurdering av Støaveien/Oddli i denne undersøkelsen konkluderte med lav stabilitet i 

området, og at faregrad sannsynligvis burde settes til «middels», dette vil føre sonen over i 

risikoklasse 4.  

 

Ringerike kommune søkte i 2015 om tilskudd fra NVE til videre undersøkelser i denne sonen 

ut ifra konsekvens «meget alvorlig» på grunn av stor boligtetthet, høyde på skråninger i 

terrenget og mulighet for oppdemming og påfølgende «dambrudd» i Storelva som et «worst 

case» scenario. 

 

NVE hadde ikke disponible midler i 2016, men har nå gitt tilsagn om tilskudd på 80% av 

kostnadene basert på tilbud fra NGI for kartlegging og vurdering av området. Tilskuddet er 

maksimert til kr. 1 120 000.- eks mva. NGI har i e-post i mars 2017 bekreftet at tilbudet står 

ved lag med en justering av enhetspriser som innebærer en økning på ca kr. 18 000.-. 

 

Økonomiske forhold 

 

Oversikt over kostnader i prosjektet 

 

Aktivitet Ekskl. mva Inkl. mva 

Grunnundersøkelser m rapport 1 050 000 1 312 500 

Ekstern kvalitetssikring (krav fra NVE) 150 000 187 500 

Prosjektledelse (forutsettes kjøpt eksternt) 150 000 187 500 

Sum kostnader 1 350 000 1 687 500 

Finansiering     

Tilskudd fra NVE 1 120 000 1 120 000 

Egenfinansiering 230 000 567 500 

 

Budsjett må inkludere merverdiavgift, siden refusjonen ikke tilbakeføres prosjektet. 

 

Det er ikke avsatt midler til oppfølging av hensynssonene med kvikkleire i gjeldende 

handlingsplan. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er i kommuneplanen registrert som hensynsone med mulig naturfare 

 

Juridiske forhold  

Kommunen har ansvar for å forebygge risiko ved utbygging eller i bebygd område. Dette 

framkommer i Plan og bygningslovens §§ 1-1, 3-1og konkretisert i 28-1. 

 

§1-1 Lovens formål 

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner» 

 

§3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven 

«Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov: 
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fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig 

infrastruktur, materielle verdier mv « 

 

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv. 

«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig 

sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder 

for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 

For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot 

opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til 

byggegrunn, bebyggelse og uteareal. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter om sikkerhetsnivå og krav til undersøkelser, 

sikringstiltak for person eller eiendom, dokumentasjon av tiltaket og særskilte sikringstiltak.» 

Rådmannens vurdering 

Støaveien/Oddli er ikke klasset i risikoklasse 4 etter vurderingene fra NVE i perioden 2001-

2006. Det ble i 2009 vurdert 2 profiler i dette området, og de funn som ble gjort her indikerer 

høyere faregradsklassing enn opprinnelig vurdert.  

 

Sett i lys av befolkningstetthet og konsekvens av en hendelse anbefaler rådmannen at det 

bevilges nødvendige midler til egenandel, slik at kartlegging kan gjennomføres og eventuelle 

restriktive krav stilles ved inngrep i terreng i området og mulige tiltak for å forbedre 

områdestabilitet kan beskrives. 

 

Som vist ovenfor har kommunen forpliktelse i plan- og bygningsloven til å legge inn 

restriksjoner i hensynssoner der dette er nødvendig for å sikre eiendom, liv og helse. Motsatt 

vil kommunen komme i erstatningsansvar dersom tiltak godkjennes som følge av manglende 

kartlegging og skade oppstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sak 52/17 

 

 Side 12 av 37   

 

 

Vedlegg 

 

Brev fra NVE med tilsagn om tilskudd 

Tilbud fra NGI 2015 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Asle Aker 
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Arkivsaksnr.: 17/425-4   Arkiv: 611 &55  

 

Salg av kommunal grunn - del av gnr. 49, bnr. 256  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/17 Formannskapet 25.04.2017 

53/17 Kommunestyret 04.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Tomt på ca 15.700 m2 på gnr 48, bnr 256 selges ikke nå.   

 
2. Området selges som råtomt og pris pr. m² settes til kr 350,- som er gjennomsnitt av 2 innhentete 

takster på tomt  på 11 500 m2.   

 

3. Rådmannen delegeres myndighet til å forhandle pris på ca 4 200 m2 utvidelse av tomteareal med 

utgangspunkt i de to foreliggende takster. 

 
4. Byggmakker Hønefoss AS skal stå for regulering av området og vil bære alle utgifter i 

forbindelse med dette. I tillegg skal kjøper dekke alle kostnader i forbindelse med fradeling, 

oppmåling og tinglysing av skjøtet. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Vedtak om salg av dette området ble fattet av kommunestyret i sak 41/12.   

Arealet ligger innenfor reg. plan 195 Veienmarka 3 og er regulert til friområde. 

I Ringerike kommunes forslag til ny kommuneplan er arealet lagt inn med nytt formål 

næringsvirksomhet, men før en evt. bygging må arealet omreguleres. 

 

Beskrivelse av saken 

Byggmakker Hønefoss AS har i dag sin virksomhet i Arnemannsveien 7.  Leieavtalen utløper 

30.09.17, og virksomheten har i lenge tid sett etter et nytt sted å etablere seg, men har ikke 

funnet en løsning til nå.  

 

Byggmakker Hønefoss AS vurderer at den aktuelle tomten har god beliggenhet. Arealet som er 

taksert, ca 11 500 m2 er for lite for Byggmakkers konsept, og kjøper ønsker derfor å utvide 

tomtearealet med ca 4 200 m2 i skråningene opp mot Veienmoen. Kjøpers tanke er å grave inn 

i skråningsfoten og fylle opp tomtearalet for å oppnå flat tomt av ønsket størrelse. 
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Imidlertid er tomta innenfor registrert kvikkleiresone 865 Veienmarka, og de planlagte inngrep 

i skråning kan vise seg å være svært kostbare eller ikke mulige å gjennomføre. I tilfelle dette 

skulle vise seg å bli tilfelle, er arealet beheftet med ulemper som kan betinge en pris som 

avviker fra det takserte arealet. (Jfr ESAs retninglinjer pkt 2. siste avsnitt) 

 

Tomten må omreguleres og fra leiekontraktens utløp til et eventuelt nytt anlegg står ferdig, må 

selskapet finne en midlertidig løsning for hele eller deler av driften. En slik overgangsperiode 

vil kunne ramme deler av arbeidsstokken, men selskapet jobber med å finne gode løsninger for 

dette. Byggmakker Hønefoss har i dag 32 ansatte.  

 

Det er innhentet 2 takster av uavhengige takstmenn og en verdivurdering fra megler. Takstene 

angir en verdi på hhv kr. 400,- og kr 300,- pr m2 råtomt. Verdivurderingen anslår kr 600-700 

pr m2 for tomt regulert for industri/næring samt kr 900,- til 1000,- pr dekar 

råtomt/utmarkspris.  

 

Det tas utgangspunkt i de to takstene. Omsetningen av tilsvarende tomter har vært lav i de 

siste årene og det er derfor ikke gode referansepriser knyttet til sammenlignbare 

næringsområder. Det anbefales derfor at benytte et snitt av de to takstene som tilsvarer kr 

350,- pr m2.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området ligger innenfor reg. plan 195, Veienmarka 3. I kommuneplanen, som er under 

utarbeidelse, ligger det forslag til at området får nytt formål næringsvirksomhet. 

 

 

Juridiske forhold  

Redegjørelsen nedenfor er kopiert fra Forsynings-, administrasjons- og kirkedepartementets 

Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte, side 42 til 44, 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-

stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf. Veilederen bygger videre på ESAs retningslinjer for 

salg av offentlig eiendom: 

 

Salg av offentlig eiendom og bygninger er normalt basert på en gjensidig avtale mellom selger 

og kjøper. Dersom salg av offentlig eiendom skjer til underpris, vil kjøperen få en økonomisk 

fordel som kan innebære offentlig støtte. Vurderingstemaet er derfor om kjøpesum og 

eiendomsverdi tilsvarer hverandre, dvs. om salget har skjedd til markedspris. 

 

ESAs retningslinjer om salg av offentlig eiendom 

ESAs retningslinjer angir to alternative prosedyrer som begge sikrer at eiendommen blir solgt 

til markedspris. Den ene prosedyren er bruk av åpen budrunde, den andre er en uavhengig 

vurdering av markedsverdien. Når det offentlige følger en av disse to prosedyrene er det ikke 

nødvendig å notifisere salget til ESA på forhånd ettersom salget skjer på markedsmessige 

vilkår. 

 

Nedenfor redegjøres for de to prosedyrene som utelukker støtte når eiendommer 

selges, og hvilke krav som stilles til salgsprosessen. Kommunen bør likevel lese retningslinjene 

i tillegg til denne fremstillingen når de vurderer salg av del av gnr. 49, bnr. 256. 
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1. Åpen budrunde 

Den ene fremgangsmåten som vil utelukke støtte, er å selge eiendommen/bygningen gjennom 

en budrunde. En budrunde som er åpen og uforbeholden, sammenlignbar med en auksjon og 

tilstrekkelig utlyst og kunngjort, anses per definisjon å sikre at salget skjer til markedspris. 

 

Budrunden må være sammenlignbar med en auksjon, der det beste eller eneste budet 

aksepteres. I en sak om salg av området Tjuvholmen i Oslo ble det holdt en budrunde. ESA 

mente denne ikke var sammenlignbar med en auksjon fordi det ikke var klart for potensielle 

kjøpere hvilke indikatorer, annet enn pris, som ville være avgjørende for selger. Salgsobjektet 

var derfor ikke tilstrekkelig definert da budrunden startet. Til tross for dette ble salget godkjent 

etter en konkret vurdering. 

ESA la vekt på at det var holdt budrunde og at salgsprisen kunne reflektere markedspris. 

 

Budrunden må være uforbeholden. Det betyr at selger ikke kan stille krav til hvem som kan 

kjøpe eiendommen. Budrunden må være åpen for alle potensielle kjøpere uavhengig av 

virksomhet. Reguleringsmessige restriksjoner mv. på eiendommen som begrenser kretsen av 

potensielle kjøpere, er imidlertid ikke til hinder for at budrunden anses som uforbeholden. Mer 

spesielle vilkår knyttet til bruken av eiendommen kan også aksepteres, såfremt alle potensielle 

kjøpere er i stand til å oppfylle vilkårene. I saken om salg av området Tjuvholmen i Oslo måtte 

kjøper for eksempel respektere flere konkrete vilkår vedrørende utbygging av eiendommen. 

Dette var blant annet at sjøkanten skulle gjøres tilgjengelig for offentligheten, det skulle bygges 

boligenheter på deler av området, det skulle være høy estetisk standard på utformingen mv. 

Budrunden ble akseptert som uforbeholden fordi 

vilkårene var kjent for alle kjøpere, og alle kjøpere ville ha mulighet til å oppfylle vilkårene. 

 

Budrunden må også være tilstrekkelig utlyst og kunngjort på forhånd. Hensynet bak dette 

kravet er at alle potensielle kjøpere skal gjøres oppmerksom på salget. Avhengig av 

salgsobjektet og hvor de potensielle kjøpere befinner seg, er det noen ganger tilstrekkelig å 

kunngjøre salget i en lokalavis, mens andre ganger må det informeres i en nasjonal eller 

internasjonal avis. Utlysningen må være publisert en viss tid i forkant, en tommelfingerregel er 

utlysning med svarfrist på to måneder. 

 

En budrunde som oppfyller de skisserte vilkårene sikrer salg til markedspris. Det har da ingen 

betydning om det foreligger en takst som er høyere enn salgsprisen.  

 

2. Uavhengig vurdering av markedsverdien 

Den andre fremgangsmåten som kan benyttes for å utelukke støtte til kjøperen, er å innhente en 

ekstern vurdering av markedsverdien til eiendommen/bygningen fra en kvalifisert, uavhengig 

ekspert. 

 

Retningslinjene krever at en slik markedsverditakst innhentes før salgsforhandlingene 

med potensiell(e) kjøper(e) begynner. 

 

Taksten må være basert på allment aksepterte markedsindikatorer og verdisettingsstandarder, 

og vil angi minstepris eiendommen kan selges for.  Hvis selger er usikker på om taksten 

baseres på godkjente verdisettingsstandarder, kan én mulighet være å henvende seg til Norges 

Takseringsforbund (NTF) for å bruke deres takseringsstandarder. 
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Hvis det innhentes to eller flere takster, og disse spriker, må selger vurdere hvilke(n) av 

takstene som antas å gi best uttrykk for markedsverdien. Det er ikke gitt at markedsverdien er 

et gjennomsnitt av de innhentede takstene. 

 

Hvis det er klart at selger ikke får solgt eiendommen til takst, kan prisen nedjusteres 

med inntil 5 % uten å komme i konflikt med reglene. Salgsprisen vil fremdeles anses som 

markedspris, se retningslinjene punkt 2.2 b. 

 

Eksperten må være en kvalifisert takstmann, uavhengig av partene, med relevant godkjennelse 

fra utdanningsinstitusjon e.l. og med egnet erfaring og kompetanse. For å dokumentere at 

salgsprosessen har vært ryddig bør selger innhente en uavhengighetserklæring fra takstmannen. 

I tillegg er det praktisk å innhente CV og takstportefølje som viser at takstmannen har taksert 

lignende bygning av samme størrelsesorden i området, og for å kunne dokumentere at 

takstfastsettelsen er 

kvalifisert. Hvis det oppstår spørsmål om salgsprosessen i etterkant, kan det være 

tidsbesparende og nyttig å ha innhentet disse dokumentene tidlig. 

 

Hvis det stilles vilkår fra det offentlige vedrørende bruk av eiendommen mv. må taksten 

reflektere dette. I forbindelse med opprettelsen av et IT-senter på Fornebu fikk for eksempel 

takstmennene i oppdrag å vurdere markedsverdien av eiendommen med tanke på at 

eiendommen bare kunne brukes til opprettelse av et IT-senter. 

 

Byrdefulle vilkår kan medføre økonomiske utgifter for kjøper og vil kunne senke taksten, mens 

fordeler for kjøper kan heve taksten. Fordeler som følge av den pålagte bruken av eiendommen 

kan for eksempel være reklame for kjøper eller rekreasjonsmuligheter for kjøpers ansatte. 

Foruten eventuelle vilkår for bruken av eiendommen og/eller bygningen, kan det bare settes 

vilkår som gjelder alle bygningseiere, for eksempel plikt til å vedlikeholde eiendommen, betale 

skatter mv. Eventuelle ulemper knyttet til slike vilkår skal ikke reflekteres i taksten. Det kan 

ikke stilles vilkår til kjøper eller kjøpers virksomhet 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Salg av området i Veienmarka, del av gnr. 49, bnr. 256, er tidligere behandlet i 

kommunestyresak 41/12. 

 

Saken var på sakslisten til formannskapets møte 22 februar 2017, men ble trukket da det viste 

seg å foreligge uavklarte forhold mellom selger og kjøper. 
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Alternative løsninger 

 Del av gnr. 49, bnr. 360, ca. 11 500 m², reguleres av Ringerike kommune til 

næringsvirksomhet og selges på det åpne marked via eiendomsmegler som har oppdraget med 

salg av de kommunale eiendommer som ble vedtatt solgt av kommunestyret i sak 41/12.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig for Ringerike kommune å beholde Byggmakker Hønefoss AS 

på Hønefoss, da det her er snakk om at 32 arbeidsplasser kan forsvinne. Rådmannen anbefaler 

salg til Byggmakker Hønefoss AS.  

 

 

Vedlegg 

 

Kommunestyrets vedtak i sak 41/12 

Del av reguleringsplan 195 Veienmarka 3 

Takst fra Takstmannen 

Takst fra Eiendomsservice AS 

Situasjonskart taksert tomt (opprinnelig forslag) 

Situsajonskart salgsobjekt (utvidet tomt) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Asle Aker 

 

saksbehandler: Asle Aker 
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Arkivsaksnr.: 17/1566-1   Arkiv:   

 

Oppføring av nytt helsebygg for Ringerike interkommunale legevakt 

og prehospitale tjenester (ambulansestasjon)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

51/17 Formannskapet 25.04.2017 

54/17 Kommunestyret 04.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Statusrapport for nye lokaler til interkommunal legevakt tas til etterretning. 

2. Rådmannen får fullmakt til å ferdigprosjektere et nytt helsebygg på bygslet tomt ved 

Ringerike sykehus som skal inneholde lokaler til interkommunal legevakt og 

ambulansestasjon i tråd med saksframstillingen 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommunestyre behandlet rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av 

kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)» i sitt møte 26.3.2015, sak 44/15, og fattet 

slikt enstemmig vedtak: 

1. Rapporten ««Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp 

døgnplasser (KØH)» tas til orientering.  

2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike 

interkommunale legevakt skal organiseres i forhold til arealbehov, kapasitet og innhold fra 

2020.  

3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger:  

 Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg.  

 Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til Ringerike sykehus.  

 Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og eierskap til 

bygningsmassen. To alternativer drøftes:  

1. Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier  

2. Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier  

4.    Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike sykehus. 

Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale tjenester, kommunale 
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øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget av samhandlingsrefomen. 

Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de statlige investeringstilskudd. 

 

Beskrivelse av saken 

Helse- og omsorgstjenesteloven beskriver i §§ 3-1 og 3-2 kommunens ansvar for å tilby hjelp 

ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder legevakt. Dette spesifiseres i 

Akuttmedisinforskriften § 6 som beskriver kommunens ansvar for å tilby en legevaktordning 

som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, samt §§ 12 og 13 som beskriver 

kommunens ansvar for døgnbemannet legevaktsentral. 

Avtale om interkommunalt legevaktsamarbeid mellom kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, 

Krødsherad, Modum, Sigdal og Flå er hjemlet i Kommuneloven § 28 a. Samarbeidet er et 

administrativt vertskommunesamarbeid etter § 28 b med Ringerike kommune som 

vertskommune. 

Ringerike interkommunale legevakt leier i dag lokaler for drift av legevakt av Ringerike 

sykehus/Vestre Viken HF. Legevaktlokalene ble bygd om og driften i de nye lokalene startet 

16.11.2009.  Lokalene er allerede marginale i forhold til dagens drift. Ringerike 

interkommunale legevakts leieforhold ved Vestre Viken HF, opphører i 15.11.2019. Sykehuset 

har varslet at de fra dette tidspunkt selv kommer til å benytte lokalene, og videre leieforhold 

kan ikke realiseres. 

I sitt vedtak i sak 44/15 har kommunestyret gitt klare presiseringer og føringer for en ny 

legevakt. Arealbehovet fra 2020 skal søkes dekt ved nybygg som plasseres i 

tilknytning/umiddelbar nærhet til Ringerike sykehus. Lokalene skal om mulig samlokaliseres 

med prehospitale tjenester og eventuelt andre aktuelle aktører relatert til 

samhandlingsreformen.  Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de statlige 

investeringstilskudd. 

Behov og muligheter er drøftet med Vestre Viken HF, og det er enighet mellom partene om å 

foreslå følgende: 

1. Ringerike kommune bygger ny interkommunal legevakt på festet tom, på Vestre Viken 

HF sin eiendom Arnold Dybjords vei 1 (Gnr. 38, bnr. 88) i Ringerike kommune. 

Festeavtalen gjøres for 40 år og baserer seg på innhentet takst fra «BER 

Verdivurdering as» av 21.2.2017og statens kalkulasjonsrente i rundskriv R109/14. 

Den nye interkommunale legevakten vil da i praksis ligge der den tidligere 

sykehusbarnehagen ligger i dag. 

   

2. Bygningen skal også inneholde ambulansestasjon for prehospitale tjenester ved Vestre 

Vike HF, som skal leie disse i en periode over 30 år. Størrelsen på denne er definert til 
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700 m2 eksklusivt areal. Leien administreres som «finansiell leasing», slik at Vestre 

Viken HF eier denne delen av bygningen etter 30 år. Ambulansestasjonen 

dimensjoneres i henhold til kravspesifikasjoner fra Vestre Viken HF. 

3. Bygningen skal ha en overbygget gang/glasskorridor fra legevakten og inn i sykehuset. 

Likeledes skal det etableres et felles møterom. For begge disse fasiliteter skal 

kostnadene fordeles mellom Vestre Viken HF og legevakta v/Ringerike kommune 

(50/50) og størrelsesmessig skal disse fellesarealene ligge innenfor 400 m2. 

4. En driftsavtale som dekker det medisinske samarbeidet og andre tjenester som partene 

kan levere til hverandre, vil partene komme tilbake til senere i prosjektet. Rådmannen 

tar sikte på at en slik avtale skal være klart og akseptert seks måneder før bygningen tas 

i bruk. 

Disse premissene er nedfelt i en intensjonsavtale (vedlagt) mellom Vestre Viken HF og 

Ringerike kommune. 

Andre forhold av betydning: 

 Området er i dag regulert til offentlig bebyggelse, offentlig institusjon (sykehus). For å 

få tilstrekkelig parkering ved legevakt og nok manøvreringsareal for 

ambulansestasjonen, blir det nødvendig å trekke adkomst og parkeringsområdet ved 

ambulansestasjonen noe ut i regulert friluftsområde ned mot Trygstadveien mot sør. 

Dette vil medføre en mindre reguleringsendring. 

 Eksisterende sykkel og gangveg som går over tomten, ønsker partene å beholde. I 

krysningspunktet mellom gang/sykkelvei og glassgang vil gang- og sykkelveien senkes 

noe ned i terrenget. 

 Ambulansesentralen får adkomst fra Osloveien via Trygstadveien. Eksisterende 

adkomst med forbindelse til gang/sykkelveg til sykehuset må utvides. Vegen må også 

utvides, senkes og avkjøring flates ut for å bedre kjøreforholdene. Legevakten kommer 

til å få adkomst via eksisterende innkjøring fra Trygstadveien mot øst. 
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Dimensjonering av legevakten (areal og kapasitet) 

Særlig to variabler vil påvirke areal og kapasitetsbehov, - lovkrav og befolkningsutvikling. 

Endringene i Akuttmedisinforskriften stiller nye krav til de akuttmedisinske tjenestene utenfor 

sykehus, herunder kommunal legevaktordning. Det stilles strengere krav til kompetansen hos 

leger i kommunal legevakt samt for helsepersonell/operatører av kommunale legevaktsentraler. 

Det vil være en overgangsordning på tre og fem år for å oppfylle disse kravene. Dette arbeider 

legevakten med for å være i mål innen fristenes utløp pr. 1.5.2018 og 1.5.2020. 

Befolkningsvekst vil medføre et økt forbruk av legevakt. I planleggingen av ny legevakt er 

utfordringen hvilke prognoser som skal legges til grunn. Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) 

beregninger vokser Ringerike kommune med 10.000 innbyggere, fra dagens 30 000 innbyggere 

til 40.000 innbyggere i 2040. Da er ikke effekten av «Ringeriksbanen» tatt med i beregningene, 

og tallene baserer seg på den veksten kommunen har hatt de siste årene.  

Både Jernbaneverket og kommunen selv tror at antallet innbyggere kommer til å fordobles de 

neste tretti årene. Etter bygging av Ringeriksbanen og ny E16 kan Ringerike (kommunene 

Ringerike og Hole), som nå teller 36.568 innbyggere) ha 75.000 innbyggere i 2040. 

Usikkerheten ligger også i hvilken befolkningsvekst som kan ventes i de øvrige kommunene 

som er tilknyttet legevaktsamarbeidet. Likeens endrede trafikale forhold som igjen endrer 

innbyggernes oppfattelse av «nærhet» og «avstand». Som eksempel utløste den nye veien 

«Sokna-Ørgenvika» at Flå kommune ble en del av legevaktsamarbeidet.  

Rådmannen har fått tegnet ut et forslag til ny interkommunal legevakt på 1063m2, tilpasset 

aktuelt tomtevalg og forberedt for framtiden ut i fra de parametere vi i dag kan ha oversikt 

over. Sammenligninger med Drammen legevakt og Kongsberg legevakt (nybygd på bygslet 

tomt fra Vestre Viken HF og som driftes etter samme konsept med Kongsberg kommune som 

eier), viser at plangrunnlaget er realistisk. 
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Økonomiske forhold 

Ringerike kommune disponerer/har tilgang til i dag 409,2 m2 areal ved Ringerike sykehus, 

fordelt på kontorer, behandlingsrom, venterom, toalett, inngangsparti, venteareal, garderobe, 

soveplass/hvilerom og tilgang til møterom. Kommunen betaler i dag kun for 279,2 m2, og vil 

derfor ikke være representativt for framtidige kostnader ved nytt bygg. Samarbeids-

kommunene (Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Sigdal og Flå) må derfor regne 

med en økning av driftsutgiftene når legevakta etablerer seg i eget bygg. Slik økning vil i 

hovedsak representere kapitalkostnader for etableringen og følgekostnader av denne. 

Kostnadene fordeles på samarbeidskommunene i forhold til folketall, noe som gir følgende %-

vise fordeling: 
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Denne fordelingen justeres årlig ved endringer i 

kommunens folketall og antall deltakende kommuner. 

Da endelige etableringskostnader og endringer i 

følgekostnader av disse (vaktmester, renhold, vedlikehold, 

brøyting o.l.) ikke er kjent, er det vanskelig å estimere 

samarbeidskommunenes kostnadsøkning på nåværende 

tidspunkt. Det nærmeste konkrete eksempel må være 

Kongsberg interkommunale legevakt som betaler for 

1093m2. Dette utgjør en samlet «husleie» på kr. 

3 489 336,-/år, eller kr. 290 778,-/mnd. Da er renhold medregnet.  

 

Rådmannens vurdering 

Som vertskommune for den interkommunale legevakten, tilligger det Ringerike kommune å 

sørge for at legevakten har hensiktsmessige og tidsriktige lokaliteter. Kommunestyret i 

Ringerike har bedt om at slik bygningsmasse etableres i nybygg i sykehusets umiddelbare 

nærhet, når dagens leieavtale utgår. 

Rådmannen har gjennomført et forprosjekt som har avklart hvilke muligheter som foreligger. 

Det har imidlertid tatt tid å få nødvendige avklaringer fra Vestre Viken HF relatert til de behov 

prehospitale tjenester har i forhold til ambulansesentral, noe som har gitt prosjektet en 

forsinket framdrift. Alle disse forhold er nå avklart, og rådmannen er klar til å ferdigprosjektere 

et helsebygg på bygslet tomt fra Vestre Viken HF, som skal inneholde ambulansesentral (i tråd 

med Vestre Viken HF sine spesifikasjoner), fellesarealer i størrelsesorden 400 m2 (en 

innglasset overgang/korridor som binder bygningen sammen med eksisterende sykehuskropp, 

samt felles møterom) og lokaliteter som Ringerike kommune selv skal benytte til 

interkommunal legevakt. Endringene i planforutsetningene fører til at bygningen må tegnes på 

nytt, og vil nå kunne bli oppført i to etasjer, og ikke tre etasjer som først antydet. Dette vil 

bringe kostnadsnivået ned.  

Et slikt prosjekt vil ikke utløse investeringstilskudd fra Husbanken. Skulle deler av prosjektet 

kvalifisere for slikt tilskudd, måtte det legges et visst antall «kommunale øyeblikkelig hjelp-

plasser» inn i lokalitetene. Slik de samarbeidende kommuner har organisert disse, er dette ikke 

aktuelt. 

Rådmannen antar at legevaktens innhold og lokasjon er akseptert av samarbeidskommunene, 

og at en eventuell uvisshet relateres til usikkerhet om framtidige kostnader ved samarbeidet. 

Rådmannen vil derfor presisere at kostnadsbegrensninger og reduksjoner er høyt prioritert fra 

kommunens side. Dette er ikke et samarbeid Ringerike kommune har ambisjoner om å tjene 

penger på, og selvkostprinsippet er bærende for alle kostnader som skal fordeles i årlige 

driftskostnader. 

Ringerike kommune og Vestre Viken HF er enige om prinsippene for en husleieavtale som 

gjenspeiler en «finansiell leasing», slik at Vestre Viken HF eier sin del av bygningsmassen etter 

30 år. Etableringskostnader som tilfaller legevakten (og som skal fordeles mellom samarbeids-

kommunene) vil i budsjett/husleiesammenheng ta høyde for at Ringerike kommune vil være 

eier av bygget. Bygslingsavgift fordeles mellom partene i forhold til bruksareal, likeens 

bygningsmessige drifts- og forvaltningskostnader 

Rådmannen sender denne saken parallelt over til samarbeidskommunene til orientering/-

eventuelt for behandling og muligheter for innspill. Ved positivt vedtak i Ringerike kommune, 

Kommune Fordeling i 

% 

Ringerike 46,7 

Modum 21,6 

Sigdal   5,5 

Hole 10,6 

Krødsherad   3,6 

Jevnaker 10,4 

Flå   1,7 
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vil rådmannen ferdigprosjektere bygget, og vil det bli etablert et prosjektstyre (representert fra 

Vestre Viken HF og Ringerike kommune) som skal sikre nødvendig framdrift i prosjektet. 

Rapportering skjer etter åpen bok prinsippet, og samarbeidskommunene vil fortløpende bli 

orientert om framdrift, ferdigstilte tegninger, avtaler og forslag når disse foreligger. Så snart 

prosjektet kan presentere en tentativ kostnadsskisse vil denne presenteres for formannskapet 

og oversendes samarbeidskommunene sammen med beregning av framtidige driftskostnader 

for Ringerike interkommunale legevakt. 

Når bygningen er ferdigprosjektert, vil prosjektet legges fram for politisk behandling for 

endelig vedtak om bygging. For samarbeidskommunen vil dette være et økonomisk løft med en 

viss risiko. Dersom noen aktører finner andre løsninger og melder seg ut av samarbeidet, vil 

kostnadene måtte «veltes over» på de gjenværende kommunene. På samme måte vil 

inkludering av flere kommuner føre til at det blir flere som deler kostnadene. Dagens 

samarbeidsavtale i pkt. 6.2 Uttreden av samarbeidet lyder som følger:  

«Kommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Ringerike 

interkommunale legevakt og kreve seg utløst fra avtalen. Avtalen kan bare sies opp med 

virkning fra neste avtaleår jfr. kommuneloven § 28-1 i. 

Ved uttreden/avvikling av samarbeidet har Ringerike kommune, som vertskommune, ansvar 

for ivaretakelse av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling, jfr. Arbeidsmiljølovens 

bestemmelser». 

Det vil være nødvendig å revurdere dette punktet når kommunen skal saksbehandle oppstart av 

byggeprosessen. Rådmannen vil på nåværende tidspunkt antyde at en oppsigelsestid på fem år 

synes rimelig for å sikre nødvendig forutsigbarhet. 

For å minimalisere risiko er det viktig for alle samarbeidskommunene at man nå vurderer sin 

framtidige deltagelse i samarbeidet, og dersom noen skulle være i tvil eller arbeide med 

alternative løsninger, er det viktig at man bringer dette på bane så snart som mulig, og at 

vertskommunen orienteres om dette. 

 

Vedlegg 

 

 Verdivurdering av tomt 

 Utkast til festekontrakt m/vedlegg 

 Intensjonsavtale 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler:  

Marianne Holthe Hellestad, prosjektleder Ringerike interkommunale legevakt 

Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/1170-1   Arkiv: F30 &33  

 

INNOVASJONSPROSJEKT «Integrering av flyktinger» - Status og 

veien videre  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.04.2017 

52/17 Formannskapet 25.04.2017 

55/17 Kommunestyret 04.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon om status og veien videre i innovasjonsprosjektet «Integrering av flyktninger», tas 

til orientering. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Prosjektet ble startet som et samarbeidsprosjekt på tvers av sektorene Oppvekst, Barn og unge 

og Helse og omsorg. Prosjektet ble meldt på Innovasjonsløft (drevet av Rådet for 

Ringeriksregionen) sitt femte program og har det siste halve året utviklet seg i tett samarbeid 

med ressurspersoner i Innovasjonsløft.  

 

Beskrivelse av saken 

Statistikk viser en tendens hvor det er utfordrende for flyktninger og komme ut på 

jobbmarkedet. Flyktningene opplever i tillegg isolasjon og at det er vanskelig å komme i 

kontakt med lokalbefolkningen. Organiserte aktiviteter for flyktninger er ofte med og for 

flyktninger, og det bidrar lite til integrering. I prosjektet jobbes det med hvordan kommunen og 

ulike samarbeidspartnere i frivillig sektor og private aktører sammen kan forbedre arbeidet med 

inkludering.  

Innledningsvis i prosjektet ble det gjennomført to workshop. Den første var en workshop med 

12 flyktninger hvor både nye og tidligere flyktninger var representert. Tema for denne 

workshopen var flyktningers behov, hva som fungerer og hva som er utfordrende med 

inkludering i Ringerike. Den andre workshopen var sammensatt av politikere, frivillige, 

flyktninger, kultursektoren, oppvekstsektoren og privat næringsliv. Tema var hvilke løsninger 

som kan benyttes for å få til bedre inkludering. Disse to workshopene ble retningsgivende for 

mål og forlag til løsning i prosjektet.  



  Sak 55/17 

 

 Side 26 av 37   

 

Ønskelige effekter fra prosjektet er at flyktninger opplever positiv identitet og sterkere 

tilhørighet til nærmiljøet og at de opplever et rausere og åpnere samfunn. 

 

Status i prosjektet 

Undersøkelser i prosjektet viser at det er få kommuner som har lykkes godt med en integrering 

som engasjerer både flyktninger og lokalsamfunnet. Prosjektet tror at nøkkelen ligger i å legge 

til rette for menneskemøter. Gjennom gode møter mellom innbyggere og flyktninger reduseres 

barrierer og fordommer. Prosjektet erfarer at terskelen er høy for både innbyggere og nylig 

bosatte til å ta kontakt med hverandre, enten det er i barnehage, skole, aktivitet eller som nabo. 

Prosjektet ønsker å bidra til å skape arenaer som flere tar del i. På den måten kan tersklene for 

å ta kontakt med hverandre reduseres og flere vil oppleve den verdien det er å bli kjent på tvers 

av kulturer. Ved å skape flere arenaer og bidra til økt kontakt, så muliggjør det dannelse av et 

nettverk. Nettverk vil igjen hindre isolasjon, styrke mulighet for å komme ut i jobb og øke 

opplevelse av å være integrert i samfunnet. 

Prosjektet er i gang med å utvikle en App. Grunnen til at utvikling av en App ble valgt, er at 

dagens digitale samfunn er preget av stor informasjonsflyt på ulike digitale arenaer gjennom 

nettaviser, sosiale medier, nettsider m.m. Vi lever også i en tid der applikasjoner (App’er) er en 

vanlig del av den digitale informasjons- og interaktive verden. En App er noe som kan lastes 

ned til f.eks. en mobiltelefon eller et nettbrett og den blir brukt som en effektiv 

distribusjonskanal for et tydelig og oppgavefokusert innhold. Den er lettere å markedsføre enn 

f.eks. en hjemmeside på nettet, den er lettere å finne og den målrettede funksjonen til App’en 

er lettere tilgjengelig på eget utstyr og vil bli enkel å bruke i hverdagen. 

Prosjektet har funnet at det finnes ulike digitale løsninger i dag, men ingen løsninger 

koordinerer informasjon, aktiviteter og kontaktformidling samtidig. Den App-løsningen 

prosjektet har sett på, møter nettopp dette behovet. Den samler og koordinerer 

aktiviteter/tilbud fra frivillige og andre samarbeidspartnere, gir informasjon og vil være en 

kontaktformidler mellom flyktninger og lokalbefolkningen. Så langt er det laget en prototype 

som prosjektet ønsker å videreutvikle.  

Det er også laget en videofilm med flyktninger som prosjektet ønsker å videreutvikle. Videoen 

blir laget slik at man kan stykke den opp i kortere sekvenser. Disse kan brukes og deles på 

sosiale medier. Målet med videoene er å vise ansiktene til de som har behov for inkludering, 

bryte ned barrierer og senke terskelen for å ta kontakt med flyktninger.  

 

Rådmannens vurderinger/veien videre 

I første omgang arbeides det med en videreutvikling av App’en og videoene. Etter hvert vil det 

være behov for å markedsføre dette og formidle ut til alle interessenter. I tillegg ønsker 

prosjektet å etablere en bredere sammensatt prosjektgruppe med en nettverkskoordinator som 

kan arbeide med en politisk forankret helhetlig inkluderingsstrategi. Dette arbeides det videre 

med innenfor nåværende prosjektorganisering. 
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Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Reni Odden/Kristin Akre-Hansen, prosjektkoordinator 
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Arkivsaksnr.: 17/819-1   Arkiv: A20  

 

Prosjektet ungdomstrinnet i utvikling (UIU)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.04.2017 

53/17 Formannskapet 25.04.2017 

56/17 Kommunestyret 04.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om prosjektet Ungdomstrinnet i utvikling (UIU) tas til orientering. 

 

 

 

 

Bakgrun for saken 

Bakgrunn for saken er at kommunestyret i et av verbalforslagene (K-sak 3/17) ønsker 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. 

 

Saksutredning 

 

Ungdomstrinn i utvikling: 

Ungdomstrinnet i utvikling er en nasjonal satsing med lokalt utviklingsarbeid innenfor 

klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler – skolebasert 

kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.  

Satsingen er og har vært et viktig tiltak i arbeidet for å gjøre skolene til lærende organisasjoner. 

Både lærernes og elevenes kompetanse i grunnleggende ferdigheter har blitt styrket. Prosjektet 

har vært et samspill mellom skoleeier, skoleledelse og lærerne. 

Landets kommuner har vært delt i fire puljer. Ringerike kommune har vært i 3. pulje, med 

oppstart i 2015 avslutning ved siste årsskifte. 

 

Det overordnede målet for satsingen har vært: 

 Alle skal inkluderes og oppleve mestring 

 Alle skal behersk grunnleggende ferdigheter  

 Alle skal fullføre videregående opplæring 
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Gjennomgående temaer og satsingsområder har vært: 

 Lesing 

 Skriving 

 Regning 

 Klasseledelse 

 Organisasjonslæring – skolebasert kompetanseutvikling 

 Vurdering for læring 

 

Videre har hensikten med den skolebaserte kompetanseutviklingen vært å utvikle skolens 

samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og 

samarbeid. 

 

For at alle elevene på ungdomstrinnet skal forbedre sine grunnleggende ferdigheter i regning, 

skriving og lesing, må alle lærerne se dette som sin oppgave; slik at alle lærere er for eksempel 

«leselærere». 

 

Hver skole har blant de ansatte hatt egne dedikerte ressurslærere som sammen med den enkelte 

skoles ledelse har «dratt» og ledet prosjektet lokalt. Både ressurslærere og ledere har fått 

skolering gjennom prosjektet. 

 

Videre har alle skolene med ungdomstrinn deltatt på flere nettverkssamlinger sammen med de 

andre prosjektskolene i prosjektets pulje 3. 

 

I Buskerud har tre personer på heltid vært utviklingsveiledere for å støtte kommunen i 

arbeidet. Både prosjektskolene og andre skoler i kommunen har benyttet sag av disse. 

Veilederne har bidratt konstruktivt og vært lette å samarbeide med. Alle skoler også hatt 

veiledning fra Høgskolen i Sørøst Norge. 

 

De fleste ungdomsskolene i Ringerike har hatt fokus på lesing, noen også på skriving og 

regning. Det er jobbet systematisk med å utvikle kompetanse, ved skolering, valg av 

innsatsområde, utprøving i praksis, vurdering og erfaringsdeling. 

 

Eksempel fra en av ungdomsskolene i kommunen om hvordan de har arbeidet: 

Elevene skal merke økt læringsutbytte, mestring og motivasjon i alle fag ved å beherske 

skriving som et kommunikasjonsverktøy for å få fram mer forståelse i alle fag. Elevene skal 

også bli motivert av variasjon i undervisningen, ved å bruke nye hensiktsmessige 

læringsstrategier. 

Personalet skal opplev økt mestring og motivasjon ved at de får etablert en delingskultur der 

man prøver og feiler for å utvikle egen praksis. 

Personalet skal få veiledning og tips til nye læringsstrategier og undervisningsmetoder, slik at 

de lettere kan variere sin undervisning av ressurslærerne. 
  

Det er ikke lett å si noe om de langsiktige resultatene av deltakelsen i prosjektet, men både 

oppstart og gjennomføring har vært meget bra, noe også rapporten til Utdanningsdirektoratet 

viser. Men det må likevel nevnes at i 2016 var både resultatene på de nasjonale prøvene på 9. 

trinn høsten og grunnskolepoeng bedre enn i 2015. 
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Hver skole har rapportert til Høyskolen i Sørøst-Norge og en samlerapport er sendt til 

Utdanningsdirektoratet. 

 

 

Praktisk opplæring: 

Når det gjelder arbeidet med å gjøre opplæringen mer praktisk innrettet på ungdomstrinnet, så 

er det gjort en del endringer de siste årene. 

 

Valgfag:  

For det første er valgfag nå innført på alle trinn i ungdomsskolen. Elevene har valgfag hvert år 

og timerammen er i gjennomsnitt 1 time og 30 minutter hver uke. Det blir dette skoleåret 

tilbudt 12 ulike valgfag på ungdomsskolene i kommunen. Disse er i all hovedsak praktisk 

innrettet og det klart mest populære er Fysisk aktivitet og helse, som en tredel av elevene har 

valgt. 

 

Arbeidslivsfag: 

Videre ble det fra høsten 2015 innført Arbeidslivsfag som et alternativ til Andre fremmedspråk 

på ungdomsskolene i. Dette er også praktisk innrettet fag og omtrent 100 elever dette 

skoleåret. Det betyr at hver 9. elev har i ungdomsskolene har valgt dette praktiske alternativet 

til for eksempel tysk. Timerammen for faget er omtrent to klokketimer hver uke i gjennomsnitt. 

 

Andre praktiske fag 

De andre fagene som gjerne benevnes som praktisk- estetiske, eller har store praktiske innslag, 

er kunst og håndverk, mat og helse, kroppsøving og musikk. Det samme gjelder faget 

utdanningsvalg.  

For elever som da velger arbeidslivsfag og et praktisk valgfag, vil to av fem timer i stor grad 

være av praktisk karakter. 

 

Det er og viktig å ha fokus på at undervisningen i de andre fagene og så har praktiske innslag. 

Et motto for prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling har vært praktisk og variert undervisning. 

Varierte arbeidsmåter gjør at undervisningen i større grad blir tilpasset den enkelte, noe som og 

gir både god læring, mestring og trivsel. 

 

Til neste skoleår vil innføring av Arbeidslivsfag fullføres slik at dette da tilbys elever både på 

8., 9., og 10. trinn. 

Ringerike kommune ønsker fortsatt å ha fokus på praktisk og variert undervisning, selv om 

prosjektet Ungdomstrinn i utvikling nå er avsluttet. Dette vil også avspeile seg i kommunens 

nye handlingsplan for grunnskolen som fremmes for kommunestyret senere i 2017. 

 

Økonomiske forhold 

Ungdomstrinnet i utvikling har vært et prioritert satsingsområde. Kommunen ble tilført ekstra 

statlige midler til gjennomføring av prosjektet. Midlene blir i hovedsak brukt til frikjøp av 

lokale ressurspersoner på hver skole. Dette anser skolene som en viktig suksessfaktor for 

prosjektet. 
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Rådmannens vurdering 

Ungdomstrinnet i utvikling har tilført kommunens skoler med ungdomstrinn bred veiledning og 

kompetanse. Interne ressurspersoner og eksterne veiledere har bidratt positivt.  

Skolene på Ringerike har i prosjektet særlig fokusert på lesing i alle fag, og noen også på 

skriving og regning som grunnleggende ferdighet. 

Prosjektet har gitt skolene kompetanse i endrings- og utviklingsarbeid og erfaring i å jobbe 

med de grunnleggende ferdighetene på både mer varierte og praktiske måter. 

 

Rådmannen ser positivt på måten dette prosjektet har blitt gjennomført på, og på skolenes 

erfaringer og resultater.   

 

Gjennom bl.a. valgfag og arbeidslivsfag er ungdomstrinnet og blitt mer praktisk innrettet for de 

som ønsker det. Praktisk og variert undervisning blir og vektlagt videre i kommunens 

handlingsplaner for grunnskolen. Rådmannen forventer at dette skal både gi god trivsel og god 

læring videre. 

 

Vedlegg 

 Rapport fra Ringerike kommune til Utdanningsdirektoratet. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.03.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/1244-1   Arkiv: C32  

 

Korps i skole - rapport og videreføring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.04.2017 

54/17 Formannskapet 25.04.2017 

57/17 Kommunestyret 04.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rapporten om korps i skolen tas til orientering. 

  2. FS ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle elever på 3. trinn i Ringerike      

kommune. 

 3. Budsjettet for Ringerike kulturskole økes med 162.000 kroner i 2017 for å utvide 

prosjektet til to nye skoler. Summen innarbeides i budsjettet ved 1. tertialrapport. 

 4. En videre plan for gradvis innføring av Korps i skolen innarbeides i budsjett og 

handlingsplan med målsetting om et tilbud på alle skoler inne skoleåret 2021/22. 

 

 

 

Sammendrag 

Dette er rådmannens orientering om prosjektet Korps i skolen, med forslag til hvordan det kan 

utvides og gjennomføres.  

Det er gjennomført et pilotprosjekt på Veien skole og Helgerud skole, og foretatt en vurdering 

av prosjektet Korps i skolen. Denne vurderingen er vedlagt saken, og danner grunnlaget for 

Rådmannens utredning. 64 barn på 3. trinn ved Veien og Helgerud skoler har skoleåret 

2016/17 fått systematisk musikkundervisning gjennom dette prosjektet. Erfaringene viser at 

elevene har stort utbytte av Korps i skolen, både musikkfaglig og sosialt. Lærerne beskriver 

elevene som motiverte, og innsatsen er gjennomgående meget god. Prosjektet kan 

gjennomføres på 3. trinn ved alle skoler i Ringerike kommune i løpet av 5 år, til en kostnad på 

cirka 1,5 millioner kroner. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen er bedt om å gi en orientering om prosjektet Korps i skolen, med forslag til 

hvordan dette kan utvides og videreføres (K-sak 3/17: Verbalforslag 2017). 

 

Pilotprosjektet er skoleåret 2016/17 et samarbeid mellom Veien skole og Helgerud skole, 

Ringerike kulturskole, og Veien- og Helgerud skolekorps. Initiativet kom fra Veien- og 

Helgerud skolekorps, som et mulig tiltak for å øke rekrutteringen til skolekorpsene i 

kommunen. De senere årene har antallet musikanter i skolekorpsene gått drastisk ned, og flere 
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av korpsene er truet med nedleggelse. Korps i skolen bygger på et læreverk og en praksis som 

har sitt utspring fra Arild Rønsen i Nesbyen, og følger en pedagogikk som er skreddersydd til 

formålet. Denne pedagogikken søker å fremme samspill og mestringsfølelse hos elevene, og 

overtar musikkundervisningen på det trinnet det innføres. 

 

Beskrivelse av saken 

For å gjennomføre prosjektet er det satt av 2 timer pr klasse pr uke, hvorav en time er 

gruppeundervisning og en time er samspill. De involverte skolene bidrar med to lærere hver, og 

kulturskolen stiller med en faglærer til hver av timene. (Dvs. en 20% lærerressurs fra Ringerike 

kulturskole.) Hver elev har sitt «eget» instrument, som den beholder hele året. Innkjøp av 

instrumenter ble ved innføringen av pilotprosjektet støttet av Hønefoss Sparebank, som ga kr. 

150.000,- til kjøp av instrumenter, Instrumentfondet (statlig, administrert av Norges 

Musikkorps Forbund) bidro med kr. 75.000,-. I tillegg bidro Korpsnett med 26 

låneinstrumenter.  FAU ved begge skolene bidro til å dekke kostnadene til læreverket. 

Kostnadene til instrumenter, læreverk, notestativ etc. er ved dette prosjektet vurdert til i 

underkant av kr. 5.000,- pr elev. 

For å gjennomføre prosjektet ble timeplanen ved skolene endret, og man flyttet en time musikk 

fra 4. trinn, for å få nok tid til gjennomføring av prosjektet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanen for Ringerike kommune 2015-2025 vektlegger befolkningsvekst. I dette 

satses det på blant annet på attraktivitet, samhandling mellom kommunen og lag/foreninger, 

samt fokus på barn og integrering. Korps i skolen-prosjektet kan være med på å realisere disse 

målene. Gjennom dette prosjektet er det muligheter for et tettere og bedre samarbeid med lag, 

organisasjoner og kommunen. Alle barn vil få den samme opplæringen uavhengig av sosial 

bakgrunn, etnisitet eller andre forhold. De gode sideeffektene av samspill og 

instrumentopplæring kommer dermed alle til gode. 

 

Økonomiske forhold 

Budsjettmessige konsekvenser 2017-2020   

        

ÅR Korps i skolen     
Aspirantopplæring 

Sum: 

2017 132 708 29 640 162 348 

2018 280 583 110 988 391 571 

2019 227 500 150 187 377 687 

2020 132 708 150 593 283 302 

2021 6 500 190 476 196 976 

2022   116 591 116 591 

SUM 780 000 748 475 1 528 475 
 

Forklaring til tabellen: 

Korps i skolen kan videreføres til andre skoler, men da må budsjettrammene økes. En 

implementering av Korps i skolen for alle elever på 3. trinn, samt aspirantopplæring ved 

kulturskolen på 4. og 5. trinn vil kunne realiseres på alle skoler over 5 år til en totalkostnad på 

i overkant av 1,5 millioner 2017-kroner. 

. 
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Beregningen av Korps i skolen er basert på stillingsressurs nyttet i pilotprosjekt 2016/17 og 

elevtall ved den enkelte skole. 

Beregningen av aspirantopplæring er basert på:  

 et stipulert deltagerantall på 23,5 % av elevmassen som får Korps i skolen deltar på 

aspirantopplæring i to påfølgende år.  

 Undervisningsressurs er beregnet ut fra et snitt mellom individuell undervisning og 

gruppeundervisning. 

 Elevkontingent er trukket fra, beregnet ut fra stipulert deltagerantall. 

 

Alternativt vedtak: 

1. Rapporten om Korps i skolen tas til orientering.  

2. Kommunestyret ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle elever på 3. trinn i Ringerike 

kommune. 

3. Budsjettet for Ringerike kulturskole økes med 162.000 kromer i 2017 for å utvide 

prosjektet til to nye skoler. Summen innarbeides i budsjettet ved 1. tertialrapport. 

4. En ytterligere opptrapping i 2018 vurderes i budsjettarbeidet til høsten.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at erfaringene ved Korps i skolen ved Veien skole og Helgerud skole er gode. 

Eleven får en god og praktisk orientert musikkundervisning, og det er utviklet et godt 

samarbeid mellom skole, korps og kulturskole.  

Korps i Skolen kan implementeres på 3. trinn ved alle eller de fleste barneskoler i Ringerike 

kommune på sikt. Det vil trolig styrke korpsene, og gi elevene en god og praktisk 

musikkundervisning på småskoletrinnet.  

Saksutredningen viser er det og en betydelig kostnad med dette. For å gjennomføre Korps i 

skolen på alle barneskolene og kunne tilby videre instrumentalopplæring i kulturskolen for de 

elevene som man tror vil begynne i skolekorps etterpå, er det stipulert økte utgifter med 

omtrent 1,5 millioner kroner årlig.  

Rådmannen foreslår derfor primært at utvidelse av prosjektet vurderes i sammenheng med 

Handlingsplan 2018-2022.  
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Vedlegg 

-Korps i Skolen – et kommunalt samarbeidsprosjekt, en rapport fra pilotprosjektet Korps i 

Skolen med forslag til videreføring, Dagny Krogness, rektor Ringerike kulturskole 

-Erfaring med klassekorps som verktøy for musikkundervisning, Jan Erik Helleren, Korpsnett 

Norge 

-Effekter av klasseorkester som læringsarena, Hans Petter Herføl, Veien og Helgerud skoler 

-Artikkel i Ringblad 9. nov. 2016: «Elever med korps på timeplanen: -Vi gleder oss til timene» 

  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Dagny Grøndahl Krogness 

 



  Sak 58/17 

 

 Side 36 av 37   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1330-1   Arkiv:   

 

Turskiltprosjektet-Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.04.2017 

55/17 Formannskapet 25.04.2017 

58/17 Kommunestyret 04.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar informasjonen om Turskiltprosjektet til orientering, 

og bifaller en økt satsning på friluftsliv i Ringerike kommune. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Orienteringssak 

Ringerike kommune ønsker å støtte tiltak til merking av turløyper nær der folk bor.  

Turskiltprosjektet er en satsning hvor Buskerud Fylkekommune og Gjensidigestiftelsen er 

sentrale aktører. I Ringerike har vi fått inn tre svært gode søknader om skilting av 

friluftsområder. Dersom disse prosjektene blir realisert vil det øke muligheten for 

friluftsaktivitet både for egne innbyggere og tilreisende.  

 

Rådmannen vurderer prosjektene som gjennomførbare, positive for befolkning, folkehelse og 

omdømme. Områdene det søkes tilskudd til er Vikerfjell, Hønefoss-Vassfaret og Krokskogen. 

Søknadene vurderes av Buskerud Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen, det forventes svar 

innen 1.april. Økonomisk konsekvens for Ringerike kommune vil ligge på opp mot 225.500 

kroner i 2018, avhengig av utfall på søknadene. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Lokale lag og organisasjoner kan søke tilskudd til merking av turløyper i kommunen. Et 

eventuelt tilskudd avhenger av kommunal garanti på 25% av tilsagnsbeløp. 

Tilskuddet går til innkjøp og utarbeidelse av skiltmateriell. Søker er ansvarlig for 

gjennomføring og oppsett av skilt. 

 

Materialkostnadene blir finansiert gjennom et spleiselag mellom kommune, fylke og 

Gjensidigestiftelsen. Arbeidet utføres på dugnad av søker. 

 

Rådmannen vurderer disse prosjektene som svært verdifulle på flere plan. For fysisk helse og 

folkehelse generelt, for tilgjengeligjøring av friluftsområder og for attraktivitet knyttet til 
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tilreisende og turisme. Dette henger også godt sammen med Ringerike kommunes 

handlingsplan for 2015-25 hvor folkehelse og tilgjengelighet er vektlagt. 

 

Disse prosjektene kan også ses på som lavterskel tilbud. Alle kan nytte seg av turområdene 

uavhengig av økonomiske eller andre forutsetninger. Prosjektet kan også hjelpe de lokale 

aktørene til å markere seg i regionen. 

 

Økonomiske forhold 

Avhengig av resultat fra søknadsprosessen vil Ringerike kommune garantere for beløp inntil 

222.500 kroner, som realiseres i 2018-19. I tillegg vil kommunen bidra inn i prosjektgruppe i 

tiltakene. 

  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer disse prosjektene som svært verdifulle på flere plan. For fysisk helse og 

folkehelse generelt, for tilgjengeligjøring av friluftsområder og for attraktivitet knyttet til 

tilreisende og turisme.  

 

Gjennom et samarbeid mellom organisasjoner og det offentlige vil man kunne realisere store 

prosjekter, som for kommunen alene, eller organisasjonene alene, ville vært svært vanskelig. 

 

Frivillig innsats er her et kjernepunkt i realisasjonen av planene.  

 

 

Vedlegg 

Søknad fra Vikerfjell Skiløyper 

Søknad fra DNT Ringerike  

Søknad fra DNT Oslo og omegn 

Retningslinjer for Turskiltprosjektet Buskerud 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1476-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 46/17 

 

Saksprotokoll - Regnskap og årsrapport 2016  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2016 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 52 179 272,44 avsettes slik: 

kr 52 179 272,44 til disposisjonsfond 

4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2016 godkjennes.   

5. Rådmannens årsberetning for 2016 godkjennes.  

6. Rådmannens årsrapport for 2016 tas til orientering 

7. Årsbudsjett for 2017 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3. 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.04.2017: 

 

Det ble fremmet forslag om tillegg til pkt 2 av Arnfinn Holten (KrF): 

«10 millioner kroner av denne avsetningen kan formannskapet benytte til tiltak som fremmes 

av Ad-utvalget for arbeid og aktivitet.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

Arnfinn Holtens tilleggsforslag til pkt 2 falt mot 3 stemmer (Krf, Sp og SV). 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1476-1   Arkiv: 210  

 

 

 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

Regnskap og årsrapport 2016  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2016 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 52 179 272,44 avsettes slik: 

kr 52 179 272,44 til disposisjonsfond 

4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2016 godkjennes.   

5. Rådmannens årsberetning for 2016 godkjennes.  

6. Rådmannens årsrapport for 2016 tas til orientering 

7. Årsbudsjett for 2017 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er ført i regnskapet med kr 68 561 404,12. 

Driftsregnskapet for 2016 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 

52 179 272,44. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.  

Det er bokført kr 5 620 965,54 til disposisjonsfond Fossefondet i forbindelse med 

regnskapsavslutningen. Av disse er kr 334 000 satt til bufferfond og resten for å opprettholde 

realverdi. 

Rådmannen mener at det fremlagte årsregnskapet sammen med årsberetningen gir et 

tilfredsstillende og dekkende bilde på den samlede aktivitet i 2016. Det regnskapsmessige 

mindreforbruket er foreslått avsatt til disposisjonsfond.  

 

Innledning / bakgrunn 

I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt av Kommunal- og  

regionaldepartementet 15.12.2000 med hjemmel i Lov av 25.9.1992 nr. 107 om kommuner  

og fylkeskommuner § 48 nr. 6 heter det bl.a.: Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av 

kommunestyret og fylkestinget senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.  

 



- 

Regnskapsforskriften stiller krav til at rådmannen skal utarbeide en årsberetning.  

Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom året, og skal omtale viktige 

hendelser samt gi en vurdering av kommunens økonomiske stilling og virksomhet.  

 

Rådmannen utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap og årsberetning redegjør for 

oppnådde resultater, analyser og vurderinger av kommunens tjenesteproduksjon. Det er i 

tillegg lagt fram sak hvor det er rapportert på mål i Handlingsprogram 2016-2019. Det er 

framlagt egen årsrapport for finansområdet for 2016. 

 

Beskrivelse av saken 

Regnskapet for 2016 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 96,9 

millioner kroner. Det er overført 1,8 million kroner til investeringsregnskapet. Etter overføring 

til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et regnskapsmessig 

mindreforbruk i 2016 på 52,2 millioner kroner.  

 

Året 2016 viser et godt økonomisk resultat for Ringerike kommune som for mange andre 

kommuner. Det har vært et år hvor usikre momenter som pensjonsutgifter, skatteinntekt, 

skatteutjevning, og flere andre forhold har slått positivt ut i forhold til både budsjett og 

prognose. Selv om 2016 har vært et godt år økonomisk så har det også vært krevende. De 

største avvikene mot budsjett finner vi under avsetninger og overføringer (10,7 millioner 

kroner) og skatt og rammetilskudd (35,2 millioner kroner). 

 

Kommunens balanseførte premieavvik (utsatte pensjonskostnader) inkludert arbeidsgiveravgift 

har i 2016 vært uendret på 151 millioner kroner.  

Driftsinntektene økte med 7,0 % i 2016, mens driftsutgiftene ble økt med 7,4 %.  

 

Økonomiske forhold 

Økonomisk hovedfokus de siste årene for Ringerike kommune har vært å gjenvinne 

handlefrihet. Handlefriheten har økt ved at kommunen nå har ett disposisjonsfond på 129,5 

millioner kroner dersom rådmannens forslag til vedtak blir fulgt. Det vil i så fall utgjøre 6 % av 

driftsinntektene i 2016. Det anbefales at kommunen har ett disposisjonsfond på 10% av 

driftsinntektene, for Ringerike kommune vil det utgjøre opp mot 220 millioner kroner. 

 

Avkastningen til Fossefondet ble høyere enn konsumprisindeksen og jfr finansreglementets 

punkt 4.3 skal fondets realverdi verdi søkes opprettholdt. Dette gjøres i praksis ved å sette av 

beløpet til «Fossefondet - realkapital» som er klassifisert som disposisjonsfond i 

driftsregnskapet. 

 

Rådmannens vurdering 

2016 har også vært et år med sterkt fokus på økonomistyring, noe som har gitt gode resultater. 

Ringerike kommune har på Kommunebarometeret for 2017 (foreløpige tall) falt 50 plasser. 

Dette skyldes i hovedsak stort fall for nøkkeltallet for pleie og omsorg. 

 

Også i 2017 og årene framover vil Ringerike kommune måtte tilpasse utgiftene til inntektene 

samt ta høyde for økte finanskostnader i forbindelse med investeringer. Vi anser at vi nå har 

god økonomistyring.  

 

Rådmannen vil understreke viktigheten av å skape et økonomisk handlingsrom som gjør  



- 

Ringerike kommune i stand til å takle uforutsette økonomiske svingninger både på inntekts- og 

utgiftssiden, samt økte finanskostnader i forbindelse med investeringsprogrammet. 

 

Vedlegg 

1. Regnskap 2016 

2. Årsberetning 2016 

3. Revisjonsberetning regnskap 2016  

4. Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2016 - ettersendes 

5. Årsrapport 2016 – legges fram i møtet 

 

 

 Ringerike kommune, 10.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Årsberetning
201 6
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INNLEDNING

201 6 var ett bra år økonomisk for Ringerike kommune. Det som tidlig på året så ut som
en svikt i egne skatteinntekter samt svikt i skatteinngangen for landet som helhet, endte
opp med høyere skatteinngang både for Ringerike kommune, men også for landet som
helhet. Dette bidro til de t gode økonomiske resultatet.

I løpet av 2016 har Ringerike kommune gjennomført innfasingen av Fossefondet i
finansmarkedet. Avkastningen ble på 4, 59 % , totalt 5, 7 mill. kroner. Avkastningen var
lav på starten av året, og var god siste del av året.

Driftsinntektene økte med 7,04 % i 201 6 , mens driftsutgiftene økte med 7,4 %. Dette
viser at Ringerike kommune for 2016 hadde marginalt større økning i driftsutgiftene enn
driftsinntektene . K ommunen må fortsatt ha fokus på å tilpasse utgiftene til inntektene.
Netto driftsresultat ble i 201 6 9 6,9 mill. kroner, og regnska psmessig mindreforbruk ble
på 52,2 mill. kroner.

Likviditeten i Ringerike kommune er bedre t , og vi er nå på nivåer hvor vi må vu r dere å
plassere overskuddslikviditet . V i har ikke i 201 6 benyttet oss av kommunes
trek krettighet på 150 mill. kroner, for 2017 er den redusert til 100 millioner kroner.

Ringerike kommune betalte i 20 1 6 2,8 millioner kroner mer enn minimumsavdrag på sine
lån, dette var mindre enn avskrivningene i 201 6 .
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Regnskaps resultat 201 6

Regnskapet for 201 6 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 96,9
mill ioner kroner. Det er overført 1 ,8 millioner kroner til investeringsregnskapet . Etter
overføring til investeringsregnskapet og avsetninger og bruk av avsetninger ble det et
r egnskapsmessig mindreforbruk i 201 6 på 52,2 millioner kroner.

Ringerike kommune har siden 2009 vært registrert i RO BEK (Register om betinget
godkjenning og kontroll) på bakgrunn av økonomisk ubalanse etter kommunelovens § 60
nr. 1a. Det betyr bl.a. at kommunen må ha godkjenning fra Fylkesmannen for å kunne
foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtal er. Per juli 2016 er
Ringerike kommune utmeldt av ROBEK.

Ringerike kommune har i 201 6 et netto driftsresultat på 4,5% av brutto drifts inntekte r
og foreløpige tall Kostra tall pr 15.mars viser et landssnitt uten Oslo på 4,1 % . Sett i
forhold til landsgjennomsnittet viser det te nøkkeltallet følgende utvikling i Ringerike siste
10 år:

Netto driftsresultat blir ansett som hovedindikator for den øk onomiske balansen. Netto
driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er bet alt, og er et
uttrykk fra hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Over tid
bør netto driftsresultat utgjøre 1,75% av driftsinntektene. For Ringerike vil det utgjøre 3 8
millioner kroner årlig.

Grafen viser at netto driftsresul tat i % av brutto driftsinntekter har ligget under 1,75 % i
Ringerike i fram til og med 2014 , med unntak av 2012 . De siste to årene har Ringerike
kommune hatt netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter på 4,5% .
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D riftsregnskapet – sentrale innt ekter og utgifter

Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner

Regnskap
2016

Regulert bud.
2016

Avvik ift
budsjett

Avvik i
prosent

Opprinnelig
budsjett

2016
Regnskap

2015

Skatt på formue og inntekt - 741 382 - 714 850 26 532 3,7 % - 714 200 - 674 660

Eiendomsskatt - 54 234 - 54 400 - 166 - 0,3 % - 54 400 - 54 079

Sum skatteinntekter - 795 616 - 769 250 26 366 3,4 % - 768 600 - 728 739

Ordinært rammetilskudd (inkl
inntektsutgj.) - 723 737 - 721 965 1 772 0,2 % - 721 965 - 710 678

Merverdiavgiftskompensasjon drift - 50 940 - 43 410 7 530 17,3 % - 46 260 - 47 638
Sum rammetilskudd og
merverdiavgiftskomp. - 774 677 - 765 375 9 302 1,2 % - 768 225 - 758 317

Sum andre tilskudd og salgsinntekter - 25 077 - 25 520 - 443 - 1,7 % - 25 520 - 24 729

= Sum frie disponible inntekter - 1 595 369 - 1 560 145 35 224 2,3 % - 1 562 345 - 1 511 785

Renteinntekter og avkastning fond - 10 394 - 8 387 2 007 23,9 % - 8 387 - 6 462

Utbytte fra Ringerikskraft AS - 18 251 - 18 250 1 0,0 % - 15 000 - 18 251

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) - 723 - 123 600 - 123 - 123

Startlån - mottatte renter - 3 071 - 3 300 - 229 - 3 300 - 3 520

Sum finansinntekter - 32 438 - 30 060 2 378 7,9 % - 26 810 - 28 356

Renteutgifter, provisjon og tap fin.
instrumenter 25 874 29 000 3 126 10,8 % 29 000 25 722

Startlån - renteutgifter 4 575 4 500 - 75 4 500 5 295

Avdrag på lån 53 209 53 000 - 209 - 0,4 % 53 000 50 502

Sum finansutgifter 83 659 86 500 2 841 3,3 % 86 500 81 520

= Netto finansutgifter 51 220 56 440 5 220 9,2 % 59 690 53 165

Inndekning av tidligere års
underskudd 0 0 0 27 680

Bruk av tidligere års mindreforbruk - 36 361 - 36 361 0 - 25 661

Avsetning disposisjonsfond (netto) 68 561 68 561 39 000 30 439

Bruk av disposisjonsfond 0 - 5 000 0 0

Sum netto avsetninger 32 200 27 200 0 39 000 32 457

Overført fra drift til
investeringsregnskapet 1 827 2 000 173 8,7 % 500 396

Sum til fordeling drift - 1 510 122 - 1 474 505 40 617 2,8 % - 1 463 155 - 1 425 767
Driftskostn. ført på områder utenfor
skjema 1b 65 180 180 201

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 457 878 1 474 325 16 447 1,1 % 1 462 975 1 389 205
Regnskapsmessig
mer+/mindreforbruk - - 52 179 0 57 064 0 - 36 361
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Skatt på inntekt og formue og netto inntektsutjevning
Kommunens skatt einntekter i 201 6 utgjorde 795,6 millioner kroner. Dette var 26,4
millioner mer enn regulert budsjette r t.

Ulikheter i skatteinntekter pr. innbygger utjevnes delvis gjennom skatteutjevningen.
Denne utjevningen skjer løpende gjennom året og kommer med et oppgjør etter
årsskiftet. Dette er ment å dekke opp noe av den ulikheten kommunen har hatt i sine
skatteinnte kter i forhold til landsgjennomsnittet og utgjør en del av rammetilskuddet.

Kommunen mottok i 2016 skatt og netto inntekts utjevning på til sammen 809 millioner
kroner .

Skatt i % av lands gjennom snittet i Ringerike utgjorde omtrent samme andel i 201 6 som i
201 5 ( 86,6% mot 85, 9 % ).

Rammetilskudd og skjønnsmidler fra staten
Ringerike kommune fikk overført 723,7 millioner kroner i samlet rammetilskudd fra
staten i 201 6 . Det er 1,8 millioner kroner høyere enn budsjettert.

Skatteutjevningen utgjorde 68, 2 millioner kroner, og det ordinære skjønnstilskudd et 2 ,5
millioner kroner.

Eiendomsskatt
Kommunen fikk inn 54,2 millioner kroner i eiendoms skatt i 201 6 . Inntekten fordeles på
Verk og bruk med 2 2 , 7 millioner kroner og Annen fast eiendom med
32, 5 millioner kroner.

Finansinntekter og – utgifter
Kommunen fikk inn 18,3 millioner kroner i utbytte fra Ringerikskraft i 201 6 . Det er som
budsjettert .

Det er betalt renter og avdrag på gjeld med 79 millioner kroner og av dette utgjør
renteutgifter 25,9 millioner kroner. Det er utgiftsført låneavdrag med 53,2 millioner
kroner.

Renteutgiftene har i 201 6 vært 3 ,1 millioner kroner lavere enn budsjettert og
avdragsutgiftene ble 0,2 millioner kroner høyere enn budsjettert .

Netto finansutgifter ble 51,2 mil lion er kroner i 201 6 . Det er 5,2 millioner kroner lavere
enn opprinnelig budsjett og skyldes i hovedsak lavere renteutgifter på grunn av lavere
rentenivå enn forutsatt i budsjettet, samt senere låneopptak i 2016 enn budsjettert .

Overføring til investeringsregnskapet
Det er i 201 6 overført 1 ,8 millioner kroner fra drifts - til investeringsreg nskapet mot
budsjettert 2 millioner kroner.

I tråd med forskrift er 100 prosent av merverdiavgiftskompe nsasjonen fra investeringer
ført i investeringsregnskapet.

Merverdiavgiftskompensasjon på investeringer ble 32 millioner kroner, noe som er 16,47
millioner kroner lavere enn forventet i revidert budsjett 201 6 .
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Driftsinntekter fordeling
Figuren viser h vordan de totale driftsinntektene fordeler seg på ulike type r inntekter.

Felles skatteinntekter og rammetilskudd fra staten er i utgangspunktet inntekter
kommune i liten grad kan påvirke. For 201 6 utgjorde disse inntektene 67,6 % av de
totale driftsinntekte ne til kommunen .

Driftsinntekter – utvikling

2014 2015 2016
endring 15 -

16
Salgsinntekter 228 363 247 246 256 304 9 058
Refusjoner 262 373 267 148 258 578 - 8 570
Rammetilskudd 708 382 710 678 724 237 13 559
Andre statlige overføringer 52 181 69 236 127 231 57 995
Skatt på inntekt og formue 636 695 674 660 741 382 66 722
Eiendomsskatt 54 466 54 079 54 234 155
Andre direkte og indir skatter 339 338 339 1
Overføringer fra andre 4 916 1 394 5 001 3 607

SUM 1 947 715 2 024 779 2 167 306 142 527

D e totale driftsinntektene i 201 6 var på 2 ,2 milliard er kroner, en økning på 143 millioner
kroner i forhold til 201 5 . Av økningen utgjør vekst i skatt og rammetilskudd 81 mil lioner
og nedgang i refusjoner på 9 millioner kroner.
S amlet vekst av to tale inntekter fra 201 5 til 201 6 var på 7,04 %.

Brutto driftsinntekter 2016

Salgsinntekter 11,8 %

Refusjoner 11,9 %

Rammetilskudd 33,4 %

Andre statlige overf 5,9 %

Skatt på inntekt og
formue 34,2 %

Eiendomsskatt 2,5 %
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Driftsutgifter - fordeling
Figuren viser hvordan de totale driftsutgiftene fordeler seg på ulike type r utgifter.

Lønnsutgiftenes andel av kommunens samlede utgifter utgjør 6 6,8 % i 201 6 .

Driftsutgifter - utvikling

2014 2015 2016 endring 15 - 16
Lønn og oppgpliktige ytelser 989 811 995 237 1 058 457 63 220
Sosiale utg.
(arbeidsgiveravgift og
pensjon) 277 793 283 545 289 693 6 148
Innkjøp egen
tjenesteproduksjon 253 928 290 931 338 819 47 888
Kjøp fra andre som erstatter
egen produksjon 211 699 203 743 216 664 12 921
Overføring til stat og mva 79 086 99 616 106 290 6 674
Overføring til andre 96 306 50 355 51 468 1 113
Inntekt av fordelte utgifter - 22 660 - 43 626 - 42 429 1 197
SUM DRIFTSUTGIFTER eks
avskrivninger 1 885 964 1 879 801 2 018 962 139 161

L ønn og oppgavepliktig ytelser utgjorde 1058,5 millioner kroner i 201 6 . Fra 201 5 til 201 6
utgjør økning en 63 millioner kroner , en vekst på 6,35 %.

Sosiale utgifter utgjorde 289,7 millioner kroner i 201 6 . Fra 201 5 til 2016 utgjør økningen
6,1 millioner kroner, en vekst på 2 ,2 %.

Brutto driftsutgifter 2016

Lønn og sosiale kostnader
66,8 %

Innkjøp egen
tj.produksjon 14,7 %

Kjøp fra andre som
erst.tj.produksjon 10,72%

Overføring stat og mva
5,3 %

Overføring til andre 5,2 %
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Utvikling akkumulert premieavvik

I perioden 200 4 - 201 6 :

Fra 2003 ble det innført regler for regnskapsføring av premieavvik og amortisering av
premieavvik. Premieavvik er differansen mellom den innbetalte premien og regnskapsført
netto pensjonskostnad. I perioden 200 3 til 2011 ble premieavviket i Ringerike amortisert
over 15 år og fra 2012 ble det endret til 10 år. Fra 2014 ble premieavviket i Ringerike
amortisert over 7 år. R edusert amortiseringstid (nedbetaling) vil belaste regnskapet med
høyere pensjonskostnader i årene framover enn det som har vært hittil .

Som grafen viser ble det en kraftig økning i akkumulert premieavvik i 2012 og en stor
økning i 2014 . Akkumulert premieavvik er uendret fra 2015 til 2 0 16 . D et akkumulerte
premieavviket ved utgangen av 201 6 var på 1 51 millioner kroner inkludert
arbeidsgiveravgift.

S ærskilte forhold utgifter 201 6
I forbindelse med endring i refusjonsforskriften til Helse - og sosialloven, har Ringerike
kommune påtatt seg å motta faktura for beboere i tre andre kommuner som bor på
Hønen gård, for så å viderefakturere disse kostnadene til kommunene disse beboerne
opprinnelig kom fra. Da disse beboerne ikke ønsker å flytte tilbake til sine opprinnelige
kommuner, har Ringerike kommune krevd at opprinnelig kommune skulle for t sette å
betale f or disse beboerne. Høyesterett har avsagt dom i en lignende sak i 2017, og dette
medfører at det er stor sannsynlighet for at Ringerike kommune må ettergi det vi har
utestående hos disse kommune ne . For en av disse kommunene ettergav vi det
utestående i reg nskapet for 2016, men vi se r at vi må ettergi ytterligere 4,3 millioner
kroner i 2017 dersom dommen i Høyesterett skaper rettspresidens for våre saker.
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D riftsregnskap 201 6 – rammeområdene

Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet
Tall i 1000 kroner

Regnskap
2016

Regulert
budsjett

2016
Avvik ift
budsjett

Avvik i
prosent

Opprinnelig
budsjett

2016
Regnskap

2015
Folkevalgte og revisjon 8 874 9 582 708 7,4 % 9 405 6 532
Administrasjon og fellestjenester 103 939 101 417 - 2 522 - 2,5 % 96 115 86 791
Barnehage 181 426 188 423 6 997 3,7 % 181 639 172 046
Grunnskole 284 330 282 692 - 1 637 - 0,6 % 255 433 252 821
Spesielle tiltak barn og unge 139 170 137 007 - 2 162 - 1,6 % 126 044 120 311
Kulturtjenesten 24 322 27 415 3 093 11,3 % 24 089 23 638
Helse og omsorg 643 831 642 904 - 927 - 0,1 % 614 159 619 107
Samfunn 140 269 142 481 2 212 1,6 % 121 243 125 041
Avsetninger, overføringer - 68 283 - 57 597 10 686 18,6 % 34 848 - 17 081
Sum tjenesteproduksjon 1 457 878 1 474 325 16 447 1,1 % 1 462 975 1 389 205

Tabellen over viser et samlet positivt avvik mellom regulert budsjett og regnskap
i nnenfor rammeområdene på 16,4 millioner kroner ( 1, 1 %) . D e tjenesteproduserende
sektorene (barnehage, grunnskole, spesielle tiltak barn og unge, helse og omsorg og
samfunn) har samlet sett ett mindreforbruk i for hold til regulert budsjett på 7,6 mill.
kroner .

Dette viser at det er god økonomistyring i tjenesteproduksjonen.

Utviklingen i netto finansutgifter

N etto finansutgifter i 2016 ble 4,6 millioner kroner lavere enn regulert budsjett. Det
skyldes lavere renteutgifter på 3 millioner kroner og høyere renteinntekter på
konsernkontoen og gevinst Fossefondet.

Egenkapital

Kommunens økono miske handlingsrom er bedret etter tre år med gode netto
driftsresultater. Balanseført egenkapital er snudd fra negativ i 2014 til positiv fra 2015 og
viser 205,4 mill ioner kroner ved utgangen av 201 6 . Kommunen velger å lånefinansiere
det meste av sine inv esteringer siden det fremdeles er begrenset med fondsmidler. Ett
unntak er kjøp av Fossveien, hvor egne fondsmidler ble benyttet.
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Utvikling i likvidite t

Faktisk likviditetsutvikling er bedre enn forventet, og det skyldes både ekstraordinære
skatteinntekter og ubrukte lånemidler.

Årets låneopptak til investeringer ble foretatt i september, og det vises i den grafiske
fremstillingen ved at likviditeten går fra 174 millioner kroner til 576 millioner kroner fra
den 8. til den 9. september 2016. Faktisk saldo på konsernkonto ved utgangen av året er
363 millioner kroner, en økning på 183 millioner kroner i løpet av året.

Trekkrettigheten ble ikke benyttet i 201 6 , fordi likviditeten ble bedre enn budsjettert

Utvikling i gjeldsportefølje n
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 201 6 :

(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.)

Årets låneopptak på 405 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i september
måned, ett lån på 161 millioner kroner til rentable investeringer og ett lån på 244
millioner kroner til ikke - rentable investeringer. Det rentable lånet ble inngått hos KLP
Kommunekreditt til flytende rentebetingelser. Det ikke - rentable lånet ble inngått som et
f astrentelån i Kommunalbanken med 5 års bindingstid til 1,78 prosent rente.
Låneopptakene ble gjennomført i tråd med inngått rammeavtale for kommunale
låneopptak.
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Lånerammen for 2016 var på inntil 405,7 millioner kroner. Årets låneopptak ble det
samme som vedtatt låneramme, slik at det ikke var nødvendig med nytt politisk vedtak i
2016. Det har vært store endringer på prosjektnivå underveis i året, men totalt
lånebehov holdt seg på samme nivå. Noen prosjekter var ikke med i opprinnelig budsjett
2016, som f. eks. Nye Hønefoss kirke. Andre har hatt forsinket fremdrift, som f.eks.
Ringerike vannverk og vannverk Nes i Ådal. I tillegg ble et par kostnadsdelingsprosjekter
på vei fjernet fra investeringsporteføljen før låneopptak.

Ved inngangen til 2016 var ubrukte lånemidler til rentable investeringer 23 millioner
kroner. Det var ingen ubrukte lånemidler til ikke - rentable investeringer. Til tross for
låneopptak sent på året som baserte seg på investeringsprognosene i 2. tertial, ble det
en økning i ubrukte lånemidl er ved årets slutt. Ved utgangen av 2016 er ubrukte
lånemidler til investeringer økt til 130,2 millioner kroner, fordelt på 64,9 millioner kroner
til rentable og 65,3 millioner kroner til ikke - rentable investeringer.

I nvesteringsregnskap 201 6
De fleste byg geprosjektene går over flere år, men det presiseres fra Kommunal - og
regionaldepartementet at investeringsbudsjettet er å anse som årsuavhengig på lik linje
med driftsregnskapet. I regnskapsmessig forstand skal prosjektene avsluttes årlig.
Totalkostnadene for enkelte prosjekter vil være høyere enn det som fremkommer av
regnskapet for 201 5 .

Avvik
Investeringstakten i 201 6 har vært høyere enn i 2015 , men ikke så høy som opprinnelig
budsjett for 201 6 .
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Ringerike kommune har nå svært mange investeringsprosjekter , mange av disse hadde i
2016 budsjett på under 5 millioner kroner. Avvik mellom regnskap 2 016 og regulert
budsjett er på 9 1 millioner kroner.

Ny skole Hønefoss sør:

Avviket på 16 millioner kroner mellom regnskap og budsjett skyldes at prosjekteringen
av skolen er noe utsatt i tid, slik at kostnadene for dette kommer i 2017 istedenfor i
2016. Videre ble den tekniske løsningen for utfylling av tomta enklere enn først antatt.

Utvidelse av Monserud renseanlegg

Avviket på 18,2 millioner kroner skyldes lavere kostnader i 2016 pga senere oppstart enn
planlagt.

Ringerike vannverk

Avviket på 12,8 millioner kroner skyldes lavere kostnader.

Energi, inneklima, overvåkning

Avviket på 2,7 millioner kroner skyldes forsinkelser i gjennomføring fordi
anskaffelsesprosessen måtte foretas på nytt.

Rehabilitering av veibruer

Avviket på 7,9 millioner kroner skyldes forsinkelser i gjennomføringen, per mars 2017 er
3 av 7 bruer ferdigstilt.

Betryggende kontroll
Fra høsten 2016 har kommunens innkjøpskoordinator hatt som hovedoppgave å sørge
for utarbeidelse av innkjøpsrutiner, og herunder valg av anskaffelsesverktøy. Det
arbeides nå med å implementere rutinene og sørge for at også eksisterende
innkjøpsavtaler kan gjenfinnes i vårt anskaffelses verktøy. I løpet av 2016 har andelen
fakturaer som er på EHF økt fra ca. 35% til 72%. Fokuset på å få andelen ytterligere
opp, er høy.

Etikk
Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i desember 2014, har en arbeidsgruppe
bestående av representanter for de folkevalgte, tillitsvalgte og administrativ ledelse,
utarbeidet nye etiske retningslinjer for Ringerike kommune. Disse skal gjelde for ansatte
og folkevalgte.

Det etiske retningslinjene har i 2017 vært behandlet i alle kommunes politiske råd og
utvalg, samt formannskap og kommunestyre.

Retningslinjene vil bli implementert i organisasjonen i 2017. Kommunens ledere har
gjennom lederskolen fått innføring og trening i verktøy for etisk refleksjon, som vil bli
benyttet i denne implementeringen.

De folkevalgte vil ha workshops med tema etiske retningslinjer i 2017.

Åpenhet er viktig i arbeidet med etikk. Alle ansatte og folkevalgte i kommunen er derfor
oppfordret til å registrere sine verv og økonomiske interesser i
www.styrevervregisteret.no
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Likestilling
Kjønnsfordelingen blant ansatte er tilnærmet lik fordelingen i 201 5 . Ringerike kommune
er fremdeles en kvinnedominert organisasjon med om lag 78 % kvinner og om lag 2 2 %
menn blant de ansatte. Det er fortsatt til dels et stort underskudd av menn i helse og
omsorg og i barnehager.

Kjønnsfordeling 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13
Antall årsverk 1763 1715 1751 1854
Antall ansatte 2380 2232 2245 2254

Antall kvinner 1847 1787 1811 1832
Prosentvis andel kvinner 78 % 80 % 81 % 81 %

Antall menn 533 445 435 422
Prosentvis andel menn 22 % 20 % 19 % 19 %
Antall kvinner i høyere stillinger 6 5 10 7

% - andel kvinner i høyere stillinger 67 % 62 % 62 % 54 %
Antall menn i høyere stillinger 3 3 6 6

% - andel menn i høyere stillinger 33 % 38 % 38 % 46 %

Ringerike kommune har som grunnholdning at vi skal fremme likestilling og hindre
forskjellsbehandling i forhold til like stillings - , diskriminerings - og tilgjengelighetsloven.
Ett eksempel på dette, var temaet på «Vårkonferansen» for 2016 som var «Mangfold»,
og hvor det ble vist eksempler på hvo rdan kommunen i praksis arbeider innenfor dette
området. Ett annet eksempel på dette, er at alle ledig stillingsannonsene inneholder
følgende oppfordring: - Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å
søke uavhengig av alder, kjønn, etni sitet og funksjonsnedsettelse .

I barnehagesektoren er det etabler t ett MIB - nettverk for å beholde og øke rekrutteringen
av menn i barnehagene.

Ringerike kommune utarbeidet i oktober 2015 «Strategi for integrering av universell
utforming i planleggingen i Ringerike kommune». I 2016 har det vært gjennomført
ledersamling med Universell utforming som tema.

Hønefoss, 31. mars 2017

Tore Isaksen
Rådmann
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Kontrollutvalget
MOTTATT 2OAl,l{.2Û17
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Kommunestyret i
Ringerike kommune

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL RINGERIKE KOMMUNES ÅNSNNCNSKAP
FOR 2016

Kontrollutvalget har imøte2L04.17, sak 29117, behandlet Ringerike kommunes årsregnskap for
2016.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet for 2016, årsberetningen for 2016 og
revisors beretning datert 05.04.17. I tillegg har administrasjonen og revisor deltatt i forbindelse med
kontrollutvalgets behandling.

Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse:

Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen

D ríft sr eg n s k ap o g b u dsj ett
Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 52,2 millkr
Det gode resultatet skyldes i hovedsak høyere skatteinngang enn forventet.

Skatteinntektene utg¡ør ca74l,4 mill kr og er ca 26,5 mill kr mer enn regulert budsjett, og ca

66,7 mill kr høyere enn i 2015. Ordinært rammetilskuddet i skjema lA utgjør 723,7 mill kr som er ca
1,8 mill kr høyere enn regulert budsjettert. Eiendomsskatten er pä54,2 mill kr som er nærmest i tråd
med budsjett.

Overordnet analyse av budsjettawik på virksomhetsnivå i skjema 1B viser at rammeområdene
samlet sett har et mindreforbruk pä 16,4 mill kr. Rammeområdet <Avsetninger, overføringer> har det
største awiket pâ 10,7 mill kr.

Netto driftsresultat utgør ca 4,5 o/o av sum driftsinntekter som er på samme nivå som i fior. Netto
driftsresultat blir ansett som en hoved indikator for den økonomiske balansen ogbør ligge på
minimum 1,75 o/o av driftsinntektene.
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I nv esteri ng sreg nskøp o g b u dsj ett

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse

I regnskapsskjema 2A - investeringsregnskapet er det store awik mellom regnskap og budsjett på
investering i anleggsmidler og bruk av lånemidler.

Det er i2016 investert ca323,7 mill kr i anleggsmidler, som er 81,1 mill kr lavere enn regulert
budsjett pã404,7 mill kr. Bruk av lån er pâ325,1 mill kr, som er ca 81,3 mill kr lavere enn regulert
budsjett.

Budsjettawikene er omtalt i årsberetning.

Likviditet
Likviditetsgradene ligger over anbefalte normer, og har sammenlignet med forrige år utviklet seg

positivt.

Kommunen har hovedbankavtale med trekkrettighet på inntil 150 mill. kr. Trekkrettigheten er
godkjent av fylkesmannen, men kommunen er av fylkesmannen anmodet om å bruke denne
rettigheten i svært begrenset grad. Trekkrettigheten er ikke benyttet i2016.

Egenkapítal
Kommunens samlede fondsreserver er bokført med ca3l3,5 mill kroner uten disponering av
mindreforbruk på 52,2 mill kr ved utgangen av 2016, mot ca 273,2 mill kr ved utgangen av 2015

Det er viktig at kommunen har fri egenkapital (frie fond) for å sikre langsiktig og stabil drift.
Kommunen har pr 31.12.16 ca216,0 mill kr i mot 179,0 mill kr forrige år. 138,7 mill kr av dette
vedrører ubundne investeringsfond, som kun kan benyttes i investerings-regnskapet.

Gjeld
Kommunens langsiktige gjeld (ekskl pensjonsforpliktelser) utgør pr 3 l. 12.2016 ca I 561 millioner
kr, som er en økningfra20l5 pä ca357 millioner kr.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger utgjør for Ringerike i 2016 kr 40 073-, som er lavere enn
landsgjennomsnittet for alle kommuner pâ 47 441,- og landsgjennomsnitt u/Oslo pä 57 482,-.

Noteopplysninger
Det er utarbeidet noter i samsvar med regnskapsforskriftens minimumskrav og anbefaling fra
foreningen for god kommunal regnskapsskikk.

Tidsfrister knyttet til årsregnskapet
Regnskapet ble avlagt 9. februar som er innenfor fristen 15. februar

Rådmannens årsberetning ble levert innen fristen som var 31.mars.

Revisors beretning
Revisor har i sin beretning datert 5. april 2017 konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar
med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen og resultatet pr
31.t2.20t6.
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Det er heller ikke avdekket spesielle forhold knyttet til årsberetningen eller registrering og
dokumentasjon.

Avslutning
Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskapet kan fastsettes som Ringerike kommunes

årsregnskap for 2016.

Ringerike kommune
Kontrollutv alget, 2 I .0 4. 17

Karsten Lien
leder
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Sammendrag 

Det er kun små endringer i årsprognosen fra forrige måned. Årsprognosen viser et merforbruk i 

forhold til budsjett på 10 mill. kroner. Det er budsjettert med et «overskudd» i år på 40 mill. 

kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik årsprognosen indikerer vil 

årets «overskudd» være redusert til ca 30 mill. kroner. 

Vi ser gode tendenser på intektssiden i år både når det gjelder renteinntekter og inntekt fra 

konsesjonskraft. Skatteveksten i de tre første månedene er også god, men forventes å flate litt 

ut i årets 8 siste måneder og nærme seg budsjetterte nivåer. 

Sykefraværet i februar viser 9,6 % hvilket er en reduksjon med 0,7 prosentpoeng sammenlignet 

med februar 2016. 

 

Det er kommet nye opplysninger vedrørende saken Hønen gård. Kommunen vil måtte dekke 

disse kostnadene som betyr en netto økning i utgifter på ca 2,6 mill. kroner i året for helse og 

omsorgssektoren. Dette vil også få tilbakevirkende kraft i forhold til 2015 og 2016, som er 

beregnet til ca 4,3 mill. kroner. Det er ikke tatt høyde for dette i denne årsprognosen, men 

rådmannen vil utrede de økonomiske konsekvensene i 1. tertialrapport. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen leverer månedsrapport med økonomisk årsprognose 9 ganger i løpet av året. 2 av 

disse er tertialrapporter som skal inneholde noe mer utfyllende informasjon om situasjonen 

innenfor drift og investering. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er som ventet ikke store endringer i årsprognosen fra forrige måned. Dette indikerer at det 

er god kontroll på økonomien i de ulike sektorene. Saken om Hønen Gård gir oss noen nye 



- 

økonomiske utfordringer som administrasjonen nå jobber med å få oversikt over. Vi vil belyse 

denne saken ytterligere i 1. tertialrapport. Rådmannen presiserer at det jobbes tett med å 

redusere merforbruket hos de rammeområdene som nå viser at de har utfordringer med årets 

økonomiske rammer. Situasjonen blir analysert, og om nødvendig vil det fremmes forslag om 

igangsetting av tiltak eller budsjettendringer ved 1. tertialrapport.  

 

Vedlegg 

Månedsrapport mars 2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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R inger ike kommu ne – Mån edsrappor t mars 201 7

1. Innledning
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske
planer som er lagt for 201 7 . Å rsprognose n som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av
regnskapstall pr 31.03 .2017 .

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinn tekter , pensjonskostnad og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt k an få resultateffekt både positivt og negativt i
forhold til års prognosen.

2. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppn å et regnskapsresultat i 20 1 7 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 10 mill. kroner.

Det er kun små endringer fra årsprognosen som ble lagt frem i forrige månedsrapport pr februar. Det
ser ut til å være god økonomisk kontroll innenfor de fleste driftsområdene. På inntektssiden viser
årets første 3 måneder en god start spesielt i forhold til renteinntekter og konsesjonskraft. I
årsprognosen er det derfor valgt å legge inn et forsiktig anslag på merinntekter innenfor
rammeområdene finans (renteinntekter) og skatt og rammetilskudd (inntekter fra konsesjonskraft).

Det er budsjettert med et «overskudd» i år på 40 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir
regnskapsresultatet slik årsprognosen indikerer vil årets «overskudd» være redusert til ca 30 mill.
kroner.
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3. Kommentarer til årsprognosen

Helse og omsorg
De fleste utførerenhetene leverer tjenester innenfor budsjetterte rammer. I ambulerende
hjemmetjeneste derimot har det vært en jevn økning i tjenestebehovet fra høsten 2016, det ligger
fortsatt på et høyt nivå, og det gir økonomiske utfordringer. I tillegg er å rets budsjetterte nivå på
refusjonsinntekter i forbindelse med ressurskrevende brukere 3 mill. kroner høyere enn det som er
beregnet for 2017 på dette tidspunktet. Samlet merforbruk for rammeområdet er 5,2 mill. kroner.

Foreløpige beregninger vedrørende saken Hønen gård, viser en netto økning i utgifter på ca 2, 6 mill.
kroner i året. D e tte vil også få tilbakevirkende kraft i forhold til 201 5 og 2016, som er beregnet til ca
4,3 mill. kroner. Det er ikke tatt høyde for dette i denne års prog nosen , men rådmannen vil utrede f or
de økonomiske konsekvensene i 1. t ertialrapport .

Samfunn
Årsprognosen endres noe fra forrige månedsrapport etter nye vurderinger av avsetninger og bruk av
fond innenfor selvkostområdet. Omorganiseringen til «bestiller - utfører» modell er i sluttfasen og i
løpet av første halvår vil vi ha et bedre bilde på den faktiske økonomiske driften i 2017. Omstilling og
justeringer i driften har tatt noe lenger tid enn planlagt.

Skatt og rammetilskudd
Vi ser fremdeles en høy skattevekst i 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Det er
imidlertid forventet at veksttallet vil bli mye lavere fra april og ut året. Først etter at skatt for mai er
mottatt får vi en mer sikrere pekepinn på hva år ets skatte inntekter vil bli. Foreløpig legges
årsprognosen lik budsjett.

Kommunen har også inntekter fra konsesjonskraf t. Det har vært gode inntekter de første 3
månedene og i årsprognosen legges inn en forventning om rundt 0,9 mill. kroner høyere inntekter
enn budsjettert.

Finans
Fremdeles lave lånerenter og tidspunkt for årets låneopptak vil påvirke årets renteutgifter . Med
bakgrunn i tallene så langt i år går det mot litt lavere renteutgifter enn budsjettert, men det er litt for
tidlig å ta dette med i årsprognosen. Saldo på kommunens driftskonto har i hele 1. kvartal vært noe
høyere enn antatt og vil gi høyere renteinnt ekter enn budsjettert. Det er lagt inn en forsiktig
antakelse i årsprognosen som utgjør 0,7 mill. kroner i merinntekter.
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4. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 90 flyktninger i 2017. 15 av disse skal
vær e enslige mindreårige. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Så langt i år er det
bosatt 31 personer. En av disse er ensli g mindreårig . Det er ikke gjennomført familiegjenforeninger
hittil i år.

IMDi har varslet at antall enslige mindreårige m est sannsynlig blir lavere enn 15, og kommunen
forbereder seg nå på å ta imot 10 i år.

5. Likviditetssituasjonen
Kommunen har bedret sin likviditetssituasjon de siste årene. Ved utgangen av mars har kommunen
ca 505 mill. kroner i likvide midler på bankkonto o g verdipapirfond . I tillegg har kommunen en
driftskreditt på 100 mill. kroner knyttet til driftskontoen. Driftskreditten har ikke vært benyttet så
langt i 2017.

6. Investeringer
Det er i 201 7 planlagt investeringer som samlet vil gi brutto investeringsutgifter på rundt 700 mill.
kroner for året. Tabellen viser et utdrag av disse:

Prosjekt Regnskap hittil
2017

Budsjett 2017*

Ikke rentable investeringer
Ny skole Hønefoss sør 5 096 253 154 987 321
Ny skole Hønefoss nord 358 844 19 094 752
Bi brannstasjoner Nes 250 000 8 187 300
Heradsbygda omsorgssenter 80 493 31 416 254

Rentable investeringer
Nes i Ådal vannverk 3 245 135 23 936 276
Sokna Vannverk 3 267 829 2 947 293
Ringerike vannverk 15 583 046 100 816 102
Utbygging Monserud
renseanlegg

18 317 778 149 167 166

* Regulert budsjett etter overføringer fra 2016

Årets investeringsprosjekter går stort sett som planlagt innenfor økonomiske rammer og tidsplaner.
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7. Sykefravær
Sykefraværet for Ringerike kommune var 9,6 % i februar 2017, det er 0,7 prosentpoeng lavere enn
februar 2016. Det er det legemeldte kortidsfraværet som har gått ned.

Spesielle tiltak barn og unge har en økning i sykefraværet på hele 3,9 prosentpoeng. Alle øvrige
tjenesteområder har et lavere sykefravær nå enn på samme tid i fjor.

Februar 2016 Februar 2017

Hele kommunen
Totalt 10,3 9,6

Egenmeldt 1,3 1,3

Korttid 3,0 2,2

Langtid 5,9 6,1

Administrasjon og fellesutgifter
Totalt 8,9 7,8

Egenmeldt 1,6 2,1

Korttid 2,0 0

Langtid 5,1 5,7

Barnehage
Totalt 11,3 11,2

Egenmeldt 2,0 1,6

Korttid 3,5 1,8

Langtid 5,7 7,8

Grunnskole
Totalt 9,2 8,6

Egenmeldt 1,5 0,8

Korttid 2,5 1,7

Langtid 5,2 6,1

Spesielle tiltak barn og unge
Totalt 5,3 9,2

Egenmeldt 1,2 1,3

Korttid 0,9 2,4

Langtid 3,2 5,5

Kulturtjenesten
Totalt 15,4 7,8

Egenmeldt 1,3 0,6

Korttid 8,4 0

Langtid 5,7 7,2

Helse og omsorg
Totalt 12,4 11,8

Egenmeldt 1,1 1,5

Korttid 4,1 3,3

Langtid 7,3 7,0

Samfunn (Tekniske områder)
Totalt 7,5 4,9

Egenmeldt 1,4 1,5

Korttid 1,3 1,0

Langtid 4,8 2,4

Egenmeld t = egenmelding 1 - 8 dg. Korttid = legemeldt fravær 1 - 16 dg. Langtid = legemeldt fravær 1 - 365 dg.
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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.
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MOTTATT 26APR,2017

KONTROLLUTVALGET

Til stede

Forfall

Sekretær

Revisjonen

Administrasjonen

PROTOKOLLO3IIT

framøte i kontrollutvalget 17.02.17, kl. 13.00 - 15.15

Lise Kihle Gravermoen, Ulf Magnussen, Dag Haakon Henriksen,
Erna Skaugrud

Karsten Lien

Bente Thalerud, Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS

Leder regnskapsrevisjon BKR Kirsti T. Finstad

Kommunalsjef for økonomi Gynd Løvli (sak 28117 og sak 29117)

Hovedverneombud Arne Skuterud (sak 32117)

Ordfører

Følgende saker ble behandlet:
Vararep. for Karsten Lien var innkalt men hadde ikke anledning til âmøte.

Sak27ll7 Protokoll framøtenr.02ll7 til endelig godkjenning og underskrift

Behandling:
Det fremkom ingen kommentarer til protokollen.

Vedtak i kontrollutvalget:
Protokoll fra møte nr. 021 17 godkjennes.

Sak 28/17 Status for den økonomiske situasjonen per 31.03.17

Behandling:
Kommunalsjef for økonomi orienterte om den økonomiske situasjonen
per 31 .03.17 .

Vedtak i kontrollutvaleet:
Redegiørelsen tas til orientering.

Dokid:
17036164
(17le06-8)

I

Kontrollulvalget - protokoll 03/17



KONTROLLUTVALGET

Sak29/17 Årsregnskapet for Ringerike kommune 2016

Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg til det fremlagte forslag: <Kontrollutvalgets uttalelse
til Ringerike kommunens årsregnskap for 2016>>.

Vedtak i kontrollutvalset:
Kontrollutvalgets uttalelse til Ringerike kommunes årsregnskap for 2016 sendes

kommunestyret med kopi til formannskapet.

Sak 30/17 Åpenhetsrapport for regnskapsåret 201.6

Behandling:
Revisor redegjorde for formålet med åpenhetsrapporten fra Buskerud
Kommunerevisjon IKS og om innholdet.

Vedtak i kontrollutvalset:
Kontrollutv alget tar saken til orientering.

Sak 31/17 Forslag til forvaltningsrevisjon vedr. omstillings- og nedbemanningsprosesser
i Ringerike kommune

Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg til fremlagte utkast til prosjektplan. Eventuelle
endringer av problemstillinger underveis vil giøres i dialog med kontrollutvalget.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til prosjektplan vedr. omstillings- og
nedbemanningsprosesser i Ringerike kommune og ber revisjonen gjennomføre
prosjektet i samsvar med denne.

Sak32ll7 Hovedverneombudetvarinviterttil kontrollutvalget

Behandling:
Hovedverneombud Arne Skuterud orienterte kontrollutvalget om sine erfaringer som
hovedverneombud i kommunen i en tid med omstillings- og nedbemanningsprosesser.

Vedtak i kontrollutvalset:

2

Kontrollutv alget tar saken til orientering.
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Sak34/17

Sak 33/17 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016

Behandling:
Kontrollutvalget godkjente fremlagte forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2016.
Feil årstall må rettes opp på side 2.

Vedtak i kontrollutvaleet:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 oversendes kommunestyret med følgende
innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering

Helsetilsynets rapport etter tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker
med utviklingshemming i Ringerike kommune

Behandling:
Kontrollutvalget fikk papirkopier av følgende dokumenter:
- Saksfremlegg Ringerike kommune Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd:

Fylkesmannens tilsynsrapport av 02.12.2016 - tiltak for lukking av awik.
- Brev til kontrollutvalget fra rådmannens stab vedr. Fylkesmannens tilsynsrapport

av 02.12.2016- tiltak for lukking av awik
- Brev fra Fylkesmannen i Buskerud - Svar på Ringerike kommunes handlingsplan

etter systemrevisjon.

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering om endelig retting/lukking av awik etter
at frist for dette har gått ut jf. Fylkesmannens brev.

Vedtak i kontrollutvalset:
Kontrollutvalgettar rapport fra tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker
med utviklingshernming i Ringerike kommune2016 til orientering.

Kontrollutvalget ber om en orientering fra seniorrådgiver Sveinung Homme i
kontrollutvalgets møte, august 2017, for å bli informert om endelig retting av awik
etter gj enn omført tilsyn.

Sak 35/17 Revisor informerer

Behandling

o Status vedr. forvaltningsrevisjon Kvalitet i hjemmetjenestene
o Status vedr. arbeidet med eierskapskontrollen av Ringeriks-Kraft AS
o Status vedr. forvaltningsrevisjonsrapport IKT

J
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Vedtak i kontrollutvaleet:
Saken tas til orientering.

Sak 36/17 Sekretæren informerer

Behandling:
Sekretæren orienterte om at utkast til plan for forvaltningsrevisjon vedr.
arbeidskriminalitet og sosial dumping vil foreligge til kontrollutvalgets neste møte.

Vedtak i kontrollutvalget:
Saken tas til orientering.

Sak37/17 Delegeringsreglement Ringerike kommune
(Oppfølging av sak 2lll7 imøte23.03.11)

Vedtak i kontrollutvaleet:
Kontrollutvalget oversender brev til ordfører vedr. forslag om endring i
delegeringsreglementet til Ringerike kommune.

Behandling:
Kontrollutvalgets medlem Dag Haakon Henriksen fremla som avtalt imøte23.03.17
et forslag vedr. delegasjonsreglementet. Kontrollutvalget sluttet seg til forslaget og
oversender brevet til ordfører som rette vedkommende.

Eventuelt:
Ulf Magnussen tok opp et spørsmål vedr. valg av kontrollutvalg som ble besvart av utvalgets øwige
medlemmer.

Kontrollutvalget i Ringerike kommune, 21.04.t7

Lise Kihle Gravermoen
Nestleder

Dag Haakon Henriksen Erna Skaugrud

Ulf Magnussen
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Saksprotokoll - Egenandel til kartlegging av kvikkleiresone Støaveien  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Kommunestyret tar saken til orientering 

2. Rådmannen bes innarbeide finansiering av kommunens egenandel i budsjettjustering 1. tertial. 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.04.2017: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

Egenandel til kartlegging av kvikkleiresone Støaveien  
 

Forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret tar saken til orientering 

2. Rådmannen bes innarbeide finansiering av kommunens egenandel i budsjettjustering 1. tertial. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kvikkleire opptrer under den marine grense, som er betegnelsen på hvor havnivået lå tidligere 

under siste istid, da Norge var dekket av et lag med ca 3000 meter is på det meste (ca 20 000 

år siden). Da isen begynte å smelte ble leirpartikler ført med smeltevannet og avsatt 

(sedimentert) i det som den gang var strandsonen i det salte havvannet. Med saltet fra 

sjøvannet fikk leira en intern gitterstruktur i det marine miljøet. 

 

Etter hvert som isen smeltet, hevet landskapet seg på grunn av at vekten av isen ble borte. 

Deler av leira som før lå under havnivå, ble dermed etter hvert liggende over havet. Den marine 

grense ligger i dag på om lag 250 til 300 moh. Etter at landområdene hevet seg etter siste istid, 

har saltet i denne leira gjennom årene blitt vasket ut av ferskt grunnvann. Når saltet som sørger 

for de elektrostatiske bindingene mellom leirpartiklene er vasket bort, blir leiras 

styrkeegenskaper endret. 

 

Hvis slik leire overbelastes, kan gitterstrukturen i leira plutselig kollapse. Slik leire betegnes 

som "kvikk". Dersom kvikkleire utsettes for belastning over sitt styrkenivå, eller omrøres som 

følge av naturlig eller menneskelig påvirkning, kan leirmassene plutselig bli til en flytende 

suppe i sitt eget porevann. Kvikkleireskred kan forplante seg raskt bakover over store arealer 

og skredmaterialet kan flyte over betydelige distanser. 

 

I Ringerike kommune finnes 17 registrerte forekomster av kvikkleire. Av disse er 5 rangert i 

nest høyeste risikoklasse 4 (skala 1-5), basert på faregrad og konsekvens av hendelse. NVE 

anbefaler at det gjennomføres ytterligere kartlegging av disse 5 forekomstene. 

 



- 

I 2009 ble det gjennomført omfattende grunnundersøkelser i Krakstadmarka, herunder også 

sone 867 Støaveien/Oddli. Dette området har forekomst av kvikkleire og sonen er klassifisert i 

risikoklasse 3 som følge av faregrad «lav» og konsekvens «meget alvorlig».  

 

Stabilitetsvurdering av Støaveien/Oddli i denne undersøkelsen konkluderte med lav stabilitet i 

området, og at faregrad sannsynligvis burde settes til «middels», dette vil føre sonen over i 

risikoklasse 4.  

 

Ringerike kommune søkte i 2015 om tilskudd fra NVE til videre undersøkelser i denne sonen 

ut ifra konsekvens «meget alvorlig» på grunn av stor boligtetthet, høyde på skråninger i 

terrenget og mulighet for oppdemming og påfølgende «dambrudd» i Storelva som et «worst 

case» scenario. 

 

NVE hadde ikke disponible midler i 2016, men har nå gitt tilsagn om tilskudd på 80% av 

kostnadene basert på tilbud fra NGI for kartlegging og vurdering av området. Tilskuddet er 

maksimert til kr. 1 120 000.- eks mva. NGI har i e-post i mars 2017 bekreftet at tilbudet står 

ved lag med en justering av enhetspriser som innebærer en økning på ca kr. 18 000.-. 

 

Økonomiske forhold 

 

Oversikt over kostnader i prosjektet 

 

Aktivitet Ekskl. mva Inkl. mva 

Grunnundersøkelser m rapport 1 050 000 1 312 500 

Ekstern kvalitetssikring (krav fra NVE) 150 000 187 500 

Prosjektledelse (forutsettes kjøpt eksternt) 150 000 187 500 

Sum kostnader 1 350 000 1 687 500 

Finansiering   

Tilskudd fra NVE 1 120 000 1 120 000 

Egenfinansiering 230 000 567 500 

 

Budsjett må inkludere merverdiavgift, siden refusjonen ikke tilbakeføres prosjektet. 

 

Det er ikke avsatt midler til oppfølging av hensynssonene med kvikkleire i gjeldende 

handlingsplan. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er i kommuneplanen registrert som hensynsone med mulig naturfare 

 

Juridiske forhold  

Kommunen har ansvar for å forebygge risiko ved utbygging eller i bebygd område. Dette 

framkommer i Plan og bygningslovens §§ 1-1, 3-1og konkretisert i 28-1. 

 

§1-1 Lovens formål 

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner» 

 

§3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven 

«Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov: 



- 

fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig 

infrastruktur, materielle verdier mv « 

 

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv. 

«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig 

sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder 

for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 

For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot 

opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til 

byggegrunn, bebyggelse og uteareal. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter om sikkerhetsnivå og krav til undersøkelser, 

sikringstiltak for person eller eiendom, dokumentasjon av tiltaket og særskilte sikringstiltak.» 

Rådmannens vurdering 

Støaveien/Oddli er ikke klasset i risikoklasse 4 etter vurderingene fra NVE i perioden 2001-

2006. Det ble i 2009 vurdert 2 profiler i dette området, og de funn som ble gjort her indikerer 

høyere faregradsklassing enn opprinnelig vurdert.  

 

Sett i lys av befolkningstetthet og konsekvens av en hendelse anbefaler rådmannen at det 

bevilges nødvendige midler til egenandel, slik at kartlegging kan gjennomføres og eventuelle 

restriktive krav stilles ved inngrep i terreng i området og mulige tiltak for å forbedre 

områdestabilitet kan beskrives. 

 

Som vist ovenfor har kommunen forpliktelse i plan- og bygningsloven til å legge inn 

restriksjoner i hensynssoner der dette er nødvendig for å sikre eiendom, liv og helse. Motsatt 

vil kommunen komme i erstatningsansvar dersom tiltak godkjennes som følge av manglende 

kartlegging og skade oppstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 



- 

Brev fra NVE med tilsagn om tilskudd 

Tilbud fra NGI 2015 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Asle Aker 
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F11118 - tilsagn om tilskudd til gjennomføring av utredning av faresone 

for kvikkleireskred 867 Støaveien i Hønefoss, Ringerike kommune, 

Buskerud. 

NVE gir tilsagn om tilskudd på 80 % av kostnadene for tiltaket. NVE sin andel er oppad 

begrenset til 1 120 000 kr eks mva. Dette skal inkludere en uavhengig kvalitetssikring. NVE legger 

til grunn at vilkårene er akseptert dersom NVE ikke har mottatt klage på vedtaket innen 

utgangen av klagefristen. 

Bakgrunn for saken 

Vi viser til Ringerike kommunes søknad av 27.1.2016 om tilskudd til økonomisk støtte til 

grunnundersøkelser og geoteknisk utredning av faresone Støaveien i Hønefoss.  

Søknaden viser til faresonekart for kvikkleire i Hønefoss og til NGI-rapport 20091249-00-3-R 

Stabilitetsvurdering faresone Støaveien. Grunnundersøkelser og stabilitetsvurdering, 24.11.2009. 

Faresonen er klassifisert med meget alvorlig konsekvensklasse (ca 60 eneboliger og 4 rekkehus i 2005) 

og faregrad lav. NGI-rapporten viser sensitiv leire i nivå under elva og beregning av stabilitet i profil 

ned fra Oddliveien er ikke tilfredsstillende. I tillegg viser rapporten høyere poretrykk enn det som var 

lagt til grunn for faregradsberegningen, noe som kan tilsi at faregraden skulle vært høy. Iht. punkt 4.4 i 

OEDs regelverk for tilskudd dokumenterer opptegnet faresone og NGI-rapport at det er sannsynlig at 

aktuell bebyggelse i faresonen er betydelig utsatt for fare for skred og at en utredning for å avklare reell 

skredfare i sonen og behov for tiltak dersom stabiliteten er for lav. 

NGI-rapporten anbefaler videre undersøkelser for å avklare og dimensjonere eventuelle videre tiltak for 

å bedre sikkerheten. Ringerike kommune har mottatt et tilbud fra NGI datert 16.12.2015 for utredning av 

faresonen. Tilbudssummen ligger på 1 250 000 kr eks mva for både grunnundersøkelser og geoteknisk 

utredning av sonen. 

Ved utredning av faresoner for kvikkleireskred skal NVEs kvikkleireveileder følges (NVE-veileder 

7/2014). Denne krever en uavhengig kvalitetssikring av soneutredninger. Ringerike kommune har ikke 

innhentet tilbud på dette, men NVE forutsetter at det gjøres og anslår en sum oppad begrenset til 

150 000 kr eks mva for en slik kvalitetssikring. 

Utredningen og kvalitetssikringen har et samlet kostnadsoverslag på 1 400 000 kr eksklusive mva. 
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Begrunnelse for støtte 

Med bakgrunn i årlige bevilgninger i statsbudsjettets kap. 1820, post 60 forvalter NVE en 

tilskuddsordning der kommuner kan søke tilskudd til utredning, planlegging eller gjennomføring av 

fysiske sikringstiltak mot flom og skred og til miljøtiltak i vassdrag. Tilskuddsmidlene forvaltes i tråd 

med Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag. Dette 

regelverket er utarbeidet i henhold til reglement og bestemmelser for økonomistyring i staten og fastsatt 

av OED. Det følger av tilskuddsregelverket at NVE vil vurdere om tiltakene tilfredsstiller nærmere 

angitte tildelingskriterier. Midlene dekker ikke alle de behov for tiltak som blir meldt. NVE må derfor 

prioritere de tiltakene som har høyest samfunnsmessig nytte i forhold til kostnadene. 

Det omsøkte tiltaket tilfredsstiller tilskuddskriteriene for denne tilskuddsordningen ettersom kommunen 

søker om utredning av skredfare og planlegging av fysiske tiltak for å redusere faren for skader fra skred 

på eksisterende bebyggelse (iht. punkt 4.1.1 i OEDs regelverk for tilskudd). 

Det følger av tilskuddsregelverket at tilskuddsmottaker normalt må dekke 20% av kostnadene ved 

tiltaket.  

Kommunen får normalt refundert kostnadene til mva., og mva. som blir refundert skal derfor holdes 

utenom tilskuddsgrunnlaget. I tråd med regelverket for tilskuddsordningen må kommunen dekker sine 

egne administrasjonskostnader, og heller ikke disse skal inngå i tilskuddsgrunnlaget.  

 

NVE finner at tiltaket har høy nytteverdi i forhold til kostnadene, og legger særlig vekt på at tiltaket vil 

gi grunnlag for økt sikkerhet for liv og helse til mange mennesker. NVE har vurdert denne søknaden opp 

mot andre innkomne søknader mottatt i 2016, og funnet grunn til å prioritere denne både ut fra vurdering 

av nytte/kost og risikoen (faregrad og konsekvens) ved skred.  

Vi understreker at vårt tilsagn verken innebærer noen form for tillatelse til utføre grunnundersøkelser. 

Nødvendige tillatelser, gravemelding osv. må kommunen selv sørge for at foreligger. Vi gjør også 

oppmerksom på at kommunen selv må ordne forholdene til de private interessene som er berørt av 

tiltaket, herunder få rett til grunn der det skal gjøres grunnboring. NVE vurderer ikke de privatrettslige 

forholdene ved gjennomføring av utredningen.  

Dersom kommunen ønsker å få dekket hele eller deler av egenandelen fra private som har nytte av 

sikringstiltaket, er dette kommunens ansvar. 

Vedtak 

Med bakgrunn i bevilgninger over statsbudsjettet kapittel 18.20, post 60 og tilhørende regelverk for 

tilskudd1 gir NVE med dette Ringerike kommune tilsagn om tilskudd til finansiering av utredning av 

faresone for kvikkleireskred 867 Støaveien i Hønefoss og kvalitetssikring av denne utredningen. NVE 

vil dekke 80 % av kostnadene. NVE sin andel er oppad begrenset til 1 120 000 kr. Kostnader til mva. og 

administrasjon skal ikke inngå i tilskuddsgrunnlaget.  

Vilkår 

Tilsagnet gis på følgende vilkår:  

1. Utredningen utføres av foretak med kompetanse på fagområdet og det skal gjennomføres en 

uavhengig kvalitetssikring av foretak med tilsvarende kompetanse. 

                                                      
1 Regelverk for tilskuddsordning, Tilskudd til flom og skredforebygging og miljøtiltak i vassdrag, (kap. 1820, post 

60) 
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2. Prosjektet må være sluttført og sluttregnskapet oversendt NVE innen 2.5.2019. 

3. Senest innen utgangen av februar året etter prosjektslutt skal Ringerike kommune oversende til 

NVE:  

a. En rapport som redegjør for hvordan støtten er benyttet. Prosjektrapporten skal omfatte 

en utredning av skredfare for faresonen Støaveien iht NVEs kvikkleireveileder (NVE-

veileder 7/2014) med revidert utstrekning av faresone for kvikkleireskred, ny 

klassifisering av faregrad, konsekvensklasse og risikoklasse, vurdering av profiler hvor 

et kvikkleireskred kan oppstå med bakgrunn i lagdeling og topografi, samt 

stabilitetsberegninger av disse med dagens stabilitet og evt. forslag til stabiliserende 

tiltak. Prosjektrapporten sal også omfatte en rapport uavhengig kvalitetssikring som 

dokumenterer at utredningen er gjort i tråd med NVEs kvikkleireveileder. 

b. En oversikt som viser hvordan tiltaket er finansiert og som spesifiserer utgiftene ved 

gjennomføring av tiltaket. Når tilskuddet overstiger 1 mill. kroner skal 

prosjektregnskapet være attestert av revisor.  

4. NVE Region sør gir faglig oppfølging til kommunen ila utredningen for å sikre at denne blir 

gjort iht. NVEs kvikkleireveileder slik at den reelle skredfaren blir kartlagt på et tidlig nivå og 

videre utredning blir tilpasset til dette. 

NVE legger til grunn at vilkårene er akseptert dersom NVE ikke har mottatt klage på vedtaket innen 

utgangen av klagefristen.  

Utbetalingsordning 

Tilskuddet utbetales når utredningen er gjennomført, gjennomgått av NVE og regnskapet er godkjent. 

Deler av tilskuddet kan betales underveis på grunnlag av regnskapsoversikt for medgåtte utgifter.  

Vi tar forbehold om at tidspunkt for utbetaling avhenger av tilgjengelige budsjettmidler på det aktuelle 

tidspunktet, og at det derfor kan bli aktuelt å forskyve utbetalinger noe utover i tid i forhold til 

kommunens ønsker.  

Tilskuddet utbetales på grunnlag av tilsendt faktura. Faktura sendes elektronisk i EHF-format til EHF-

adressen Norges vassdrags- og energidirektorat 970 205 039 MVA. Faktura merkes med 

tiltaksnummeret F11118 og tiltaksnavnet  ”Utredning av faresone for kvikkleireskred 867 Støaveien i 

Hønefoss”.  

Mulige kontrolltiltak og reaksjonsformer  

I samsvar med bevilgningsreglementets § 10 annet ledd tas det forbehold om at NVE og Riksrevisjonen 

kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene. 

Såfremt tilskuddet ikke er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle dersom Ringerike kommune: 

 ikke aksepterer vilkårene for tilskuddet 

 opptrer i strid med målsettingen for tilskuddsordningen 

 

Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom:  

 det er utbetalt på grunnlag av uriktig informasjon fra (navn på kommune) 

 tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt eller bryter med vesentlige vilkår i tilsagnet 
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Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven 

kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 

til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Ellen Elizabeth Davis Haugen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

   

   
 

  

   

   

 







Ringerike kommune
Utredning Støaveien

 Sammendrag grunnundersøkelser

Post Beskrivelse i henhold til NGFs melding nr 10, 1994, Rev 2008 Sum

nr beskrivelsestekster  

 FELTARBEID
1 SUM  HOVEDPOST 1  Forberedende og generelle arbeider 40 300,00        
2 SUM  HOVEDPOST 2  Sonderinger 192 850,00      

3 SUM  HOVEDPOST 3  In situ målinger 299 200,00      

4 SUM  HOVEDPOST 4  Prøvetaking (omrørte/forstyrrede prøver) 5 950,00          
5 SUM  HOVEDPOST 5  Prøvetaking (uforstyrrede prøver) 110 660,00      

6 SUM  HOVEDPOST 6  Tilleggsarbeider og spesielle feltforsøk 82 550,00        

Sum feltarbeid, hovedposter 1 - 6 731 510,00      

 LABORATORIEARBEID
10 SUM  HOVEDPOST 10 Klassifisering 27 435,00        

11 SUM  HOVEDPOST 11 Rutineundersøkelser av prøvesylindre 58 800,00        

12 SUM  HOVEDPOST 12 Treaksialforsøk 60 875,00        

13 SUM  HOVEDPOST 13 Direkte skjærforsøk -                   

14 SUM  HOVEDPOST 14 Ødometerforsøk 40 250,00        
15 SUM  HOVEDPOST 15 Permeabilitetsforsøk -                   
16 SUM  HOVEDPOST 16 Miljøforsøk -                   

Sum laboratoriearbeid, hovedposter 10 - 16 187 360,00      

RAPPORTERING
20 SUM HOVEDPOST 20 Datarapportering 74 989,60        
30 SUM HOVEDPOST 30 Administrasjon/oppfølging 20 400,00        

Sum rapportering, hovedposter 20 og 30 95 389,60        

SUM 1 014 259,60   

...................................................................den..............................20............................

.......................................................................................................................................

Stempel, underskrift
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Ringerike kommune

Utredning Støaveien

 Post  Beskrivelse arbeid Enhet Mengde Enhetspris SUM
 nr.

 1.  FORBEREDENDE OG GENERELLE ARBEIDER
 1.1  Gravemelding og påvisning
 1.11  Generelt RS 1 3 000,00       3 000,00       
 1.12  Pr. borpunkt stk 10 500               5 000,00       

 1.5  Hovedrigging
 1.51  Tilrigging og nedrigging på land RS 1 21 000          21 000,00     
 1.52  Tillegg for tilrigging/nedrigging av fartøy/flåte RS -                
 1.53  Markrydding time 1 370            -                
 1.54  Flytting mellom områder/boresteder > 1 km stk 3 000            -                

 1.6  Oppmåling
 1.61  Generell tilrigging av oppmålingsutstyr RS 1 5 000            5 000,00       
 1.62  Pr. borpunkt stk -                
 1.63  GPS målinger pr. borpunkt stk 10 630               6 300,00       

SUM  HOVEDPOST 1  Forberedende og generelle arbeider 40 300,00     

 2.  SONDERINGER
 2.1  Totalsondering
 2.11  Forflytning og oppstilling på land pr. borpunkt stk 10 1 450            14 500,00     
 2.12  Boring i løsmasser inntil 30 m m 300 290               87 000,00     
 2.13  Boring i løsmasser for dybder større enn 30 m m 200 360               72 000,00     
 2.14  Boring i berg m 30 375               11 250,00     
 2.15  Tillegg til 2.11 ved avstand til vannkilder > 200 m stk 3 2 700            8 100,00       

 2.2  Dreietrykksondering
 2.21  Forflytning og oppstilling på land pr. borpunkt stk 1 450            -                
 2.22  Boring i løsmasser inntil 30 m m 270               -                
 2.23  Boring i løsmasser fra 30 m m 345               

SUM  HOVEDPOST 2  Sonderinger 192 850,00   

 3.  IN SITU MÅLINGER
 3.2  Trykksondering

 Kvalitetsklasse:__________________________
 3.21  Forflytning og oppstilling pr borpunkt stk 8 1 900            15 200,00     
 3.22  Trykksondering i løsmasser inntil 20 m m 160 450               72 000,00     
 3.23  Trykksondering i løsmasser fra 20 m m 80 600               48 000,00     

 3.3  Poretrykksmålinger
 3.31  Forflytning og oppstilling pr. installasjon stk 6 1 900            11 400,00     

 (inkl. avlesning mens borelaget er på stedet)
 3.32  Tilleggsavlesninger pr. besøk stk 8 000            -                
 3.33  Tilleggsavlesninger ved logging uke -                
 3.34  Sikring av piezometer inkludert eventuell lås stk 800               -                
 3.35  Levering av piezometer - elektrisk/modifisert stk 6 10 500          63 000,00     
 3.36  Levering av piezometer - hydraulisk stk 4 500            -                
 3.37  Levering av rør m 160 220               35 200,00     
 3.38  Nedpressing/installasjon av piezometer m 160 340               54 400,00     

SUM  HOVEDPOST 3  In situ målinger 299 200,00   

 4.  PRØVETAKING (omrørte/forstyrrede prøver)
 4.3  Naverboring med maskin
 4.31  Forflytning og oppstilling pr punkt stk 1 900            -                
 4.32  Opptak av prøver inntil 5 m stk 5 390               1 950,00       
 4.33  Opptak av prøver fra dybder større enn 5 m stk 875               -                

 Feltarbeid
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Ringerike kommune

Utredning Støaveien

 Post  Beskrivelse arbeid Enhet Mengde Enhetspris SUM
 nr.

 Feltarbeid

 4.34  Navering m 5 800               4 000,00       

SUM  HOVEDPOST 4  Prøvetaking (omrørte/forstyrrede prøver) 5 950,00       

 5.  PRØVETAKING (uforstyrrede prøver)
 5.2  f72 mm prøvetaking

 Kvalitetsklasse:__________________________
 5.21  Forflytning og oppstilling på land pr. borpunkt stk 3 1 900            5 700,00       
 5.22  Opptak av prøver inntil 10 m i løsmasser stk 5 2 600            13 000,00     
 5.23  Opptak av prøver 10 - 20 m i løsmasser stk 10 3 100            31 000,00     
 5.24  Opptak av prøver 20 - 30 m i løsmasser stk 6 4 160            24 960,00     
 5.25  Penetrering i løsmasser (hele dybdeintervallet) m 60 600               36 000,00     
 5.27  Ventetid før opptak av prøver time 2 700            -                

SUM  HOVEDPOST 5  Prøvetaking (uforstyrrede prøver) 110 660,00   

 6.  TILLEGGSARBEIDER OG SPESIELLE FELTFORSØK
 6.1  Forboring (ved boremetoder, post 2 - 5)
 6.11  Forboring for hvert borpunkt stk 5 900               4 500,00       
 6.12  Forboring (med naver, sonderingsstenger etc.) m 100 190               19 000,00     

 6.2  Odex-boring  (ved boremetoder, post 2 - 5)
 6.21  Rigging av Odex-ustyr (inkl evt. kompressor) RS 1 5 000            5 000,00       
 6.22  Odex-boring for hvert borpunkt stk 2 6 500            13 000,00     
 6.23  Odex-boring m 15 1 950            29 250,00     

 6.4  Ulendt terreng pr borpunkt stk 3 2 700            8 100,00       

 6.5  Transport av prøver (ved post 4 og 5) RS 1 3 700            3 700,00       

 6.6  Vær og føre.  Ventetid for mannskap/utstyr
 6.61  Ved landboring time 3 120            -                

SUM  HOVEDPOST 6  Tilleggsarbeider og spesielle feltforsøk 82 550,00     

SUM FELTARBEID, hovedposter 1 - 6 731 510,00   
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Ringerike kommune
Utredning Støaveien

  

 Post  Beskrivelse arbeid Enhet Mengde Enhetspris SUM
 nr.

 10  KLASSIFISERING
 10.1  Jordartsklassifisering av poseprøver

 Rutineundersøkelse i henhold til beskrivelsen
 10.11  Pr. prøve stk 5 285,00          1 425,00        
 10.12  Lagring < 1 år RS 140,00          -                 
 10.13  Foto stk 35,00             -                 

 10.2  Vanninnhold pr. forsøk stk 5 120,00          600,00           

 10.3  Densitet for jord pr. forsøk stk 170,00          -                 

 10.4  Korndensitet pr. forsøk stk 1 000,00       -                 

 10.5  Konsistensgrenser
 10.51  Støtflytegrense/plastisitetsgrense, NS 8001/NS 8003 sett 1 210,00       -                 
 10.52  Konusflytegrense/plastisitetsgrense, NS 8002/NS 8003 sett 21 1 210,00       25 410,00      

 10.6  Svinngrense pr. forsøk stk 1 210,00       -                 

 10.7  Kornfordelingsanalyser
 10.71  Tørrsikting > 0,075 mm (0,063 mm) stk 650,00          -                 
 10.72  Våtsikting > 0,075 mm (0,063 mm) stk 1 150,00       -                 
 10.73  Sedimentasjonsanalyse pr. prøve stk 1 150,00       -                 
 10.74  Kombianalyse  NS 8005/8006 pr. prøve stk 2 200,00       -                 

 10.8  Humusinnhold ved glødetap pr. prøve stk 680,00          -                 

 10.9  Humusinnhold etter NaOH-metoden pr. forsøk stk -                 

SUM  HOVEDPOST 10 Klassifisering 27 435,00    

 11 RUTINEUNDERSØKELSER AV PRØVESYLINDRE
 11.1 f54, 72 og 95 mm prøver av leire/leirholdige materialer

 Rutineundersøkelse i henhold til beskrivelsen
 11.11  Pr. sylinder 54 mm stk 2 370,00       -                 
 11.12  Pr. sylinder 72 mm stk 21 2 800,00       58 800,00      
 11.13  Pr. sylinder 95 mm stk 3 500,00       -                 
 11.14  Lagring < 1 år Ø 54 mm stk 420,00          -                 
 11.15  Blokkprøve, med oppdeling av første nivå + std rutine stk 6 100,00       -                 

 11.2  f54 mm prøver av sand og siltmaterialer
 Rutineundersøkelse i henhold til beskrivelsen

 11.21  Pr. sylinder stk 1 500,00       -                 
 11.22  Lagring < 1 år stk 420,00          -                 

SUM  HOVEDPOST 11 Rutineundersøkelser av prøvesylindre 58 800,00    

 12  TREAKSIALFORSØK
 12.1  Statiske treaksialforsøk
 12.11  Isotrop konsolidering stk 9 000,00       -                 
 12.12  Anisotrop konsolidering stk 5 9 975,00       49 875,00      
 12.13  Tillegg vanskelige/bløte prøver stk 5 2 200,00       11 000,00      
 12.14  Tillegg for trimming av sidene stk 1 150,00       -                 
 12.15  Tillegg for innstamping av sandprøver stk 3 800,00       -                 

SUM  HOVEDPOST 12 Treaksialforsøk 60 875,00    

 14  ØDOMETERFORSØK
 14.1  Trinnvis belastning pr. prøve stk 6 352,00       -                 
 14.11  Tillegg for av-/rebelastning stk 1 100,00       -                 

 Laboratoriearbeid (inkl. opptegning/presentasjon)
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Ringerike kommune
Utredning Støaveien

  

 Post  Beskrivelse arbeid Enhet Mengde Enhetspris SUM
 nr.

 Laboratoriearbeid (inkl. opptegning/presentasjon)

 14.12  Tillegg for innbygging fra sylinder - bløt leire etc. stk 1 100,00       -                 

 14.2  Kontinuerlig belastning pr. prøve CRS/CPR-prosedyre stk 5 5 850,00       29 250,00      
 14.22  Tillegg for av-/rebelastning stk 5 1 100,00       5 500,00        
 14.23  Tillegg for innbygging fra sylinder - bløt leire etc stk 5 1 100,00       5 500,00        

SUM  HOVEDPOST 14 Ødometerforsøk 40 250,00    

SUM LABORATORIEARBEID, hovedposter 10 - 16 187 360,00  
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Ringerike kommune
Utredning Støaveien

 Post  Beskrivelse arbeid Enhet Mengde Enhetspris SUM

  nr.
 20.  Datarapportering
 20.1  Datarapport 
 20.11  Prosentandel av feltundersøkelsene, post 2 - 6.4 % 687 510,00 8                    55 000,80      
 20.12  Prosentandel av laboratorieundersøkelsene % 187 360,00 8                    14 988,80      
 20.13  Data levert elektronisk, oversendelse av GS database RS 1 5 000,00       5 000,00        

SUM HOVEDPOST 20 Datarapportering 74 989,60    

 30.  ADMINISTRASJON/OPPFØLGING - FELT/LAB.
 30.1  Utarbeidelse av boreplan time 1 360,00       -                 
 30.2  Feltingeniør, inklusive diett time 1 080,00       -                 
 30.3  Administrasjon av grunnundersøkelser time 15 1 360,00       20 400,00      

SUM HOVEDPOST 30 Administrasjon/oppfølging 20 400,00    

SUM RAPPORTERING, hovedposter 20 og 30 95 389,60    

 Rapportering
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NGIs generelle oppdragsbetingelser 
 

1. Gyldighet 

Følgende avtaledokumenter gjelder i nevnte rekkefølge 
for oppdrag som utføres av NGI: 

a) Oppdragsbekreftelse eller tilbudsbrev 
b) NGIs generelle oppdragsbetingelser 
c) NS8402:2010 "Alminnelige kontraktsbestemmelser 

for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid". 
2. utgave oktober 2010. 

For oppdrag hvor det er inngått egen kontrakt, gjelder 
denne i stedet for (a) og foran (b) og (c). 

2. Timepriser 

Hvis ikke annet er avtalt, honoreres oppdrag etter med-
gått tid (inkludert nødvendig reisetid) og avtalte time-
priser. Utlegg, leie, osv. er ikke inkludert i timeprisene. 

De avtalte timepriser gjelder også for vanlig overtid. Ved 
skift-, natt- og helgearbeid og ved utestasjonering på an-
legg eller særskilt arbeidssted, skal egne priser avtales. 

3. Utlegg 

Hvis ikke annet er avtalt, belastes oppdragsgiver nød-
vendige direkte utlegg for gjennomføring av oppdrag 
(f.eks. kopiering, reiseutgifter, kartgrunnlag, tilleggs-
forsikring) uten påslag. 

Godtgjørelse for reiser og opphold faktureres ifølge 
"Statens reiseregulativ". Bruk av NGIs biler medfører 
leie. Ved utestasjonering på anlegg og for feltoppdrag av 
mer enn 4 ukers varighet, vil det bli opprettet særskilt 
avtale for dekning av opphold, hjemreiser m.v. 

4. Utstyrsleie 

Hvis ikke annet er avtalt, beregnes utstyrsleie etter egne 
satser for bruk eller leie av instrumenter, felt- og labora-
torieutstyr, IT-utstyr og spesiell programvare. 

Mobilisering og demobilisering av utstyr avregnes nor-
malt som fast pris. 

5. Felt- og laboratorieundersøkelser 

Feltundersøkelser avregnes normalt etter enhetspriser. 
Alle mengder er regulerbare og gjøres opp etter faktisk 
utførte og oppmålte mengder. Tap av utstyr som skyldes 
upåregnelige forhold belastes oppdragsgiver til selvkost. 

Laboratorieundersøkelser avregnes etter enhetspriser.  

6. Produksjon og leveranse av utstyr 

NGI dekker forsikring av egne leveranser i oppdraget 
frem til levering ex-works NGI. 

Oppdragsgiver dekker selv forsikring for eget utstyr som 
ev. benyttes av NGI i gjennnomføring av oppdraget. 

7. Justering av priser og satser 

Timepriser og satser for utstyrsleie justeres 1. januar 
hvert år. 

8. Merverdiavgift 

Alle priser, satser, kostnadsoverslag, etc., regnes eks-
klusiv merverdiavgift. 

9. Underleveranser 

Hvis ikke annet er avtalt, belastes oppdragsgiver for 
underleveranser med et spesifisert påslag. 

10. Betalingsvilkår 

Hvis ikke annet er avtalt, benyttes månedlige fakture-
ringer med 30 dagers betalingsfrist etter fakturadato.  

Ved for sen betaling beregnes 12 % p.a. 

Oppdragsgiver må spesifisere og begrunne eventuelle 
innsigelser til en faktura uten ugrunnet opphold. 

11. Ansvar og begrensninger 

Ved kontraktsbrudd og/eller krav knyttet til tap av eller 
skade på oppdragsgivers personell eller eiendom, er 
NGIs samlede ansvar begrenset til kr 4 000 000 pr. 
skadetilfelle og til kr 12 000 000 for hele oppdraget. 

For krav knyttet til tap av eller skade på tredjemanns 
person eller eiendom, er NGIs samlede ansvar begren-
set til det NGI har forsikringsmessig dekning for. Even-
tuelt ansvar utover dette skal oppdragsgiver holde NGI 
skadesløs for. 

En utvidelse av ovennevnte ansvar forutsetter: 

a) skriftlig avtale mellom partene, 
b) at det oppnås forsikringsmessig dekning for et slikt 

utvidet ansvar, og 
c) at oppdragsgiveren betaler eventuell tilleggspremie. 

Oppdragsgiver plikter å varsle NGI straks han får eller 
burde fått kjennskap til forhold som NGI kan være an-
svarlig for. Dersom oppdragsgiver vil gjøre ansvar gjel-
dende overfor NGI, må han reklamere uten ugrunnet opp-
hold etter at han får eller burde fått kjennskap til forhold 
som begrunner kravet. Reklamasjonen skal være doku-
mentert også med hensyn til ev. utførelse av andre. 

Dersom oppdragsgiver inngår forpliktende avtale med 
andre om pris eller mengder, er NGI ikke ansvarlig for tap 
som oppstår pga. denne avtalen, forårsaket av feil eller 
unøyaktigheter i mengdeberegning utarbeidet av NGI. 

Hvis ikke annet er avtalt, kan oppdragsgiver ved for-
sinkelse ikke kreve dagmulkt og/eller erstatning. 

Oppdragsgiver skal holde NGI skadesløs for indirekte 
tap. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt 
inntekt, tapt fortjeneste og tapt produksjon. 

12. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Oppdragsgiver plikter å informere NGI om enhver HMS-
fare, som er eller kan være relevant for gjennomføring 
av oppdraget, og/eller sikkerhetstiltak som er nødven-
dige for utførelsen av oppdraget. 

Når NGI utfører oppdraget hos oppdragsgiver, skal opp-
dragsgiver sørge for at alle sikkerhetstiltak er tilstrekke-
lige for å sikre trygge arbeidsforhold i samsvar med gjel-
dende regelverk. 

For oppdrag utenfor Norge har NGI rett til å stanse arbeidet, 
dersom NGI finner at sikkerhetstiltakene ikke er tilstrek-
kelige for å sikre trygge arbeidsforhold, selv om sikker-
hetstiltakene er i samsvar med gjeldende regelverk. 

13. Utstyr/materiale etter endt oppdrag 

Lagring av prøvemateriale etter at oppdraget er av-
sluttet, betinger at det gjøres særskilt avtale. 

Annet restmateriale eller utstyr tilfaller NGI hvis ikke 
annet er avtalt ved oppdragets oppstart. 

14. Eiendoms- og bruksrett 

NGI har eiendomsrett til alt materiale utarbeidet av NGI. 

Oppdragsgiver har bruksrett til materiale utarbeidet av 
NGI til gjennomføring av oppdraget. Materiale utarbeidet 
av NGI kan ikke benyttes til andre oppdrag, eller over-
leveres til andre, uten NGIs skriftlige samtykke. 

15. Taushetsplikt 

Partene er gjensidig forpliktet til å behandle forretnings-
messig informasjon konfidensielt. 

16. Tvister 

Tvister mellom partene bør søkes løst i minnelighet. 
Tvister som ikke avgjøres i minnelighet, skal behandles ved 
de ordinære domstoler. Ved et eventuelt søksmål ansees 
Oslo tingrett vedtatt av begge parter som verneting. 
 

 
Oslo, 20. april 2015 

2015-04-20, rev. 07 Skj.nr. 208n 
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NGIs General Conditions 
 
1. Validity 

The following documents shall apply in the order given 
for assignments carried out by NGI: 

a) Order confirmation or quotation 
b) NGI’s “General Conditions” 
c) NS8402:2010 “General conditions of contract for con-

sultancy commissions with remuneration on the basis 
of actual time taken”. 2. Edition October 2010 or agreed 
equivalent international standard. 

For assignments where a specified contract is negoti-
ated, the contract shall replace a) and shall prevail in 
the case of conflict with b) and c). 

2. Hourly rates 

Unless otherwise agreed, work will be invoiced on the 
basis of time spent (including necessary travel time) 
and agreed rates. 

The agreed rates also apply for ordinary overtime. In 
the case of shift, night or weekend work and for station-
ing on site or other distinct work place, separate rates 
shall be agreed. 

3. Refundable outlay 

Unless otherwise agreed, the client will be charged for 
direct outlay necessary to carry out an assignment (for 
example copying, travel expenses, maps, additional in-
surance), at net cost. 

Travel and per Diem expenses will be charged accord-
ing to “Statens reiseregulativ” (the Norwegian Govern-
ment Travel Allowance Scale). Rental is charged for  
use of NGIs vehicles. Special agreements covering 
accommodation, trips home, etc. will be established for 
staff stationed on work sites or on field assignments for 
more than 4 weeks. 

4. Rental of equipment 

Unless otherwise agreed, rental will be charged at sep-
arate rates for use or hire of instruments, field and la-
boratory equipment, IT-equipment and special software. 

Mobilization and demobilization of equipment is normally 
charged as a lump sum. 

5. Site and laboratory investigations 

Site investigations are normally charged at unit rates. 
All quantities are adjustable and are charged according to 
quantities actually carried out and measured. Loss of 
equipment as a result of unaccountable conditions will 
be charged the client at self cost. 

Laboratory tests will be charged at unit rates.  

6. Production and supply of equipment 

NGI covers insurance for NGI supplies to the assign-
ment until delivery ex-works NGI. The client shall cover 
insurance for client's own equpiment that is used by 
NGI in carrying out the assignment. 

7. Adjustment of rates 

Hourly rates and rates for rental of equipment will be 
adjusted on 1 January of each year. 

8. Value-Added Tax 

Unless otherwise specified, all prices, charges and cost 
estimates quoted are exclusive of value-added tax (VAT). 

9. Subcontractors 

Unless otherwise agreed, the client will be charged for 
subcontracts at net cost plus a specified mark-up. 

10. Payment 

Unless otherwise agreed, invoices will be sent monthly 
with a payment deadline of 30 days after the invoice date. 

Interest of 12% p.a. will be charged on overdue amounts. 

The client must specify and give the reason for any ob-
jections to NGI’s invoice without unfounded delay. 

11. Liability and limits 

For breach of contract and/or claims related to loss of 
or damage to client's personnel or property, NGIs total 
liability is limited to NOK 4 000 000 for an individual 
claim and NOK 12 000 000 for the entire assignment. 

For claims related to loss of or damage to a person or 
property of a third party, NGIs total liability is limited to 
that which NGI has insurance cover for. The client is to 
hold NGI harmless for any claim extending this. 

An extension of above liability requires: 

a) a written agreement between the parties, 
b) that insurance coverage is obtained for the extra risk, 
c) that the client pays any supplementary premium. 

The client has a duty to inform NGI as soon as he is 
aware of or should have been aware of a situation that 
NGI may be responsible for. If the client wants to claim 
compensation from NGI, he must notify this without un-
founded delay after he is aware of or should have been 
aware of the situation giving the grounds for the claim. 
The claim shall be documented, also with regard to any 
work carried out by others. 

If the client enters a binding agreement with others with 
respect to price or quantities, NGI is not responsible for 
loss that occurs due to that agreement, caused by er-
rors or inaccuracies in quantity calculations prepared 
by NGI. 

Unless otherwise agreed, the client cannot claim liqui-
dated damages and/or compensation for delays. 

The client shall hold NGI harmless for indirect loss. In-
direct loss includes, but is not limited to, loss of income, 
loss of profit and loss production. 

12. Health, environment and safety (HES) 

The client has a duty to inform NGI of any HES dan-
gers that are or can be relevant to performance of the 
assignment, and/or safety measures that are neces-
sary before and during performance of the assignment. 

When NGI carries out an assignment at the client’s lo-
cation, the client shall ensure that all safety measures 
are adequate to secure safe working conditions in ac-
cordance with prevailing regulations. 

For assignments outside Norway, NGI has the right to 
stop work if NGI finds that safety measures are not suf-
ficient to secure safe work conditions, even though the 
safety measures are in accordance with applicable 
regulations. 

13. Equipment/materials after completed assignment 

Storage of samples after the assignment is completed, 
is dependent on a special agreement being made. 

Other remaining materials or equipment, become NGI's 
unless another agreement is made at the start of the 
assignment. 

14. Proprietary rights and right of use 

NGI has proprietary rights to material produced by NGI. 

The client has the right to use the material produced by 
NGI to carry out the assignment. Material produced by 
NGI cannot be used for other assignments or handed 
over to others without NGI’s written agreement. 

15. Confidentiality 

The parties are mutually obliged to treat business in-
formation as confidential. 

16. Disputes 

Disputes between the parties should be resolved ami-
cably. Disputes that cannot be resolved amicably shall 
be brought before an ordinary court of law. In the event 
of legal action, the parties agree Oslo Municipal Court 
(Oslo tingrett) as the legal venue. 

Oslo, 20. April 2015 
2015-04-20, rev. 07 Skj.nr. 208e 
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Spesielle oppdragsbetingelser  
Feltundersøkelser  

 
 

1 Gyldighet 

Nedenstående spesielle oppdragsbetingelser gjelder som 
tillegg til NGIs "Generelle oppdragsbetingelser" ved geo-
tekniske feltundersøkelser på land og fra flåte, samt for 
miljøtekniske feltundersøkelser. Dersom det skal utføres 
tjenester fra NGIs laboratorium, gjelder også "Spesielle 
oppdragsbetingelser laboratorium". 
 

2 Standarder og veiledninger 

NGI utfører geotekniske og miljøtekniske feltundersøkelser 
i henhold til relevante Norske Standarder (NS), veiledninger 
fra Norsk Geoteknisk Forening (NGF) og Miljødirektoratet, 
samt håndbøker fra Statens vegvesen. 
 
3 Arbeidsbeskrivelse og avregning 

Som standard arbeidsbeskrivelse gjelder "NGFs beskriv-
elsestekster for feltundersøkelser", Melding 10, 2008.  

Som hovedregel avregnes arbeidene etter enhetspriser. 
Alle mengder er regulerbare og baseres på faktisk utførte 
og oppmålte mengder. "Mistet prøve" avregnes som opptatt 
prøve. 

Regningsarbeid benyttes i spesielle tilfeller når enhetspriser 
ikke er egnet. Arbeidene avregnes etter medgått tid og 
timepriser for mannskap og utstyr, pluss evt. utlegg og 
direkte kostnader eller som dagrater. 
 
4 Boretillatelse og varsling 

Oppdragsgiver innhenter nødvendige tillatelser hos berørte 
grunneiere og besørger varsling/kunngjøring i henhold til 
lover og forskrifter.  

NGI innhenter nødvendig gravetillatelser for gjennomføring 
av egne arbeider og for arbeid som skal utføres av ev. 
underleverandør. Alle tilhørende gebyrer til berørte etater 
belastes oppdragsgiver etter regning. 
 

5 Utstikking og innmåling 

Oppdragsgiver besørger utstikking, innmåling (x,y,z) av 
borepunkter/sjakter, dersom ikke annet er avtalt. 
 

6 Påvisning av kabler og ledninger 

NGI utfører påvisning av kabler og ledninger vist på offent-
lige kabel-/ledningskart. Alle tilhørende gebyrer til berørte 
etater belastes oppdragsgiver etter regning. 

Oppdragsgiver utfører påvisning av private kabler og ledn-
inger som ikke er vist på offentlige kabel-/ledningskart. 
 
7 Strøm, vann 

Oppdragsgiver sørger for uttak for strøm (220V, 15 A) og 
vann (3/4") innen 50 m fra borested der dette er nødvendig 
for gjennomføring av boringer, dersom ikke annet er avtalt. 
 

8 Tap av boreutstyr  

Ved boring gjennom ur, steinfylling og steinholdige masser 
er det erfaringsmessig en viss fare for brekkasje av bor-
stenger. Utstyrstap som skyldes grunnforholdene, og ikke 
kan tilskrives normal slitasje, blir fakturert til gjenkjøpsverdi 
uten påslag. 
 

9 Skade på eiendom 

Det utøves normal forsiktighet for å begrense skader. Ved 
bruk av borerigg/gravemaskin kan det oppstå spor og 
merker på bakken etter belter. Likeledes kan det bli åpne 
hull etter boringene/sjaktingen. Utbedring av slike skader 
gjøres etter nærmere avtale og belastes oppdragsgiver som 
regningsarbeid. 

10 Vinterarbeid 

Oppdragsgiver besørger nødvendig brøyting/snørydding, 
dersom ikke annet er avtalt. 

Kulde begrenser gjennomføring av visse typer undersøk-
elser. Ved temperaturer under -1°C – -2°C er det ikke mulig 
å utføre vannspyling uten spesielle tiltak og kostnader. Ved 
temperaturer under -10°C må alle borearbeider innstilles. 
 

11 Framkommelighet 

Det forutsettes at området der feltundersøkelsene skal 
utføres er fri for søppel og smittefarlig avfall. 
Oppdragsgiver har en plikt til å informere dersom dette 
ikke er tilfelle. 
 
Det forutsettes at borepunktene er lett tilgjengelig med ak-
tuell beltegående borerigg uten spesielle tiltak som skog-
rydding, planering/masseflytting, bruk av kran o.l.  

Det må være minimum 5,5 m fri høyde over bakken i bore-
punktene. 
 
12 Boring gjennom armert betong dekke 

Det forutsettes at det på forhånd er boret eller saget opp hull 
i dekket med minimum diameter på 75 mm. 
 
13 Arbeidstid, overtidstillegg 

Det forutsettes at arbeidene kan gjennomføres innen nor-
mal arbeidstid på dagtid.  

Overtidstillegg/nattillegg/ev. ekstra oppmøtetillegg fakture-
res på arbeid som må utføres mellom kl. 18.00 og 07.00 på 
hverdager, mandag–fredag, og helgearbeid (lørdag og 
søndag) samt helligdager. 
 

14 "Stand-by"-regler 

"Stand-by" godtgjørelse kan kreves når kulde, urolig sjø, 
sterk strøm, vanskelige nedbørsforhold gjør det uforsvarlig 
teknisk eller sikkerhetsmessig å gjennomføre arbeidet. 
Videre kan "stand-by" påberopes dersom det oppstår ven-
ting som følge av manglende planer, godkjenning eller av-
gjørelser fra oppdragsgivers side. 

For at "stand-by" skal godkjennes, må det gis melding til 
oppdragsgiver innen 2 timer etter at "stand-by" situasjonen 
har oppstått. Dersom inntrådt "stand-by" medfører at utført 
arbeid må gjøres om igjen, regnes "stand-by" for hele 
perioden. 

Det regnes "stand-by" godtgjørelse fra det tidspunkt situa-
sjonen oppstår og inntil 8 timers dagen er full. Under "stand-
by" skal boreleder følge med i eventuelle endringer som har 
skapt situasjonen, slik at arbeidet kan videreføres raskets 
mulig.  
 

15 Datarapport 

Resultatene fra geotekniske feltundersøkelser presenteres 
i en datarapport. Denne inneholder borplan, resultater som 
enkeltboringer, uten noen tolking samt beskrivelse av utførte 
arbeider. Oppdragsgiver fremskaffer nødvendig digitalt 
kartmateriale.  

Inkludert er 3 papirkopier av rapporten, dersom ikke annet 
er avtalt. 

Rapport fra miljøtekniske feltundersøkelser avtales. 
 

16 Priser 

Alle priser og kostnadsoverslag er, når ikke annet er spesi-
fisert, eksklusive merverdiavgift og gyldig inntil 30 dager fra 
tilbudsdato. 
  
 
 

Oslo, 26. februar 2015 
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 Spesielle oppdragsbetingelser  
 Laboratorium 
 
 
1. Gyldighet 
 
Nedenstående spesielle oppdragsbetingelser gjel-
der som tillegg til NGI's ”Generelle oppdragsbeting-
elser” for tjenester fra NGI's laboratorium.  
 
 
2. Priser og justering av satser 
 
Laboratoriet benytter en prisliste som justeres årlig. 
Alle priser som gis har en varighet (vedståelses-
periode) på maksimalt ett år fra prisen er gitt der-
som ikke annet er presisert skriftlig. Prisene gjelder 
kun gitte standarder. Dersom oppdragsgiver ønsker 
arbeid utført etter andre standarder eller etter modi-
fiserte/tilpassede standarder kan dette utføres etter 
nærmere avtale.  
 
Dersom prøvematriks avviker fra den som normalt 
dekkes av metoden kan det gjøres mot et tillegg i 
pris.  
 
 
3. Leveringstider 
 
Standard leveringstid for de enkelte analysene og 
prøvingene er gitt i laboratoriets prislister eller opp-
gis ved henvendelse. For flere metoder kan leve-
ringstiden etter nærmere avtale kortes ned mot et 
tillegg i pris.  
 
 
4. Forsinkelser 
 
NGIs laboratorier tar ikke ansvar for forsinkelse i 
leveranser der dette skyldes arbeid satt ut til under-
leverandør eller forhold som skyldes force majeure.  
 
 
5. Analyse- og prøvingsresultater 
 
Analyse- og prøvingsresultatene gjelder for den 
prøve som er mottatt ved laboratoriet. Analyse- og 
prøvingsrapportene må ikke gjengis i utdrag, repro-
duseres eller benyttes til andre formål uten skriftlig 
godkjenning fra NGI. 
 
 

6. Ansvar og erstatning 
 
Oppdragsgiver forplikter seg til å entydig merke og 
sikre kvaliteten av prøvematerialet under forsendel-
sen, fram til denne er mottatt hos NGI. NGI påtar 
seg ikke ansvar for prøver som blir borte under 
forsendelse.  
 
Ved reklamasjoner er erstatningen oppad begrenset 
til prisen for utført analyse. Reklamasjoner må frem-
stilles skriftlig uten opphold, dog senest 30 dager 
etter at resultatene er mottatt første gang. Deretter 
bortfaller krav om erstatning. 
 
NGI tar ikke ansvar for oppdragsgivers bruk av 
resultatene eller konsekvensene av slik bruk. 
 
 
7. HMS 
 
Oppdragsgiver plikter å informere laboratoriet i god 
tid før prøveinnlevering dersom prøvematerialet er 
av en slik art at det må tas spesielle hensyn i forhold 
til HMS. Dette f.eks. kan være at prøvematerialet er 
radioaktivt, avgir spesielle gasser i kontakt med luft 
eller vann eller inneholder høye konsentrasjoner av 
miljø- eller helsefarlige stoffer. Dersom slikt materi-
ale blir levert NGI uten varsel, vil det bli returnert 
oppdragsgiver og belastet etter medgåtte kostnader.  
 
 
8. Lagring av prøvemateriale 
 
Prøvemateriale oppbevares i to – (2) -måneder etter 
avsluttet analyse/prøving. Etter at oppbevaringsperi-
oden er utløpt, kan NGI uten nærmere varsel kvitte 
seg med eller ødelegge prøver på oppdragsgivers 
regning. Dersom en ekstrakostnad skulle oppstå for 
NGI for å kunne opptre i henhold til regelverk (f.eks. 
med hensyn til deponering av farlig avfall), vil dette 
belastes oppdragsgiver. Hvis oppdragsgiver ber om 
å få restprøver tilbake, vil NGI returnere disse til 
oppdragsgiver, for oppdragsgivers regning og risiko. 
 
 
 
 

Oslo, 1. mai 2015 
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 Special conditions 
Laboratory 

 
 
 
 
1. Validity 
 
The special conditions given below apply for services 
from NGI's laboratory in addition to NGI's ”General 
Conditions”.  
 
 
2. Prices and adjustment of rates 
 
The laboratory has a price list that is adjusted 
annually. All prices quoted are valid for maximum one 
year from the quotation date unless otherwise 
specified in writing. The prices relate to specified 
standards only. If agreed upon, work can be carried 
out in accordance with other standards or modified/ 
adapted standards specified by the client. 
 
If the sample matrix deviates from that normally 
covered by the method, an additional charge applies 
for the work.  
 
 
3. Delivery times 
 
Standard delivery times for the individual analyses 
and tests are given in the laboratory price lists or on 
request. For an additional charge, the delivery time 
for several methods can be reduced. 
 
 
4. Delays 
 
NGI's laboratory take no responsibility for delay in the 
delivery when this relates to work carried out by a 
sub-contractor or due to force majeure events.  
 
 
5. Analysis and test results 
 
Analysis and test results apply to the sample 
received at the laboratory. Analysis and test reports 
must not be issued in part, copied, or used for other 
purposes without the written consent of NGI. 
 
 

6. Liability and compensation 
 
The client undertakes to clearly mark and ensure the 
quality of the samples during transport, until received 
by NGI. NGI accepts no responsibility for samples 
that are lost under transport. 
 
Compensation for claims is limited to maximum the 
price of the analysis carried out. Claims must be 
made immediately in writing, no later than 30 days 
after the results are received the first time. 
Subsequently the right to claim no longer applies. 
 
NGI takes no responsibility for the client's use of the 
results or the consequences of such use. 
 
 
7. HES 
 
The client has a duty to inform the laboratory, well in 
advance of the sample delivery, if the material is of 
such a nature that special HES considerations must 
be taken. This for example can be that the material is 
radioactive, emits special gasses in contact with air 
or water, or contains high concentrations of 
substances dangerous to the environment or health. 
Such material delivered to NGI without warning, will 
be returned to the client and all related costs charged  
 
 
8. Storage of samples 
 
Samples are stored for two (2) months after the 
completed analysis/test. After the storage period has 
expired NGI can, without further notice, dispose of or 
destroy the samples at the client's expense. If an 
additional cost occurs related to NGI's compliance 
with regulations (e.g. with respect to disposal of 
dangerous waste), this will be charged the client. If 
the client asks for leftover samples in return, NGI will 
return them to the client for the account and risk of 
the client. 
 
 
 
 

Oslo, 1st May 2015 

2015-05-01, rev. 02  Skj. 011 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/425-6  Arkiv: 611 &55  

 

Sak: 49/17 

 

Saksprotokoll - Salg av kommunal grunn - del av gnr. 49, bnr. 256  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Tomt på ca 15.700 m2 på gnr 48, bnr 256 selges ikke nå.   

 
2. Området selges som råtomt og pris pr. m² settes til kr 350,- som er gjennomsnitt av 2 

innhentete takster på tomt  på 11 500 m2.   

 

3. Rådmannen delegeres myndighet til å forhandle pris på ca 4 200 m2 utvidelse av tomteareal 

med utgangspunkt i de to foreliggende takster. 

 
4. Byggmakker Hønefoss AS skal stå for regulering av området og vil bære alle utgifter i 

forbindelse med dette. I tillegg skal kjøper dekke alle kostnader i forbindelse med fradeling, 

oppmåling og tinglysing av skjøtet. 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.04.2017: 

 

 

Forslag til nytt pkt 1 ble fremmet av Alf Henry Meier (AP) på vegne av flertallspartiene: 

«1. Tomt på ca 15.700 m2 på gnr 48, bnr 256 selges ikke nå» 

 

Ordfører foreslo at Rådmannens forslag ble satt opp mot Alf Meiers (AP) forslag som 

ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble satt opp mot Alf Henry Meiers (AP) forslag på vegne av 

flertallspartiene, som ble vedtatt mot 3 stemmer (2 FRP, SV) som formannskapets innstilling 

til Kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/425-4   Arkiv: 611 &55  

 

 

 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

Salg av kommunal grunn - del av gnr. 49, bnr. 256  
 

Forslag til vedtak: 
1. Tomt på ca. 15 700 m² fradeles gnr. 49, bnr. 256 og selges til Byggmakker Hønefoss AS.   

 
2. Området selges som råtomt og pris pr. m² settes til kr 350,- som er gjennomsnitt av 2 innhentete 

takster på tomt  på 11 500 m2.   

 

3. Rådmannen delegeres myndighet til å forhandle pris på ca 4 200 m2 utvidelse av tomteareal med 

utgangspunkt i de to foreliggende takster. 

 
4. Byggmakker Hønefoss AS skal stå for regulering av området og vil bære alle utgifter i 

forbindelse med dette. I tillegg skal kjøper dekke alle kostnader i forbindelse med fradeling, 

oppmåling og tinglysing av skjøtet. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Vedtak om salg av dette området ble fattet av kommunestyret i sak 41/12.   

Arealet ligger innenfor reg. plan 195 Veienmarka 3 og er regulert til friområde. 

I Ringerike kommunes forslag til ny kommuneplan er arealet lagt inn med nytt formål 

næringsvirksomhet, men før en evt. bygging må arealet omreguleres. 

 

Beskrivelse av saken 

Byggmakker Hønefoss AS har i dag sin virksomhet i Arnemannsveien 7.  Leieavtalen utløper 

30.09.17, og virksomheten har i lenge tid sett etter et nytt sted å etablere seg, men har ikke 

funnet en løsning til nå.  

 

Byggmakker Hønefoss AS vurderer at den aktuelle tomten har god beliggenhet. Arealet som er 

taksert, ca 11 500 m2 er for lite for Byggmakkers konsept, og kjøper ønsker derfor å utvide 



- 

tomtearealet med ca 4 200 m2 i skråningene opp mot Veienmoen. Kjøpers tanke er å grave inn 

i skråningsfoten og fylle opp tomtearalet for å oppnå flat tomt av ønsket størrelse. 

 

Imidlertid er tomta innenfor registrert kvikkleiresone 865 Veienmarka, og de planlagte inngrep 

i skråning kan vise seg å være svært kostbare eller ikke mulige å gjennomføre. I tilfelle dette 

skulle vise seg å bli tilfelle, er arealet beheftet med ulemper som kan betinge en pris som 

avviker fra det takserte arealet. (Jfr ESAs retninglinjer pkt 2. siste avsnitt) 

 

Tomten må omreguleres og fra leiekontraktens utløp til et eventuelt nytt anlegg står ferdig, må 

selskapet finne en midlertidig løsning for hele eller deler av driften. En slik overgangsperiode 

vil kunne ramme deler av arbeidsstokken, men selskapet jobber med å finne gode løsninger for 

dette. Byggmakker Hønefoss har i dag 32 ansatte.  

 

Det er innhentet 2 takster av uavhengige takstmenn og en verdivurdering fra megler. Takstene 

angir en verdi på hhv kr. 400,- og kr 300,- pr m2 råtomt. Verdivurderingen anslår kr 600-700 

pr m2 for tomt regulert for industri/næring samt kr 900,- til 1000,- pr dekar 

råtomt/utmarkspris.  

 

Det tas utgangspunkt i de to takstene. Omsetningen av tilsvarende tomter har vært lav i de 

siste årene og det er derfor ikke gode referansepriser knyttet til sammenlignbare 

næringsområder. Det anbefales derfor at benytte et snitt av de to takstene som tilsvarer kr 

350,- pr m2.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området ligger innenfor reg. plan 195, Veienmarka 3. I kommuneplanen, som er under 

utarbeidelse, ligger det forslag til at området får nytt formål næringsvirksomhet. 

 

 

Juridiske forhold  

Redegjørelsen nedenfor er kopiert fra Forsynings-, administrasjons- og kirkedepartementets 

Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte, side 42 til 44, 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-

stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf. Veilederen bygger videre på ESAs retningslinjer for 

salg av offentlig eiendom: 

 

Salg av offentlig eiendom og bygninger er normalt basert på en gjensidig avtale mellom selger 

og kjøper. Dersom salg av offentlig eiendom skjer til underpris, vil kjøperen få en økonomisk 

fordel som kan innebære offentlig støtte. Vurderingstemaet er derfor om kjøpesum og 

eiendomsverdi tilsvarer hverandre, dvs. om salget har skjedd til markedspris. 

 

ESAs retningslinjer om salg av offentlig eiendom 

ESAs retningslinjer angir to alternative prosedyrer som begge sikrer at eiendommen blir solgt 

til markedspris. Den ene prosedyren er bruk av åpen budrunde, den andre er en uavhengig 

vurdering av markedsverdien. Når det offentlige følger en av disse to prosedyrene er det ikke 

nødvendig å notifisere salget til ESA på forhånd ettersom salget skjer på markedsmessige 

vilkår. 

 

Nedenfor redegjøres for de to prosedyrene som utelukker støtte når eiendommer 



- 

selges, og hvilke krav som stilles til salgsprosessen. Kommunen bør likevel lese retningslinjene 

i tillegg til denne fremstillingen når de vurderer salg av del av gnr. 49, bnr. 256. 

 

1. Åpen budrunde 

Den ene fremgangsmåten som vil utelukke støtte, er å selge eiendommen/bygningen gjennom 

en budrunde. En budrunde som er åpen og uforbeholden, sammenlignbar med en auksjon og 

tilstrekkelig utlyst og kunngjort, anses per definisjon å sikre at salget skjer til markedspris. 

 

Budrunden må være sammenlignbar med en auksjon, der det beste eller eneste budet 

aksepteres. I en sak om salg av området Tjuvholmen i Oslo ble det holdt en budrunde. ESA 

mente denne ikke var sammenlignbar med en auksjon fordi det ikke var klart for potensielle 

kjøpere hvilke indikatorer, annet enn pris, som ville være avgjørende for selger. Salgsobjektet 

var derfor ikke tilstrekkelig definert da budrunden startet. Til tross for dette ble salget godkjent 

etter en konkret vurdering. 

ESA la vekt på at det var holdt budrunde og at salgsprisen kunne reflektere markedspris. 

 

Budrunden må være uforbeholden. Det betyr at selger ikke kan stille krav til hvem som kan 

kjøpe eiendommen. Budrunden må være åpen for alle potensielle kjøpere uavhengig av 

virksomhet. Reguleringsmessige restriksjoner mv. på eiendommen som begrenser kretsen av 

potensielle kjøpere, er imidlertid ikke til hinder for at budrunden anses som uforbeholden. Mer 

spesielle vilkår knyttet til bruken av eiendommen kan også aksepteres, såfremt alle potensielle 

kjøpere er i stand til å oppfylle vilkårene. I saken om salg av området Tjuvholmen i Oslo måtte 

kjøper for eksempel respektere flere konkrete vilkår vedrørende utbygging av eiendommen. 

Dette var blant annet at sjøkanten skulle gjøres tilgjengelig for offentligheten, det skulle bygges 

boligenheter på deler av området, det skulle være høy estetisk standard på utformingen mv. 

Budrunden ble akseptert som uforbeholden fordi 

vilkårene var kjent for alle kjøpere, og alle kjøpere ville ha mulighet til å oppfylle vilkårene. 

 

Budrunden må også være tilstrekkelig utlyst og kunngjort på forhånd. Hensynet bak dette 

kravet er at alle potensielle kjøpere skal gjøres oppmerksom på salget. Avhengig av 

salgsobjektet og hvor de potensielle kjøpere befinner seg, er det noen ganger tilstrekkelig å 

kunngjøre salget i en lokalavis, mens andre ganger må det informeres i en nasjonal eller 

internasjonal avis. Utlysningen må være publisert en viss tid i forkant, en tommelfingerregel er 

utlysning med svarfrist på to måneder. 

 

En budrunde som oppfyller de skisserte vilkårene sikrer salg til markedspris. Det har da ingen 

betydning om det foreligger en takst som er høyere enn salgsprisen.  

 

2. Uavhengig vurdering av markedsverdien 

Den andre fremgangsmåten som kan benyttes for å utelukke støtte til kjøperen, er å innhente en 

ekstern vurdering av markedsverdien til eiendommen/bygningen fra en kvalifisert, uavhengig 

ekspert. 

 

Retningslinjene krever at en slik markedsverditakst innhentes før salgsforhandlingene 

med potensiell(e) kjøper(e) begynner. 

 

Taksten må være basert på allment aksepterte markedsindikatorer og verdisettingsstandarder, 

og vil angi minstepris eiendommen kan selges for.  Hvis selger er usikker på om taksten 
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baseres på godkjente verdisettingsstandarder, kan én mulighet være å henvende seg til Norges 

Takseringsforbund (NTF) for å bruke deres takseringsstandarder. 

 

Hvis det innhentes to eller flere takster, og disse spriker, må selger vurdere hvilke(n) av 

takstene som antas å gi best uttrykk for markedsverdien. Det er ikke gitt at markedsverdien er 

et gjennomsnitt av de innhentede takstene. 

 

Hvis det er klart at selger ikke får solgt eiendommen til takst, kan prisen nedjusteres 

med inntil 5 % uten å komme i konflikt med reglene. Salgsprisen vil fremdeles anses som 

markedspris, se retningslinjene punkt 2.2 b. 

 

Eksperten må være en kvalifisert takstmann, uavhengig av partene, med relevant godkjennelse 

fra utdanningsinstitusjon e.l. og med egnet erfaring og kompetanse. For å dokumentere at 

salgsprosessen har vært ryddig bør selger innhente en uavhengighetserklæring fra takstmannen. 

I tillegg er det praktisk å innhente CV og takstportefølje som viser at takstmannen har taksert 

lignende bygning av samme størrelsesorden i området, og for å kunne dokumentere at 

takstfastsettelsen er 

kvalifisert. Hvis det oppstår spørsmål om salgsprosessen i etterkant, kan det være 

tidsbesparende og nyttig å ha innhentet disse dokumentene tidlig. 

 

Hvis det stilles vilkår fra det offentlige vedrørende bruk av eiendommen mv. må taksten 

reflektere dette. I forbindelse med opprettelsen av et IT-senter på Fornebu fikk for eksempel 

takstmennene i oppdrag å vurdere markedsverdien av eiendommen med tanke på at 

eiendommen bare kunne brukes til opprettelse av et IT-senter. 

 

Byrdefulle vilkår kan medføre økonomiske utgifter for kjøper og vil kunne senke taksten, mens 

fordeler for kjøper kan heve taksten. Fordeler som følge av den pålagte bruken av eiendommen 

kan for eksempel være reklame for kjøper eller rekreasjonsmuligheter for kjøpers ansatte. 

Foruten eventuelle vilkår for bruken av eiendommen og/eller bygningen, kan det bare settes 

vilkår som gjelder alle bygningseiere, for eksempel plikt til å vedlikeholde eiendommen, betale 

skatter mv. Eventuelle ulemper knyttet til slike vilkår skal ikke reflekteres i taksten. Det kan 

ikke stilles vilkår til kjøper eller kjøpers virksomhet 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Salg av området i Veienmarka, del av gnr. 49, bnr. 256, er tidligere behandlet i 

kommunestyresak 41/12. 

 

Saken var på sakslisten til formannskapets møte 22 februar 2017, men ble trukket da det viste 

seg å foreligge uavklarte forhold mellom selger og kjøper. 



- 

 

 

 

Alternative løsninger 

 Del av gnr. 49, bnr. 360, ca. 11 500 m², reguleres av Ringerike kommune til 

næringsvirksomhet og selges på det åpne marked via eiendomsmegler som har oppdraget med 

salg av de kommunale eiendommer som ble vedtatt solgt av kommunestyret i sak 41/12.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig for Ringerike kommune å beholde Byggmakker Hønefoss AS 

på Hønefoss, da det her er snakk om at 32 arbeidsplasser kan forsvinne. Rådmannen anbefaler 

salg til Byggmakker Hønefoss AS.  

 

 

Vedlegg 

 

Kommunestyrets vedtak i sak 41/12 

Del av reguleringsplan 195 Veienmarka 3 

Takst fra Takstmannen 

Takst fra Eiendomsservice AS 

Situasjonskart taksert tomt (opprinnelig forslag) 

Situsajonskart salgsobjekt (utvidet tomt) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Asle Aker 

 

saksbehandler: Asle Aker 
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Saksprotokoll

Arkivsaksnr  .: 09/17980-66 Arkiv  : 614 &55

Sak: 41/12

SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER/BYGNINGER

Vedtak i Kommunestyret:

1. Rådmannen gis følgende oppdrag ref oversikt over ei endommer som er listet opp i
saksframlegget:
• Følgende objekter selges etter nærmere avklaring og tilrettelegging:

• 1: Del av gnr. 87 bnr. 1, restareal innenfor regule ringsplan 250-02 Hov
Næringsområde

• 2: Del av gnr. 92 bnr. 54 pistolskytebane på Hensmo en, regulert til industri
• 3: Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbane på Hensm oen
• 4: Del av gnr. 86 bnr. 251, Hønen Alle 1
• 5: Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål skole
• 6: Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteig ved Monserud
• 7: Gnr. 317 bnr. 172 m/fl. Hønengt. 22-24
• 8: Gnr. 87 bnr. 107 Hvalsmoveien 10
• 9: Del av gnr. 87 bnr. 1 Harald Hårfagres vei
• 10: Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle
• 11: Del av gnr. 244 bnr. 398 Skjærdalsvika industri område
• 12: Del av gnr. 244 bnr. 23 beite / dyrket mark
• 13: Gnr. 305 bnr. 288, 289 og 290 - boligtomter på Kirkemoen boligfelt

Nes i Ådal
• 15: Gnr. 49 bnr. 256 og 276 friareal Veienmarka
• 16: Gnr. 95 bnr. 233 regulert lekeplass Slettveien (Vesterntoppen)
• 17: Gnr. 282 bnr. 47 tomt på Ringmoen
• 18: Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt Hvelven
• 19: Gnr. 305 bnr. 259 og 260 utleieboliger Einervei en 9 og 11 Nes i Ådal
• 20: Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen boligfelt – Sokna
• 23: Tyristrand herredshus gnr. 244 bnr. 191

• Følgende objekt selges ikke:
• 22: Gnr. 38 bnr. 70 og 90, Boligtomt og parkering
• 24: Kirkemoen boligfelt på Sokna, reg. plan 187

• Rådmannen kommer tilbake med ny sak før følgende ob jekter vurderes solgt:
• 14: Gnr. 1 bnr. 62 Røsholmstranda friareal – utrede s 2012
• 21: Del av gnr. 318 bnr. 34 Sentrum stopp
• 25: Hønefoss prestebolig, Storgt 21, gnr 318 bnr 86 m.fl

2. Salgsinntekter brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld.
3. Rådmannen gir tilbakemelding om salgsprosessen i fo rbindelse med økonomisk

tertialrapport.



4. Eiendommene selges gjennom autorisert eiendomsmegle r etter forutgående
konkurranse om slike tjenester.

5. Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor dette er aktuelt.
6. Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer til t akst eller over. Eventuelt salg av

eiendommer under takst, avgjøres av formannskapet.

Behandling i Kommunestyret 23.02.2012:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med følgen de endring:

Punkt 24 Kirkemoen boligfelt på Sokna flyttes til ” Følgende objekt selges ikke.”
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1566-2  Arkiv:   

 

Sak: 51/17 

 

Saksprotokoll - Oppføring av nytt helsebygg for Ringerike interkommunale legevakt og 

prehospitale tjenester (ambulansestasjon)  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Statusrapport for nye lokaler til interkommunal legevakt tas til etterretning. 

2. Rådmannen får fullmakt til å ferdigprosjektere et nytt helsebygg på bygslet tomt ved 

Ringerike sykehus som skal inneholde lokaler til interkommunal legevakt og 

ambulansestasjon i tråd med saksframstillingen 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.04.2017: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1566-1   Arkiv:   

 

 

 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

Oppføring av nytt helsebygg for Ringerike interkommunale legevakt og 

prehospitale tjenester (ambulansestasjon)  
 

Forslag til vedtak: 

1. Statusrapport for nye lokaler til interkommunal legevakt tas til etterretning. 

2. Rådmannen får fullmakt til å ferdigprosjektere et nytt helsebygg på bygslet tomt ved 

Ringerike sykehus som skal inneholde lokaler til interkommunal legevakt og 

ambulansestasjon i tråd med saksframstillingen 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommunestyre behandlet rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av 

kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)» i sitt møte 26.3.2015, sak 44/15, og fattet 

slikt enstemmig vedtak: 

1. Rapporten ««Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp 

døgnplasser (KØH)» tas til orientering.  

2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike 

interkommunale legevakt skal organiseres i forhold til arealbehov, kapasitet og innhold fra 

2020.  

3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger:  

 Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg.  

 Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til Ringerike sykehus.  

 Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og eierskap til 

bygningsmassen. To alternativer drøftes:  

1. Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier  

2. Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier  

4.    Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike sykehus. 

Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale tjenester, kommunale 
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øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget av samhandlingsrefomen. 

Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de statlige investeringstilskudd. 

 

Beskrivelse av saken 

Helse- og omsorgstjenesteloven beskriver i §§ 3-1 og 3-2 kommunens ansvar for å tilby hjelp 

ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder legevakt. Dette spesifiseres i 

Akuttmedisinforskriften § 6 som beskriver kommunens ansvar for å tilby en legevaktordning 

som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, samt §§ 12 og 13 som beskriver 

kommunens ansvar for døgnbemannet legevaktsentral. 

Avtale om interkommunalt legevaktsamarbeid mellom kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, 

Krødsherad, Modum, Sigdal og Flå er hjemlet i Kommuneloven § 28 a. Samarbeidet er et 

administrativt vertskommunesamarbeid etter § 28 b med Ringerike kommune som 

vertskommune. 

Ringerike interkommunale legevakt leier i dag lokaler for drift av legevakt av Ringerike 

sykehus/Vestre Viken HF. Legevaktlokalene ble bygd om og driften i de nye lokalene startet 

16.11.2009.  Lokalene er allerede marginale i forhold til dagens drift. Ringerike 

interkommunale legevakts leieforhold ved Vestre Viken HF, opphører i 15.11.2019. Sykehuset 

har varslet at de fra dette tidspunkt selv kommer til å benytte lokalene, og videre leieforhold 

kan ikke realiseres. 

I sitt vedtak i sak 44/15 har kommunestyret gitt klare presiseringer og føringer for en ny 

legevakt. Arealbehovet fra 2020 skal søkes dekt ved nybygg som plasseres i 

tilknytning/umiddelbar nærhet til Ringerike sykehus. Lokalene skal om mulig samlokaliseres 

med prehospitale tjenester og eventuelt andre aktuelle aktører relatert til 

samhandlingsreformen.  Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de statlige 

investeringstilskudd. 

Behov og muligheter er drøftet med Vestre Viken HF, og det er enighet mellom partene om å 

foreslå følgende: 

1. Ringerike kommune bygger ny interkommunal legevakt på festet tom, på Vestre Viken 

HF sin eiendom Arnold Dybjords vei 1 (Gnr. 38, bnr. 88) i Ringerike kommune. 

Festeavtalen gjøres for 40 år og baserer seg på innhentet takst fra «BER 

Verdivurdering as» av 21.2.2017og statens kalkulasjonsrente i rundskriv R109/14. 

Den nye interkommunale legevakten vil da i praksis ligge der den tidligere 

sykehusbarnehagen ligger i dag. 

   

2. Bygningen skal også inneholde ambulansestasjon for prehospitale tjenester ved Vestre 

Vike HF, som skal leie disse i en periode over 30 år. Størrelsen på denne er definert til 
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700 m2 eksklusivt areal. Leien administreres som «finansiell leasing», slik at Vestre 

Viken HF eier denne delen av bygningen etter 30 år. Ambulansestasjonen 

dimensjoneres i henhold til kravspesifikasjoner fra Vestre Viken HF. 

3. Bygningen skal ha en overbygget gang/glasskorridor fra legevakten og inn i sykehuset. 

Likeledes skal det etableres et felles møterom. For begge disse fasiliteter skal 

kostnadene fordeles mellom Vestre Viken HF og legevakta v/Ringerike kommune 

(50/50) og størrelsesmessig skal disse fellesarealene ligge innenfor 400 m2. 

4. En driftsavtale som dekker det medisinske samarbeidet og andre tjenester som partene 

kan levere til hverandre, vil partene komme tilbake til senere i prosjektet. Rådmannen 

tar sikte på at en slik avtale skal være klart og akseptert seks måneder før bygningen tas 

i bruk. 

Disse premissene er nedfelt i en intensjonsavtale (vedlagt) mellom Vestre Viken HF og 

Ringerike kommune. 

Andre forhold av betydning: 

 Området er i dag regulert til offentlig bebyggelse, offentlig institusjon (sykehus). For å 

få tilstrekkelig parkering ved legevakt og nok manøvreringsareal for 

ambulansestasjonen, blir det nødvendig å trekke adkomst og parkeringsområdet ved 

ambulansestasjonen noe ut i regulert friluftsområde ned mot Trygstadveien mot sør. 

Dette vil medføre en mindre reguleringsendring. 

 Eksisterende sykkel og gangveg som går over tomten, ønsker partene å beholde. I 

krysningspunktet mellom gang/sykkelvei og glassgang vil gang- og sykkelveien senkes 

noe ned i terrenget. 

 Ambulansesentralen får adkomst fra Osloveien via Trygstadveien. Eksisterende 

adkomst med forbindelse til gang/sykkelveg til sykehuset må utvides. Vegen må også 

utvides, senkes og avkjøring flates ut for å bedre kjøreforholdene. Legevakten kommer 

til å få adkomst via eksisterende innkjøring fra Trygstadveien mot øst. 
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Dimensjonering av legevakten (areal og kapasitet) 

Særlig to variabler vil påvirke areal og kapasitetsbehov, - lovkrav og befolkningsutvikling. 

Endringene i Akuttmedisinforskriften stiller nye krav til de akuttmedisinske tjenestene utenfor 

sykehus, herunder kommunal legevaktordning. Det stilles strengere krav til kompetansen hos 

leger i kommunal legevakt samt for helsepersonell/operatører av kommunale legevaktsentraler. 

Det vil være en overgangsordning på tre og fem år for å oppfylle disse kravene. Dette arbeider 

legevakten med for å være i mål innen fristenes utløp pr. 1.5.2018 og 1.5.2020. 

Befolkningsvekst vil medføre et økt forbruk av legevakt. I planleggingen av ny legevakt er 

utfordringen hvilke prognoser som skal legges til grunn. Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) 

beregninger vokser Ringerike kommune med 10.000 innbyggere, fra dagens 30 000 innbyggere 

til 40.000 innbyggere i 2040. Da er ikke effekten av «Ringeriksbanen» tatt med i beregningene, 

og tallene baserer seg på den veksten kommunen har hatt de siste årene.  

Både Jernbaneverket og kommunen selv tror at antallet innbyggere kommer til å fordobles de 

neste tretti årene. Etter bygging av Ringeriksbanen og ny E16 kan Ringerike (kommunene 

Ringerike og Hole), som nå teller 36.568 innbyggere) ha 75.000 innbyggere i 2040. 

Usikkerheten ligger også i hvilken befolkningsvekst som kan ventes i de øvrige kommunene 

som er tilknyttet legevaktsamarbeidet. Likeens endrede trafikale forhold som igjen endrer 

innbyggernes oppfattelse av «nærhet» og «avstand». Som eksempel utløste den nye veien 

«Sokna-Ørgenvika» at Flå kommune ble en del av legevaktsamarbeidet.  

Rådmannen har fått tegnet ut et forslag til ny interkommunal legevakt på 1063m2, tilpasset 

aktuelt tomtevalg og forberedt for framtiden ut i fra de parametere vi i dag kan ha oversikt 

over. Sammenligninger med Drammen legevakt og Kongsberg legevakt (nybygd på bygslet 

tomt fra Vestre Viken HF og som driftes etter samme konsept med Kongsberg kommune som 

eier), viser at plangrunnlaget er realistisk. 
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Økonomiske forhold 

Ringerike kommune disponerer/har tilgang til i dag 409,2 m2 areal ved Ringerike sykehus, 

fordelt på kontorer, behandlingsrom, venterom, toalett, inngangsparti, venteareal, garderobe, 

soveplass/hvilerom og tilgang til møterom. Kommunen betaler i dag kun for 279,2 m2, og vil 

derfor ikke være representativt for framtidige kostnader ved nytt bygg. Samarbeids-

kommunene (Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Sigdal og Flå) må derfor regne 

med en økning av driftsutgiftene når legevakta etablerer seg i eget bygg. Slik økning vil i 

hovedsak representere kapitalkostnader for etableringen og følgekostnader av denne. 

Kostnadene fordeles på samarbeidskommunene i forhold til folketall, noe som gir følgende %-

vise fordeling: 
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Denne fordelingen justeres årlig ved endringer i 

kommunens folketall og antall deltakende kommuner. 

Da endelige etableringskostnader og endringer i 

følgekostnader av disse (vaktmester, renhold, vedlikehold, 

brøyting o.l.) ikke er kjent, er det vanskelig å estimere 

samarbeidskommunenes kostnadsøkning på nåværende 

tidspunkt. Det nærmeste konkrete eksempel må være 

Kongsberg interkommunale legevakt som betaler for 

1093m2. Dette utgjør en samlet «husleie» på kr. 

3 489 336,-/år, eller kr. 290 778,-/mnd. Da er renhold medregnet.  

 

Rådmannens vurdering 

Som vertskommune for den interkommunale legevakten, tilligger det Ringerike kommune å 

sørge for at legevakten har hensiktsmessige og tidsriktige lokaliteter. Kommunestyret i 

Ringerike har bedt om at slik bygningsmasse etableres i nybygg i sykehusets umiddelbare 

nærhet, når dagens leieavtale utgår. 

Rådmannen har gjennomført et forprosjekt som har avklart hvilke muligheter som foreligger. 

Det har imidlertid tatt tid å få nødvendige avklaringer fra Vestre Viken HF relatert til de behov 

prehospitale tjenester har i forhold til ambulansesentral, noe som har gitt prosjektet en 

forsinket framdrift. Alle disse forhold er nå avklart, og rådmannen er klar til å ferdigprosjektere 

et helsebygg på bygslet tomt fra Vestre Viken HF, som skal inneholde ambulansesentral (i tråd 

med Vestre Viken HF sine spesifikasjoner), fellesarealer i størrelsesorden 400 m2 (en 

innglasset overgang/korridor som binder bygningen sammen med eksisterende sykehuskropp, 

samt felles møterom) og lokaliteter som Ringerike kommune selv skal benytte til 

interkommunal legevakt. Endringene i planforutsetningene fører til at bygningen må tegnes på 

nytt, og vil nå kunne bli oppført i to etasjer, og ikke tre etasjer som først antydet. Dette vil 

bringe kostnadsnivået ned.  

Et slikt prosjekt vil ikke utløse investeringstilskudd fra Husbanken. Skulle deler av prosjektet 

kvalifisere for slikt tilskudd, måtte det legges et visst antall «kommunale øyeblikkelig hjelp-

plasser» inn i lokalitetene. Slik de samarbeidende kommuner har organisert disse, er dette ikke 

aktuelt. 

Rådmannen antar at legevaktens innhold og lokasjon er akseptert av samarbeidskommunene, 

og at en eventuell uvisshet relateres til usikkerhet om framtidige kostnader ved samarbeidet. 

Rådmannen vil derfor presisere at kostnadsbegrensninger og reduksjoner er høyt prioritert fra 

kommunens side. Dette er ikke et samarbeid Ringerike kommune har ambisjoner om å tjene 

penger på, og selvkostprinsippet er bærende for alle kostnader som skal fordeles i årlige 

driftskostnader. 

Ringerike kommune og Vestre Viken HF er enige om prinsippene for en husleieavtale som 

gjenspeiler en «finansiell leasing», slik at Vestre Viken HF eier sin del av bygningsmassen etter 

30 år. Etableringskostnader som tilfaller legevakten (og som skal fordeles mellom samarbeids-

kommunene) vil i budsjett/husleiesammenheng ta høyde for at Ringerike kommune vil være 

eier av bygget. Bygslingsavgift fordeles mellom partene i forhold til bruksareal, likeens 

bygningsmessige drifts- og forvaltningskostnader 

Rådmannen sender denne saken parallelt over til samarbeidskommunene til orientering/-

eventuelt for behandling og muligheter for innspill. Ved positivt vedtak i Ringerike kommune, 

Kommune Fordeling i 

% 

Ringerike 46,7 

Modum 21,6 

Sigdal   5,5 

Hole 10,6 

Krødsherad   3,6 

Jevnaker 10,4 

Flå   1,7 
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vil rådmannen ferdigprosjektere bygget, og vil det bli etablert et prosjektstyre (representert fra 

Vestre Viken HF og Ringerike kommune) som skal sikre nødvendig framdrift i prosjektet. 

Rapportering skjer etter åpen bok prinsippet, og samarbeidskommunene vil fortløpende bli 

orientert om framdrift, ferdigstilte tegninger, avtaler og forslag når disse foreligger. Så snart 

prosjektet kan presentere en tentativ kostnadsskisse vil denne presenteres for formannskapet 

og oversendes samarbeidskommunene sammen med beregning av framtidige driftskostnader 

for Ringerike interkommunale legevakt. 

Når bygningen er ferdigprosjektert, vil prosjektet legges fram for politisk behandling for 

endelig vedtak om bygging. For samarbeidskommunen vil dette være et økonomisk løft med en 

viss risiko. Dersom noen aktører finner andre løsninger og melder seg ut av samarbeidet, vil 

kostnadene måtte «veltes over» på de gjenværende kommunene. På samme måte vil 

inkludering av flere kommuner føre til at det blir flere som deler kostnadene. Dagens 

samarbeidsavtale i pkt. 6.2 Uttreden av samarbeidet lyder som følger:  

«Kommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Ringerike 

interkommunale legevakt og kreve seg utløst fra avtalen. Avtalen kan bare sies opp med 

virkning fra neste avtaleår jfr. kommuneloven § 28-1 i. 

Ved uttreden/avvikling av samarbeidet har Ringerike kommune, som vertskommune, ansvar 

for ivaretakelse av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling, jfr. Arbeidsmiljølovens 

bestemmelser». 

Det vil være nødvendig å revurdere dette punktet når kommunen skal saksbehandle oppstart av 

byggeprosessen. Rådmannen vil på nåværende tidspunkt antyde at en oppsigelsestid på fem år 

synes rimelig for å sikre nødvendig forutsigbarhet. 

For å minimalisere risiko er det viktig for alle samarbeidskommunene at man nå vurderer sin 

framtidige deltagelse i samarbeidet, og dersom noen skulle være i tvil eller arbeide med 

alternative løsninger, er det viktig at man bringer dette på bane så snart som mulig, og at 

vertskommunen orienteres om dette. 

 

Vedlegg 

 

 Verdivurdering av tomt 

 Utkast til festekontrakt m/vedlegg 

 Intensjonsavtale 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.04.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler:  

Marianne Holthe Hellestad, prosjektleder Ringerike interkommunale legevakt 

Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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1 – SAMMENDRAG

1.1 – Takstobjekt
Arnold Dybjords vei 1, 3511 Hønefoss
Gnr. 38, bnr. 88 i Ringerike kommune

1.2 – Mandat

1.3 – Nøkkelinformasjon
Adresse: Arnold Dybjords vei 1, 3511 Hønefoss Prosjektstatus:

Matrikkel: Gnr. 38, bnr. 88 i Ringerike kommune Påregnelig utnyttelse felt (m² BRA):

Eiendomstype: Sykehusbebyggelse Påregnelig utnyttelse (m² BRA):

Hjemmelshaver: Ringerike sykehus HF Formål:
Tomteareal (m²): Påstående bebyggelse (m² BTA)

1.4 – Konklusjon

Verdi tomt Kronerfemmillioneretthundreogsyttifemtusen 00/100

Sum årlig festeavgift Kronertohundreogsyvtusen 00/100

75 000

Eiendommen er beliggende på Hønefoss i Buskerud fylke. Eiendommen utgjør en del av området
som består av Ringerike sykehus. Området består i hovedsak av sykehusrelatert bebyggelse
omkranset av næringsbebyggelse og boligområder bestående av småhusbebyggelse.

Eiendommen er i dag bebygget med et bygg over 1 etasje som tidligere var i bruk som barnehage.
Imidlertid er tomten i denne vurderingen forutsatt ubebygget. Tomten er regulert til byggeområde for
offentlig institusjon (sykehus). I henhold til mottatt informasjon vurderes det på tomten oppført en ny
bebyggelse henført til legevakt.

Vi har i vår vurdering beregnet eiendommens tekniske verdi forutsatt oppført en ny bebyggelse
henført til legevaktformål og skjønnsmessig estimert tomtens verdi som en funksjon av denne.
Vurderingen legger til grunn en påregnelig utnyttelse i henhold til gjeldende regulering.

Festeavgiften er vurdert på bakgrunn av tomteverdien og dagens rentenivå på henholdsvis
styringsrente og 10-års statsobligasjon samt et påslag for risiko. Dette påslaget er vurdert ut i fra
dagens markedsforhold, eiendommens beliggenhet og generell attraktivitet.

Med bakgrunn i mottatte opplysninger, oppgaver og verdiberegninger ansettes følgende verdi av
tomten som utgjør gnr. 38, bnr. 88 i Ringerike kommune, forutsatt ubebygget:

kr 5 175 000

På grunn av stadige endringer i markedsforholdene, ulike vurderinger av verdiparametere og
stor grad av sensitivitet i beregningene er det vanskelig å ansette en eksakt verdi for denne
type eiendom. Basert på vår erfaring anser vi derfor at eiendommens normale markedsverdi er
beliggende innenfor et intervall på ± 5 % av konkludert verdi, det vil si fra kr. 4,9 millioner til kr.
5,4 millioner.

Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer.
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne
ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier.

Oppdraget er å beregne verdien av tomten henført
til eiendommen gnr./bnr. 38/88 i Ringerike,
forutsatt ubebygget. Tomten utgjør en del av
området henført til Ringerike sykehus. I henhold til
mottatt informasjon planlegges det på tomten
oppført en ny bebyggelse henført til legevakt.

Verdien skal beregnes som tomtens normale markedsverdi. Som et tilleggsmandat skal det foretas
en vurdering av normal årlig festeavgift ved inngåelse av en 40-års festekontrakt på eiendommen.

N/A

Offentlig institusjon (sykehus)

3 653

Videre har vi konkludert med følgende sum årlige festeavgift:

kr 207 000

3 094,8 N/A
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2 – INNLEDNI NG/MANDAT

Oppdraget:

…

…
…
…

3 – FAKTISKE OPPLYSNINGER

Besiktigelse:

Dokumenter:
- Reguleringskart og -bestemmelser for eiendommen, 26.09.2002
- Takst over eiendommen, 05.10.2016 (Ing. Tor Gunnar Sand)

Registerbetegnelse:

Hjemmelshaver: Ringerike sykehus HF Arnold Dybjords vei 1, 3511 Hønefoss

Tomteareal:

Vestre Viken HF ved spesialrådgiver Tom D. Lybeck har anmodet BER
Verdivurdering AS om å beregne verdien av tomten henført til eiendommen
gnr. 38, bnr. 88 i Ringerike, heretter kalt "eiendommen".

På tomten er det oppført en eldre bebyggelse som tidligere var i bruk som
barnehage. Imidlertid skal tomten forutsettes ubebygget. I henhold til mottatt
informasjon planlegges det på tomten oppført en ny bebyggelse henført til
legevakt.

Verdien skal beregnes som tomtens normale markedsverdi. Markedsverdi er
den pris flere sannsynlige investorer vil være villig til å gi for eiendommen ved
et fritt salg. Den merverdi en særinteresse kan være villig til å gi for
eiendommen er ikke vurdert.

Som et tilleggsmandat skal det foretas en vurdering av normal årlig festeavgift
ved inngåelse av en 40-års festekontrakt på eiendommen.

Andre forutsetninger/
opplysninger:

Det er forutsatt i denne rapport at eiendommen er godkjent til dagens bruk,
samt at eventuelle pålegg fra offentlig myndigheter er oppfylt.

Markedsverdien er henført til dagens dato og det forutsettes at…

For øvrig er vurderingen basert på egne observasjoner, erfaringer med
markedet og eiendomsbransjen generelt samt konkrete referansetall.
Eventuelle servitutter er ikke undersøkt nærmere i forbindelse med oppdraget
med mindre annet er eksplisitt beskrevet i verdigrunnlaget, og forutsettes i
denne verdivurdering ikke å ha verdipåvirkende effekt.

eiendommen er fri for forurensede masser.
eiendommen vurderes som om den var heftelsesfri.
mottatte muntlige og skriftlige opplysninger er korrekte.

Eiendommen har i henhold til grunnboken/Eiendomsdata et tomteareal på
3 094,8 m².

Gnr. 38, bnr. 88 i Ringerike kommune

det ikke foreligger uoppfylte pålegg på eiendommen, servitutter eller
lignende som kan påvirke eiendommens verdi.

Eiendommen er ikke fysisk besiktiget i forbindelse med oppdraget.

Vi har mottatt følgende dokumenter som grunnlagsmateriale:

I tillegg er det innhentet informasjon fra grunnboken/Eiendomsdata samt
Ringerike kommunes hjemmesider på internett.
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Beliggenhet:

Beskrivelse:

Utbygging av felt BO-1 skal skje i etapper. Største tillatte bruksareal er på
34 400 m² BRA i første etappe. Samlet er største tillatte bruksareal er på
75 000 m² BRA. Før det bygges mer enn 34 400 m² BRA skal konsekvensene
av videre utbygging utredes og behovet for eventuell ny eller endret plan
vurderes av Ringerike kommune.

Basert på besiktigelse på offentlig tilgjengelige kartsider samt innsyn i
Eiendomsdata/grunnboken er eiendommen bebygget med et bygg over 1
etasje som tidligere var i bruk som barnehage. Imidlertid skal tomten i denne
vurderingen forutsettes ubebygget og vi har således ikke beskrevet
bebyggelsen ytterligere.

Ubebygde deler av tomten er i dag opparbeidet med grøntområder, gangvei
og parkeringsplass. Videre utgjør den nordre delen av eiendommen en del av
et større parkeringsområde henført til sykehuset.

Regulering/
kommune(del)plan:

Den angjeldende tomten er omfattet av
reguleringsplan "Sykehusområdet" med
plan-nr. 283-01, vedtatt 26.09.2002.
Tomten utgjør en del av felt BO-1 som er
avsatt til formålet offentlig institusjon
(sykehus).

I henhold til reguleringsbestemmelsene
tillates det innenfor reguleringsfeltet
oppført bebyggelse for offentlig sykehus.
Største tillatte bruksareal er på 75 000 m²
BRA, der areal under terreng skal
medregnes. Innenfor området er det soner
med ulike høydebegrensninger. Maksimal
byggehøyde for den angjeldende tomten
på kote +144,0. Bygninger skal plasseres
innenfor byggegrense.

Eiendommen er beliggende på Hønefoss i
Buskerud fylke. Eiendommen utgjør en
del av området som består av Ringerike
sykehus.

Området består i hovedsak av
sykehusrelatert bebyggelse omkranset av
næringsbebyggelse og boligområder
bestående av småhusbebyggelse.

Det er nærhet til offentlig transport i form
av buss. Videre er det god veiforbindelse i
området med nærhet til hovedfartsåren
E16.

I gjeldende kommuneplan er tomten avsatt til nåværende offentlig formål,
mens den i gjeldende kommunedelplan for Hønefoss er avsatt til eksisterende
bebyggelse og anlegg.

Side 5 av 13 . Rapporttype: Verdivurdering
Matrikkel: Gnr. 38, bnr. 88 i Ringerike kommune
Prosjektnr.: 20170037



Grunnforurensninger: Det er ikke mottatt informasjon vedrørende forurensninger i grunnen på den
angjeldende eiendom. Grunnforurensning er i utgangspunktet tomteeiers
ansvar. Kostnader henført til sanering av forurenset masse er ikke vurdert da
dette krever eget mandat. Vi anbefaler derfor alltid at det ved en eventuell
videre utvikling av eiendommen foretas en risiko og statusanalyse samt
eventuelt en såkalt Environmental Due Diligence (EDD). Dette vil således
kunne representere beløp som vil komme til fradrag fra konkludert verdi av
eiendommen.
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4 – VERDIGRUNNLAG

4.1 – Premisser

4.2 – Metode for verdiberegningen

Oppdraget er som tidligere nevnt å beregne verdien av tomten henført til eiendommen med gnr. 38,
bnr. 88 i Ringerike kommune.

Tomten er regulert til byggeområde for offentlig institusjon (sykehus). I henhold til mottatt informasjon
vurderes det på tomten oppført en ny bebyggelse henført til legevakt.

Verdien av en tomt beregnes normalt basert på den såkalte tomteprisbelastningen, som er den sum
som fremkommer etter fradrag av totale byggeomkostninger og prosjektgevinst fra den nominelle
salgssum, eiendommen ferdig utviklet. Som en kontroll sammenligner man resultatet av
tomteprisbelastningsmetoden med verdien per m² tomtegrunn (tomtearealmetoden) og tomtens andel
av prosjektets totalverdi. Man benytter her erfaringstall og statistikk henført til tilsvarende
tomter/utviklingsprosjekter.

Bygninger til offentlige formål gir imidlertid normalt ikke et forretningsmessig overskudd som tilsier en
forrentning av bebyggelsen på samme måte som tradisjonelle næringsbygg. Vurdering av tomter
henført til disse formål blir derfor ofte beregnet som en prosentandel av teknisk verdi og delvis på den
generelle gjennomsnittlige områdeprisen, tomten benyttet til andre relevante formål.

Som grunnlag for å estimere verdien av den angjeldende tomten, har vi således tatt utgangspunkt i
den tekniske verdien og skjønnsmessig estimert tomtens verdi som en funksjon av denne. Vi har ikke
mottatt prosjektbeskrivelse henført til en ny legevakt og har således i vår vurdering tatt utgangspunkt i
tomtens påregnelige utnyttelse henført til gjeldende regulering.

Som en kontrollmetode har vi foretatt en beregning av leienivå som en prosentandel av de totale
anleggskostnader. I tillegg har vi foretatt en ytterligere kontrollberegning ved å vurdere normal
tomteprisbelastning på eiendommen, forutsatt at det oppføres alternativ næringsbebyggelse på
tomteområdet.

Videre skal vi som et tilleggsmandat beregne normal årlig festeavgift henført til bortfeste av tomten på
en 40-års festekontrakt. Festeavgift fastsettes normalt som en prosentuell faktor av tomtenes verdi.
Denne faktoren er en funksjon av dagens rentenivå på henholdsvis styringsrente og 10-års
statsobligasjon samt et påslag for risiko. Dette påslaget blir vurdert ut i fra dagens markedsforhold,
eiendommens beliggenhet og generell attraktivitet.

Ved beregning av tomtens verdi i forhold til bebyggelsens tekniske verdi, gjøres det først en
beregning av de totale kostnadene henført til ferdig utviklet tomt, det vil si de totale anleggskostnader.
Deretter gjøres en vurdering av andel av sum anleggskostnader som henføres til tomten, ved å
analysere ulike forhold som beliggenhet, bebyggbarhet, utviklingspotensial, standard på bebyggelse
med mer.

Byggekostnadene er beregnet til hva det etter dagens byggepriser vil koste å føre opp tilsvarende
bebyggelse eks. mva, vurdert til normale byggepriser som nybygg. Tomtekostnadene blir vurdert ut i
fra et rimelig skjønn, delvis basert på tomteverdi som en prosentandel av teknisk verdi og delvis på
den generelle gjennomsnittlige områdeprisen, tomten benyttet til andre relevante formål.

Tomteprisbelastningen er den restverdi som kommer til uttrykk ved å beregne eiendommens normale
salgsverdi etter fradrag av de totale byggeomkostninger. Salgsverdien for bebygget næringseiendom
er en bestemt faktor av netto leieinntekter, det vil si den forrentning en investor ønsker å ha i
salgsøyeblikket av sin kapital. I vurderingen hensyntas risiko på eiendommen som nybygg og det
generelle rentemarkedet ellers.
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4.3 – Markedsvurdering

4.4 – Påregnelig utnyttelse

Eiendom Tomte- Andel Utnyttelse Utnyttelse
(gnr./bnr.) areal felt m² BRA m² BTA
Del av 38/118
Del av 44/28
Del av 44/45
38/88
Sum

Den angjeldende tomten er som tidligere nevnt avsatt til formålet offentlig institusjon (sykehus).
Tomten utgjør en del av feltet BO-1 som også består av del av eiendommene gnr./bnr. 38/118, 44/28
og 44/45. Maksimal tillatt utnyttelse henført til dette feltet er på 75 000 m² BRA, der areal under
terreng skal medregnes. Basert på en overordnet oppmåling på kommunens kartsider samt en
normal konverteringsfaktor mellom bruksareal (BRA) og bruttoareal (BTA) på 7,5 % har vi beregnet
følgende fordeling av utnyttelsen henført til de ulike eiendommene:

Markedet for næringseiendom har vært meget godt det siste året med rekordhøye leiepriser og
eiendomsverdier. Omsetningen av næringseiendom var historisk høy i 2015 og aktiviteten holdt seg
godt i 2016. Finansieringsvilkårene har imidlertid blitt noe dårligere, noe som kan redusere aktiviteten
noe. Leiemarkedene har også vist noe svakhetstegn, spesielt i de oljetunge områdene.

Det er således en rekke forhold som kan gi leie- og eiendomspriser de nærmeste årene. Først og
fremst er det den økonomiske situasjonen i Norge med forventninger om lavere økonomisk vekst og
økt arbeidsledighet, spesielt påvirket av et kraftig fall i oljeprisen. Videre er den økonomiske
situasjonen i verdensøkonomien usikker med utsikter til lavere økonomisk vekst. I tillegg er
finansieringsmarkedene noe mer usikre.

Markedet for næringseiendom i Oslo-området anses for tiden å være relativt attraktivt. Den
angjeldende eiendommen er imidlertid noe mindre preget av dette, da den er beliggende innenfor et
område som er avsatt til sykehusbebyggelse. Imidlertid er også utvikling av offentlig eiendom preget
av globale forhold, som et resultat av lokale virksomheters vekst og værende.

63 545

4 880
3 094,8

10 330

7,7 %
71,2 %
16,3 %

4,9 %
100 %

5 760
53 395
12 192

3 653
75 000

Som tabellen over viser utgjør den angjeldende tomten ca. 4,9 % av reguleringsfeltet. Basert på en
jevn fordeling av utnyttelsen henført til reguleringsfeltet har tomten således en påregnelig utnyttelse
på 3 653 m² BRA, noe som tilsvarer i nivå 3 949 m² BTA.

13 181
57 725

6 227
3 949

81 082

Den angjeldende tomten er beliggende innenfor en sone der det tillates oppført en bebyggelse inntil
kote +144. Hoveddelen av tomten er i henhold til Ringerike kommune kartsider beliggende på kote
+124. Dette tilsier således en maksimal byggehøyde på 20 meter noe som tilsvarer en bebyggelse på
ca. 6 etasjer. Basert på tomtearealet på 3 094,8 m² og tillatte byggehøyde anser vi således at den
beregnede teoretiske utnyttelsen på 3 949 m² er realistisk. Vi har således å vår vurdering lagt dette til
grunn.

45 240

Videre vil en utbygger/investor gjøre en selvstendig vurdering av prosjektets risiko, tidspunkt for
igangsettelse, og prosjektets størrelse og omfang. Denne risikovurderingen vil samtidig måtte
hensynta evt. økte byggekostnader, reduserte leieinntekter, samt reguleringsrisiko. Vår erfaring viser
at denne risikoen normalt utgjør i nivå 25-75% av brutto tomtebelastning avhengig av prosjektets
størrelse, beliggenhet og generelle risikonivå.
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5 – VERDIBEREGNI NGER

5.1 – Beregning av tomteverdi som funksjon av den tekniske verdien

Legevakt
Sum normal byggekostnader per m² BTA
Bebyggbart bruttoareal (m² BTA)
Sum normale byggekostnader

Sum normale byggekostnader
Andel henført tomt
Sum teknisk verdi (avr.)

5,0 %

3 949
98 725 000

25 000

Andel tomteverdi for et byggeprosjekt er avhengig av beliggenhet, bebyggbarhet og formål med
tomten. Andelen av et byggeprosjekt kan være ned mot 5 % av totale utviklingskostnader i perifere
strøk og opp mot 40 % i tettbebygde, attraktive strøk.

Normal andel tomteverdi i dette området er etter vårt skjønn i utgangspunktet beliggende i nivå 5 % til
15 % av totale utviklingskostnader. I dette tilfellet anser vi imidlertid at andel henført til tomt er
beliggende i nedre del av dette intervallet på grunn av den spesielle reguleringen til offentlig formål.
Videre er det relativt kostbart å føre opp bebyggelse henført til denne type formål samt at
tomteområdet er relativt stort. Imidlertid vil normalt en eventuell fremtidig omregulering til annet
formål, for eksempel boliger, kunne trekke verdien betydelig opp. Basert på en helhetlig vurdering har
vi derfor valgt å benytte oss av 5 % i vårt verdigrunnlag.

Basert på beregningene over har vi satt opp følgende beregning av eiendommens tekniske verdi slik
den vil fremstå som nyoppført:

Vi har her vurdert teknisk verdi for bebyggelsen henført til formålet legevakt samt estimert
tomteverdien som en funksjon av denne. Byggekostnadene beregnet til hva det etter dagens
byggepriser vil koste å føre opp en slik bebyggelse på tomteområdet, vurdert til normale byggepriser.

Basert på vår erfaring med tilsvarende prosjekter samt tilgjengelig statistikk varierer byggekostnadene
for ulike typer sykehusbygg mye og er normalt beliggende i intervallet kr. 25 000,- og kr. 70 000,- per
m² BTA, hvorav de mest kostbare henføres til høyteknologiske regionssykehus. Basert på tilsvarende
prosjekter er bebyggelse henført til legevakt beliggende i nedre del av dette intervallet. Basert på en
skjønnsmessig vurdering har vi ansatt følgende normale byggekostnader:

En tomteverdi som beregnet over gir en verdi per m² bebyggbart areal (BTA) i nivå kr. 1 310,-. Dette
anses å være relativt lavt for tomter i dette området, men henføres til formålet offentlig bebyggelse.
Videre utgjør verdien kr. 1 650,- per m² tomt. Dette anses å være innenfor et normalnivå for denne
type tomter i dette området og noe under næringstomter i området.

98 725 000
5 175 000

103 900 000
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5.2 – Beregning av leienivå som en funksjon av teknisk verdi

Sum total anleggsverdi
Avkastningskrav/leienivå
Sum leienivå (avr.)

For å kontrollere beregningene over har vi beregnet normalt leienivå for eiendommen ferdig bebygget.
Det er ikke utarbeidet noen offentlig statistikk for leie av denne type bebyggelse eller andre offentlige
eiendommer i Norge. Det er også få referanseobjekter av denne type, på grunn av stor variasjon
mellom standard, beliggenhet, størrelse og utforming.

Imidlertid har vi erfaring fra tilsvarende bygg/institusjoner hvor leienivå blir fastsatt som en funksjon av
teknisk verdi, det vil si totale prosjektkostnader inklusive tomt. Ofte blir denne type bygg oppført av
private aktører for så å bli leid tilbake til det offentlige basert på utviklers/eiers langsiktige
avkastningskrav.

Normalt leienivå ved denne type prosjekter/eiendommer er således som en regel en rentesats henført
til leietager, beliggenhet og utforming. Rentesatsen er basert på risikofrirente, påslag for eventuelle
finanskostnader samt den risiko som ligger i eiendommen.

Basert på dagens rentenivå, finansieringsvilkår samt eiendommens beliggenhet, utforming og
størrelse er vi av den oppfatning av at leienivået for denne type eiendom utgjør mellom 4 % og 9 % av
sum anleggskostnader. Dagens risikofrie rente er beliggende på et meget lavt nivå og
finansieringskostnadene er historisk lave. Videre vil leietaker normalt være en offentlig aktør. Dette
trekker leienivået kraftig ned.

Med grunnlag i overnevnte vurderinger samt vår erfaring med tilsvarende prosjekter, har vi valgt å
benytte oss av 6 % i vårt verdigrunnlag og får følgende enkle beregning av sum leienivå:

103 900 000
6,0 %

6 234 000

Et leienivå som beregnet over tilsvarer en gjennomsnittlig leie i nivå kr. 1 600,- per m² BTA. Dette
anses å være beliggende innenfor normalnivået for denne type bebyggelse.Vi anser således at
beregningen av tomteverdi som en funksjon av teknisk verdi er beliggende innenfor et normalnivå.
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5.3 – Tomteprisbelastning - kontorbebyggelse

Gjennomsnittlig forventet årlig leieinntekt
Normale eierkostnader
Netto inntektsoverskudd

Vurdert avkastningskrav

Verdiberegning nybygg

Sum byggekostnader

Brutto tomteprisbelastning per m² bebyggbart areal

Prosjektrisiko

Netto tomteprisbelastning per m² bebyggbart areal
Direkteavkastning utvikler/investor

Det er relativt få eiendommer som er direkte sammenlignbare med den angjeldende tomten, henført
til beliggenhet, regulering og utforming. Basert på vår erfaring med næringstomter i dette området er
vi av den oppfatning at normal tomteprisbelastning er beliggende mellom kr. 1 500,- til 2 500.- per m²
BTA, avhengig av regulering og bebyggbarhet. En tomteprisbelastning som beregnet over anses
således å være innenfor normalnivået for hva man kan oppnå for næringstomter i dag i dette
området, dog i det nedre sjikt. Dette er videre noe over verdien som er beregnet basert på offentlig
bebyggelse.

21 774

18 000

Som tidligere nevnt kan verdien av denne type eiendom sammenlignes med oppnåelige verdier
henført til alternativ bruk ettersom verdien av tomter regulert til offentlige formål normalt er beliggende
noe under verdien av næringstomter. For det angjeldende tomteområdet anser vi at det også ville
kunne oppføres næringsbebyggelse, i hovedsak kontorrelatert bebyggelse. Vi forutsetter således i
dette punktet at eiendommen kan benyttes til dette formål.

Det er ikke utarbeidet statistikk over leier for kontorer i dette området. Basert på vår erfaring oppnår
denne type arealer normalt leier i nivå kr. 800,- til kr. 1 600,- per m²/år avhengig av beliggenhet,
utforming og standard. Eiendommen har en relativt attraktiv beliggenhet med nærhet til Ringerike
sykehus og Hvervenmoen Næringspark. Videre vil bebyggelsen være nyoppført og vi har således i
vår vurdering lagt til grunn et leienivå i øvre del av intervallet og benyttet kr. 1 500,- per m² BTA/år.
Videre har vi i beregningsgrunnlaget forutsatt at normale eierkostnader til forvaltning og drift er i nivå
kr. 150,- pr m² BTA.

Normal betraktning av avkastningskrav for nye kontorbygg i dette området er beliggende i nivå 6,0 % -
7,0 %, og vi har benyttet oss av et avkastningskrav noe under gjennomsnittet i vårt verdigrunnlag.
Videre vil en utbygger/investor gjøre en selvstendig vurdering av prosjektets risiko. Forutsatt mulig
bruk til næringsformål er vi av den oppfatning av at risikoen normalt er beliggende i det midtre sjikt for
denne type eiendommer. Vi har således satt opp følgende beregning:

1 500
150

3 774

2 076

1 700

55 %

10,5 %

1 350

6,20 %

per m² BTA/år

Side 11 av 13 . Rapporttype: Verdivurdering
Matrikkel: Gnr. 38, bnr. 88 i Ringerike kommune
Prosjektnr.: 20170037



6 – VURDERI NG FESTEAVGI FT

Vurdert tomteverdi
Festerente
Sum vurdert årlig festeavgift (avr.)

Beregningen over utgjør en festeavgift beliggende i nivå kr. 67,- per m² tomtegrunn. Dette anses å
være innenfor normalnivået for denne type tomter i dette området.

5 175 000
4,00 %

207 000

Som tidligere nevnt fastsettes festeavgift normalt som en prosentuell faktor av tomtenes verdi. Denne
faktoren er en funksjon av dagens rentenivå på henholdsvis styringsrente og 10-års statsobligasjon
samt et påslag for risiko. Dette påslaget blir vurdert ut i fra dagens markedsforhold, eiendommens
beliggenhet og generell attraktivitet. Dette påslaget er normalt beliggende i nivå 1-2 prosentpoeng
over 10-års statsobligasjon. Dagens rentenivå på 1,80 % for 10-års statsobligasjon er for tiden meget
lavt og anses av mange å være unormalt lavt. Risikopåslaget, som også gjenspeiler risikoen for
renteøkning i fremtiden er derfor noe høyere enn vanlig.

I henhold til mottatt informasjon skal det inngås en festekontrakt på 40 år for den angjeldende
eiendommen. Vi er av den oppfatning av at normal festerente for denne type eiendommer er
beliggende i nivå 3,5 til 4,5 % av eiendommens verdi. Vi har i vår vurdering lagt til grunn midtre del av
dette intervallet og har således benyttet en festeavgift i nivå 4,0 %.

På bakgrunn av dette får vi følgende beregning av årlig festeavgift:
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7 – KONKLUSJON/VERDI SKJØNN

Vurdert netto tomteprisbelastning per m² BTA
Sum bebyggbart areal m² BTA
Sum tomteverdi

Verdi tomt Kronerfemmillioneretthundreogsyttifemtusen 00/100

Sum årlig festeavgift Kronertohundreogsyvtusen 00/100

Basert på våre beregninger har vi derfor konkludert med følgende verdi av den angjeldende tomten
som utgjør gnr. 38, bnr. 88 i Ringerike kommune, forutsatt ubebygget:

kr 5 175 000

Som det fremgår av beregningene tilsvarer den konkluderte verdien ca. kr. 1 650,- per m²
tomtegrunn.

Tlf. 22 56 29 44

Morten Høiseth Johan Berg-Svendsen
Sivilingeniør M.Sc. Siviløkonom MRICS

Investorer/eiendomsutviklere vurderer de forskjellige verdiparametrene meget ulikt og det er en høy
grad av sensitivitet i beregningsmetodene. Stadige endringer i markedsforholdene medfører dermed
at det vil være vanskelig å ansette en eksakt verdi på denne type eiendom.

Vi anser derfor at eiendommens normale markedsverdi er beliggende innenfor et intervall på ±
5 % av konkludert verdi, det vil si fra kr. 4,9 millioner til kr. 5,4 millioner.

Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer.
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne
ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier.

21.02.2017
BER Verdivurdering AS

Drammensveien 133, 0277 Oslo

kr 207 000

Videre har vi vurdert årlig festeavgift for tomten forutsatt at det inngås en 40-års festekontrakt. Basert
på våre beregninger har vi konkludert med følgende sum årlige festeavgift:

1 310
3 949

5 175 000

Vi har som beskrevet vurdert verdien av tomten basert på påregnelig utnyttelse og på mottatt
informasjon om at det planlegges oppført en bebyggelse henført til legevakt på tomten.

Vi beregnet verdien ut i fra to metoder, henholdsvis tomtens verdi som en funksjon av totale
anleggskostnader henført til utvikling av en legevakt og tomteprisbelastningsmetoden ved en
alternativ utvikling til kontorformål. Tomtens verdi som funksjon av totale anleggskostnader ble
beregnet til kr. 1 310,- per m² BTA. Tomteprisbelastningsmetoden henført til alternativ bebyggelse
som kontor ga en verdi per m² bebyggbart areal på kr. 1 700,-.

Vi er av den oppfatning at tomtens verdi henføres til beregningen som er utført som en funksjon av
totale anleggskostnader ettersom tomten er regulert til offentlige institusjon (sykehus) og at dette er
den mest sannsynlige utviklingen. Vurderingen henført til kontor anses å være en teoretisk beregning,
men bekrefter verdinivået som beregnet til offentlig formål. Verdien henført til offentlig formål er i nivå
23 % lavere enn om tomten var en næringstomt henført til kontor, noe som kan henføres til det er
lavere betalingsvillighet for denne type tomter. Vi har derfor vurdert verdien av den angjeldende
tomten til kr. 1 310,- pr m² BTA bebyggbart areal.

Basert på dette har vi satt opp følgende beregning av sum verdi av den angjeldende tomten:
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F estekontrakt
Kontrakten gjelder framfeste 1)

Innsenders navn (rekvirent): Plass for tinglysingsstempel

Adresse:

Postnummer: Poststed:

Fødselsnr./Org.nr. Ref.nr.

Opplysninger i feltene 1 - 7 registreres i grunnboken

1. Eiendommen(e)

Kommunenr. Kommunenavn Gnr. Bnr. Festenr.

Beskaffenhet; 2)

1 Bebygd 2 Ubebygd
Tomtens areal: Tomteverdi:

Hva skal grunnen brukes til :
Bolig - Fritids - Forretning/

B eiendom F eiendom V kontor I Industri L Landbruk K Off.vei A Annet

2. Bortfestes av

Fødselsnr./Org.nr. Navn Ideell andel

3. Til

Fødselsnr./Org.nr. Navn Ideell andel

4. Festeavgift pr. år

kr

5. Festetid 3 )

Antall år Regnet fra – dato

6. Panterett for festeavgiften 4 )

Bortfester har panterett i festeretten og bygninger på tomten for inntil års forfalt festeavgift .

Bortfesterens panterett skal ha prioritet etter:

7. Supplerende tekst. 5 )

Obs! Her påføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses. Benytt evt. vedlegg.

Dato Bortfesters underskrift Festers underskrift
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8. Rettigheter og vilkår (som ikke skal tinglyses )

Feste -
kontrakten er i
samsvar med:

Oppmålingsforretning
Datert

Regulering av
festeavgift

Bortfester kan regulere festeavgiften etter tomtefestelovens bestemmelser, jf. §15 .

Bortfester kan regulere f esteavgiften etter følgende bestemmelser som fraviker fra tomtefesteloven § 15:

Innløsningsrett Rett til innløsning og forlengelse følger bestemmelsene fra tomtefesteloven fullt ut. jf. tomtefestel. kap. VI .

Rett til innløsning og forlengelse avviker f ra bestemmelsene i tomtefestel. kap. VI med følgende
bestemmelser:

Overdragelse
og pantsettelse

Vilkår til fordel
for panthavere

Festere har rett til å overdra og pantsette festeretten. Pantsettelsen av festeretten skal skje sammen med all e
festerens retti gheter , samt bygninger som er eller blir oppført, jf. tomtefesteloven §18 og panteloven § 2 - 3.
De rettigheter og plikter som er tillagt partene går ved overdragelsen over på deres rettsetterfølgere.
NB! Begrensninger i retten til overdrag else føres opp un der felt 7 på første side.

Så lenge det løper lån med pant i festeretten skal:
a) festekontrakten ikke løpe ut, sel v om kortere festetid er avtalt,
b) tomten ikke kunne forl anges ryddiggjort,
c) bortfesteren bare ha prioritet for inntil ett års forfalt festeavgift, foruten retten til fremtidig avgift, med prioritet

foran panthaverne.

Omkostninger Utgifter i forbindelse med tomten og festekontrakten dekkes av:

(herunder gebyr for oppmåling sforretning , pristakst, dokumentavgift, tinglysingsgebyr og eventuell tariffmessig
meglerprovisjon)

Tvister etc. Eventuelle tvister som måtte utspringe av denne festekontrakt en avgjøres etter bestemmelser i lov om
tomtefeste, som gjelder helt ut for denne kontrakt. Den rettskrets som eiendommen ligger i vedtas som verneting.
Det er forutsetning for denne festekontrakten at festeren får konsesjon dersom bortfestet er konsesjonspl iktig.

Elektronisk
kommunikasjon

Partene samtykker i br uk av elektronisk kommunikasjon , jf. tomtefestel. § 6a .

Øvrige
rettigheter og
vilkår (som ikke
skal tinglyses)

Dato Bortfesters underskrift Festers underskrift

Kartverket – rev 11/14 Festekontrakt Side 2 av 3



Noter

1) Med framfeste er ment festeforhold der bortfesteren kun har l eierett til tomten, se tomtefesteloven § 42 .

2) Dersom tomten er bebygd skal det som hovedregel sendes inn et skjøte på bebyggelsen sammen med festekontrakten.
Det skal svares dokumentavgift av bygninge ns antatte salgs verdi på tinglysingstidspunktet , jf . tinglysingsloven §§ 13 og
15.

3) For nye festeavtaler som gjelder feste av tomt til bolig eller fritidshus gjelder festet til det sies opp av fester eller tom ten
innløses. De t samme gjelder avtaler som er forlenget etter tomtefestelovens § 33. I disse tilfellene er det ikke nødvendig å
fylle ut pkt. 5. For andre festeav taler se tomtefestelovens kapittel II .

4) Dersom dette feltet ikke fylles ut har man lovfestet pant for 3 års for falt festeavgift iht . tomtefesteloven § 14 .

5) Her påføres kun rettsstiftelser som er gjenstand for tinglysing, jf . tinglysingsloven § 1 2. Som eksempel kan nevnes
begrensninger i retten til overdragelse av festeretten, veg - og vannretter, forkjøpsretter og li gnende. R ettighetshaver
identifiseres med fødselsnummer (1 1 siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer) , jf . tinglysingsforskriften § 4a første ledd.
Rettigheter og heftelser som er knyttet til deler av fast eiendom skal stedfestes, enten ved tekstlig bes krivelse eller ved
inntegning på kart/skisse , jf . tinglysingsforskriften § 4 sjette ledd.

Denne festekontrakten er utstedt i to eksemplarer , ett til hver av partene.

9. Underskrifter
Sted Dato

Bortfesters underskrift Gjentas med blokkbokstaver

Sted Dato

Festers underskrift Gjentas med blokkbokstaver

Sted Dato

Grunneier samtykke Gjentas med blokkbokstaver
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INTENSJONSAVTALE 

mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune vedr. ny legevakt ved sykehuset. 

 

I møte mandag 3. april er det enighet mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune om 

følgende: 

 

Vedlagte forslag til leieavtale som nå klart beskriver leietakers (Vestre Viken HF) 

bygningsmessige behov, og utleier (Ringerike kommune) kan nå ferdigprosjektere bygget. 

Viktige planforutsetninger fra Vestre Viken HF (ikke endelig arealer, da prosjekteringen kan 

gi mindre justeringer) i videre arbeid/prosjektering, er: 

 Ambulansestasjonen trenger brutto 700 m2 til eksklusivt bruk. Andel fellesareal 

beregnes til 400 m2 (300 m2 overgang mellom bygningene og 100 m2 til felles 

møterom). I tillegg til dette kommer bygningens fellesareal som trapper, tekniske rom 

o.l. 

 Leieavtalen vedtas som en intensjonsavtale, og godkjennes endelig når alle nevnte 

vedlegg i forslaget er/kan ferdigstilles. 

 En driftsavtale som skal dekke det medisinske samarbeidet og andre tjenester som 

partene kan levere til hverandre, vil partene komme tilbake til senere i prosjektet, og 

slik avtale skal være klart i god tid før bygningene tas i bruk. 

 Festeavtalen inngås som leieavtalen for en periode på 40 år. Festeavgiften tar 

utgangspunkt i takst fra "BER Verdivurdering AS". Det vises også til med statens 

kalkulasjonsrente i rundskriv R109/14. 

 Tomten festes bort som råtomt, og dagens paviljongbygg fjernes av Vestre Viken HF.  

 Etableringen prosjektorganiseres, med en styringsgruppe med to medlemmer fra 

Ringerike kommune og to medlemmer fra Vestre Viken HF. 

 Ringerike kommune eier selve prosjektet, og kommunens prosjektleder rapporterer til 

styringsgruppen. 

 Prosjektgruppen ledes av kommunens prosjektleder, og eiendomsforvalter ved Vestre 

Viken HF deltar i prosjektgruppen. 

 

 

Hønefoss 3.4.2017 

 

      Vestre Viken HF                                                                                     Ringerike kommune 

 

 

    Nils Fredrik Wisløff                                                                                         Tore Isaksen 

Administrerende Direktør                                                                                       Rådmann 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1170-3  Arkiv: F30 &33  

 

Sak: 52/17 

 

Saksprotokoll - Innovasjonsprosjekt «Integrering av flyktinger» - Status og veien videre  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Informasjon om status og veien videre i innovasjonsprosjektet «Integrering av flyktninger», tas 

til orientering. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.04.2017: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1170-2  Arkiv: F30 &33  

 

Sak: 11/17 

 

Saksprotokoll - INNOVASJONSPROSJEKT «Integrering av flyktinger» - Status og 

veien videre  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Informasjon om status og veien videre i innovasjonsprosjektet «Integrering av flyktninger», tas 

til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.04.2017: 

 

Avstemming: 

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

formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1170-1   Arkiv:   

 

INNOVASJONSPROSJEKT «Integrering av flyktninger» - Status og veien 

videre  
 

Forslag til vedtak: 

Informasjon om status og veien videre i innovasjonsprosjektet «Integrering av flyktninger», 

tas til orientering. 

Innledning / bakgrunn 

Prosjektet ble startet som et samarbeidsprosjekt på tvers av sektorene Oppvekst, Barn og 

unge og Helse og omsorg. Prosjektet ble meldt på Innovasjonsløft (drevet av Rådet for 

Ringeriksregionen) sitt femte program og har det siste halve året utviklet seg i tett samarbeid 

med ressurspersoner i Innovasjonsløft.  

 

Beskrivelse av saken 

Statistikk viser en tendens hvor det er utfordrende for flyktninger og komme ut på 

jobbmarkedet. Flyktningene opplever i tillegg isolasjon og at det er vanskelig å komme i 

kontakt med lokalbefolkningen. Organiserte aktiviteter for flyktninger er ofte med og for 

flyktninger, og det bidrar lite til integrering. I prosjektet jobbes det med hvordan kommunen 

og ulike samarbeidspartnere i frivillig sektor og private aktører sammen kan forbedre arbeidet 

med inkludering.  

Innledningsvis i prosjektet ble det gjennomført to workshop. Den første var en workshop 

med 12 flyktninger hvor både nye og tidligere flyktninger var representert. Tema for denne 

workshopen var flyktningers behov, hva som fungerer og hva som er utfordrende med 

inkludering i Ringerike. Den andre workshopen var sammensatt av politikere, frivillige, 

flyktninger, kultursektoren, oppvekstsektoren og privat næringsliv. Tema var hvilke løsninger 

som kan benyttes for å få til bedre inkludering. Disse to workshopene ble retningsgivende for 

mål og forlag til løsning i prosjektet.  

Ønskelige effekter fra prosjektet er at flyktninger opplever positiv identitet og sterkere 

tilhørighet til nærmiljøet og at de opplever et rausere og åpnere samfunn. 



 

Status i prosjektet 

Undersøkelser i prosjektet viser at det er få kommuner som har lykkes godt med en 

integrering som engasjerer både flyktninger og lokalsamfunnet. Prosjektet tror at nøkkelen 

ligger i å legge til rette for menneskemøter. Gjennom gode møter mellom innbyggere og 

flyktninger reduseres barrierer og fordommer. Prosjektet erfarer at terskelen er høy for både 

innbyggere og nylig bosatte til å ta kontakt med hverandre, enten det er i barnehage, skole, 

aktivitet eller som nabo. Prosjektet ønsker å bidra til å skape arenaer som flere tar del i. På 

den måten kan tersklene for å ta kontakt med hverandre reduseres og flere vil oppleve den 

verdien det er å bli kjent på tvers av kulturer. Ved å skape flere arenaer og bidra til økt 

kontakt, så muliggjør det dannelse av et nettverk. Nettverk vil igjen hindre isolasjon, styrke 

mulighet for å komme ut i jobb og øke opplevelse av å være integrert i samfunnet. 

Prosjektet er i gang med å utvikle en App. Grunnen til at utvikling av en App ble valgt, er at 

dagens digitale samfunn er preget av stor informasjonsflyt på ulike digitale arenaer gjennom 

nettaviser, sosiale medier, nettsider m.m. Vi lever også i en tid der applikasjoner (App’er) er 

en vanlig del av den digitale informasjons- og interaktive verden. En App er noe som kan 

lastes ned til f.eks. en mobiltelefon eller et nettbrett og den blir brukt som en effektiv 

distribusjonskanal for et tydelig og oppgavefokusert innhold. Den er lettere å markedsføre 

enn f.eks. en hjemmeside på nettet, den er lettere å finne og den målrettede funksjonen til 

App’en er lettere tilgjengelig på eget utstyr og vil bli enkel å bruke i hverdagen. 

Prosjektet har funnet at det finnes ulike digitale løsninger i dag, men ingen løsninger 

koordinerer informasjon, aktiviteter og kontaktformidling samtidig. Den App-løsningen 

prosjektet har sett på, møter nettopp dette behovet. Den samler og koordinerer 

aktiviteter/tilbud fra frivillige og andre samarbeidspartnere, gir informasjon og vil være en 

kontaktformidler mellom flyktninger og lokalbefolkningen. Så langt er det laget en prototype 

som prosjektet ønsker å videreutvikle.  

Det er også laget en videofilm med flyktninger som prosjektet ønsker å videreutvikle. 

Videoen blir laget slik at man kan stykke den opp i kortere sekvenser. Disse kan brukes og 

deles på sosiale medier. Målet med videoene er å vise ansiktene til de som har behov for 

inkludering, bryte ned barrierer og senke terskelen for å ta kontakt med flyktninger.  

 

Rådmannens vurderinger/veien videre 

I første omgang arbeides det med en videreutvikling av App’en og videoene. Etter hvert vil 

det være behov for å markedsføre dette og formidle ut til alle interessenter. I tillegg ønsker 

prosjektet å etablere en bredere sammensatt prosjektgruppe med en nettverkskoordinator 

som kan arbeide med en politisk forankret helhetlig inkluderingsstrategi. Dette arbeides det 

videre med innenfor nåværende prosjektorganisering. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 



 Ringerike kommune, 14.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Reni Odden/Kristin Akre-Hansen, prosjektkoordinator 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/819-3  Arkiv: A20  

 

Sak: 53/17 

 

Saksprotokoll - Prosjektet ungdomstrinnet i utvikling (UIU)  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Informasjonen om prosjektet Ungdomstrinnet i utvikling (UIU) tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.04.2017: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/819-2  Arkiv: A20  

 

Sak: 14/17 

 

Saksprotokoll - Prosjektet ungdomstrinnet i utvikling (UIU)  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Informasjonen om prosjektet Ungdomstrinnet i utvikling (UIU) tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.04.2017: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/819-1   Arkiv:   

Prosjektet ungdomstrinnet i utvikling (UIU)  
 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om prosjektet Ungdomstrinnet i utvikling (UIU) tas til orientering. 

 

 

Bakgrun for saken 

Bakgrunn for saken er at kommunestyret i et av verbalforslagene (K-sak 3/17) ønsker 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. 

 

Saksutredning 

 

Ungdomstrinn i utvikling: 

Ungdomstrinnet i utvikling er en nasjonal satsing med lokalt utviklingsarbeid innenfor 

klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler – skolebasert 

kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.  

Satsingen er og har vært et viktig tiltak i arbeidet for å gjøre skolene til lærende 

organisasjoner. Både lærernes og elevenes kompetanse i grunnleggende ferdigheter har blitt 

styrket. Prosjektet har vært et samspill mellom skoleeier, skoleledelse og lærerne. 

Landets kommuner har vært delt i fire puljer. Ringerike kommune har vært i 3. pulje, med 

oppstart i 2015 avslutning ved siste årsskifte. 

 

Det overordnede målet for satsingen har vært: 

 Alle skal inkluderes og oppleve mestring 

 Alle skal behersk grunnleggende ferdigheter  

 Alle skal fullføre videregående opplæring 

 

 

Gjennomgående temaer og satsingsområder har vært: 

 Lesing 



 Skriving 

 Regning 

 Klasseledelse 

 Organisasjonslæring – skolebasert kompetanseutvikling 

 Vurdering for læring 

 

Videre har hensikten med den skolebaserte kompetanseutviklingen vært å utvikle skolens 

samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og 

samarbeid. 

 

For at alle elevene på ungdomstrinnet skal forbedre sine grunnleggende ferdigheter i regning, 

skriving og lesing, må alle lærerne se dette som sin oppgave; slik at alle lærere er for 

eksempel «leselærere». 

 

Hver skole har blant de ansatte hatt egne dedikerte ressurslærere som sammen med den 

enkelte skoles ledelse har «dratt» og ledet prosjektet lokalt. Både ressurslærere og ledere har 

fått skolering gjennom prosjektet. 

 

Videre har alle skolene med ungdomstrinn deltatt på flere nettverkssamlinger sammen med de 

andre prosjektskolene i prosjektets pulje 3. 

 

I Buskerud har tre personer på heltid vært utviklingsveiledere for å støtte kommunen i 

arbeidet. Både prosjektskolene og andre skoler i kommunen har benyttet sag av disse. 

Veilederne har bidratt konstruktivt og vært lette å samarbeide med. Alle skoler også hatt 

veiledning fra Høgskolen i Sørøst Norge. 

 

De fleste ungdomsskolene i Ringerike har hatt fokus på lesing, noen også på skriving og 

regning. Det er jobbet systematisk med å utvikle kompetanse, ved skolering, valg av 

innsatsområde, utprøving i praksis, vurdering og erfaringsdeling. 

 

Eksempel fra en av ungdomsskolene i kommunen om hvordan de har arbeidet: 

Elevene skal merke økt læringsutbytte, mestring og motivasjon i alle fag ved å beherske 

skriving som et kommunikasjonsverktøy for å få fram mer forståelse i alle fag. Elevene skal 

også bli motivert av variasjon i undervisningen, ved å bruke nye hensiktsmessige 

læringsstrategier. 

Personalet skal opplev økt mestring og motivasjon ved at de får etablert en delingskultur der 

man prøver og feiler for å utvikle egen praksis. 

Personalet skal få veiledning og tips til nye læringsstrategier og undervisningsmetoder, slik 

at de lettere kan variere sin undervisning av ressurslærerne. 
  

Det er ikke lett å si noe om de langsiktige resultatene av deltakelsen i prosjektet, men både 

oppstart og gjennomføring har vært meget bra, noe også rapporten til Utdanningsdirektoratet 

viser. Men det må likevel nevnes at i 2016 var både resultatene på de nasjonale prøvene på 9. 

trinn høsten og grunnskolepoeng bedre enn i 2015. 

 

Hver skole har rapportert til Høyskolen i Sørøst-Norge og en samlerapport er sendt til 

Utdanningsdirektoratet. 

 

 



Praktisk opplæring: 

Når det gjelder arbeidet med å gjøre opplæringen mer praktisk innrettet på ungdomstrinnet, 

så er det gjort en del endringer de siste årene. 

 

Valgfag:  

For det første er valgfag nå innført på alle trinn i ungdomsskolen. Elevene har valgfag hvert 

år og timerammen er i gjennomsnitt 1 time og 30 minutter hver uke. Det blir dette skoleåret 

tilbudt 12 ulike valgfag på ungdomsskolene i kommunen. Disse er i all hovedsak praktisk 

innrettet og det klart mest populære er Fysisk aktivitet og helse, som en tredel av elevene har 

valgt. 

 

Arbeidslivsfag: 

Videre ble det fra høsten 2015 innført Arbeidslivsfag som et alternativ til Andre 

fremmedspråk på ungdomsskolene i. Dette er også praktisk innrettet fag og omtrent 100 

elever dette skoleåret. Det betyr at hver 9. elev har i ungdomsskolene har valgt dette 

praktiske alternativet til for eksempel tysk. Timerammen for faget er omtrent to klokketimer 

hver uke i gjennomsnitt. 

 

Andre praktiske fag 

De andre fagene som gjerne benevnes som praktisk- estetiske, eller har store praktiske 

innslag, er kunst og håndverk, mat og helse, kroppsøving og musikk. Det samme gjelder 

faget utdanningsvalg.  

For elever som da velger arbeidslivsfag og et praktisk valgfag, vil to av fem timer i stor grad 

være av praktisk karakter. 

 

Det er og viktig å ha fokus på at undervisningen i de andre fagene og så har praktiske innslag. 

Et motto for prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling har vært praktisk og variert undervisning. 

Varierte arbeidsmåter gjør at undervisningen i større grad blir tilpasset den enkelte, noe som 

og gir både god læring, mestring og trivsel. 

 

Til neste skoleår vil innføring av Arbeidslivsfag fullføres slik at dette da tilbys elever både på 

8., 9., og 10. trinn. 

Ringerike kommune ønsker fortsatt å ha fokus på praktisk og variert undervisning, selv om 

prosjektet Ungdomstrinn i utvikling nå er avsluttet. Dette vil også avspeile seg i kommunens 

nye handlingsplan for grunnskolen som fremmes for kommunestyret senere i 2017. 

 

Økonomiske forhold 

Ungdomstrinnet i utvikling har vært et prioritert satsingsområde. Kommunen ble tilført ekstra 

statlige midler til gjennomføring av prosjektet. Midlene blir i hovedsak brukt til frikjøp av 

lokale ressurspersoner på hver skole. Dette anser skolene som en viktig suksessfaktor for 

prosjektet. 

 

Rådmannens vurdering 

Ungdomstrinnet i utvikling har tilført kommunens skoler med ungdomstrinn bred veiledning 

og kompetanse. Interne ressurspersoner og eksterne veiledere har bidratt positivt.  

Skolene på Ringerike har i prosjektet særlig fokusert på lesing i alle fag, og noen også på 

skriving og regning som grunnleggende ferdighet. 

Prosjektet har gitt skolene kompetanse i endrings- og utviklingsarbeid og erfaring i å jobbe 

med de grunnleggende ferdighetene på både mer varierte og praktiske måter. 



 

Rådmannen ser positivt på måten dette prosjektet har blitt gjennomført på, og på skolenes 

erfaringer og resultater.   

 

Gjennom bl.a. valgfag og arbeidslivsfag er ungdomstrinnet og blitt mer praktisk innrettet for 

de som ønsker det. Praktisk og variert undervisning blir og vektlagt videre i kommunens 

handlingsplaner for grunnskolen. Rådmannen forventer at dette skal både gi god trivsel og 

god læring videre. 

 

Vedlegg 

 Rapport fra Ringerike kommune til Utdanningsdirektoratet. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.03.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 











 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1244-3  Arkiv: C32  

 

Sak: 54/17 

 

Saksprotokoll - Korps i skole - rapport og videreføring  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Rapporten om korps i skolen tas til orientering. 

  2. FS ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle elever på 3. trinn i Ringerike      

kommune. 

 3. Budsjettet for Ringerike kulturskole økes med 162.000 kroner i 2017 for å utvide 

prosjektet til to nye skoler. Summen innarbeides i budsjettet ved 1. tertialrapport. 

 4. En videre plan for gradvis innføring av Korps i skolen innarbeides i budsjett og 

handlingsplan med målsetting om et tilbud på alle skoler inne skoleåret 2021/22. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.04.2017: 

 

Arnfinn Baksvær (AP) fremmet vedtaket i hovedutvalget for oppvekst og kultur 

(HOK) 05.04.17 

«1. Rapporten om korps i skolen tas til orientering. 

  2. FS ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle elever på 3. trinn i Ringerike      

kommune. 

 3. Budsjettet for Ringerike kulturskole økes med 162.000 kroner i 2017 for å utvide 

prosjektet til to nye skoler. Summen innarbeides i budsjettet ved 1. tertialrapport. 

 4. En videre plan for gradvis innføring av Korps i skolen innarbeides i budsjett og 

handlingsplan med målsetting om et tilbud på alle skoler inne skoleåret 2021/22.» 

 

Ordfører foreslo at forslagene ble satt opp mot hverandre. 

Avstemming: 

 

Hovedutvalgets alternative vedtak ble satt opp mot rådmannens forslag. Rådmannens forslag 

falt med 2 stemmer. (Frp, SP). Hovedutvalgets alternative vedtak ble vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1244-2  Arkiv: C32  

 

Sak: 15/17 

 

Saksprotokoll - Korps i skole - rapport og videreføring  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
1. Rapporten om korps i skolen tas til orientering. 

  2. HOK ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle elever på 3. trinn i Ringerike      

kommune. 

 3. Budsjettet for Ringerike kulturskole økes med 162.000 kroner i 2017 for å utvide 

prosjektet til to nye skoler. Summen innarbeides i budsjettet ved 1. tertialrapport. 

 4. En videre plan for gradvis innføring av Korps i skolen innarbeides i budsjett og 

handlingsplan med målsetting om et tilbud på alle skoler inne skoleåret 2021/22. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.04.2017: 

 

Mons-Ivar Mjelde (AP) fremmet følgende forslag: 

«1. Rapporten om korps i skolen tas til orientering. 

  2. HOK ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle elever på 3. trinn i Ringerike      

kommune. 

 3. Budsjettet for Ringerike kulturskole økes med 162.000 kroner i 2017 for å utvide 

prosjektet til to nye skoler. Summen innarbeides i budsjettet ved 1. tertialrapport. 

 4. En videre plan for gradvis innføring av Korps i skolen innarbeides i budsjett og 

handlingsplan med målsetting om et tilbud på alle skoler inne skoleåret 2021/22.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens og Mjeldes forslag ble satt opp mot hverandre, Mjeldes forslag ble vedtatt mot 2 

stemmer (Nena Bjerke, FrP og Jan Frantzen, H) som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1244-1   Arkiv:   

 

Korps i skolen - rapport og mulig videreføring  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rapporten om Korps i skolen tas til orientering. Videreføring til flere skoler vurderes i 

sammenheng med budsjettet for 2018. 

 

Sammendrag 

Dette er rådmannens orientering om prosjektet Korps i skolen, med forslag til hvordan det 

kan utvides og gjennomføres.  

Det er gjennomført et pilotprosjekt på Veien skole og Helgerud skole, og foretatt en 

vurdering av prosjektet Korps i skolen. Denne vurderingen er vedlagt saken, og danner 

grunnlaget for Rådmannens utredning. 64 barn på 3. trinn ved Veien og Helgerud skoler har 

skoleåret 2016/17 fått systematisk musikkundervisning gjennom dette prosjektet. Erfaringene 

viser at elevene har stort utbytte av Korps i skolen, både musikkfaglig og sosialt. Lærerne 

beskriver elevene som motiverte, og innsatsen er gjennomgående meget god. Prosjektet kan 

gjennomføres på 3. trinn ved alle skoler i Ringerike kommune i løpet av 5 år, til en kostnad på 

cirka 1,5 millioner kroner. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen er bedt om å gi en orientering om prosjektet Korps i skolen, med forslag til 

hvordan dette kan utvides og videreføres (K-sak 3/17: Verbalforslag 2017). 

 

Pilotprosjektet er skoleåret 2016/17 et samarbeid mellom Veien skole og Helgerud skole, 

Ringerike kulturskole, og Veien- og Helgerud skolekorps. Initiativet kom fra Veien- og 

Helgerud skolekorps, som et mulig tiltak for å øke rekrutteringen til skolekorpsene i 

kommunen. De senere årene har antallet musikanter i skolekorpsene gått drastisk ned, og 

flere av korpsene er truet med nedleggelse. Korps i skolen bygger på et læreverk og en 

praksis som har sitt utspring fra Arild Rønsen i Nesbyen, og følger en pedagogikk som er 

skreddersydd til formålet. Denne pedagogikken søker å fremme samspill og mestringsfølelse 

hos elevene, og overtar musikkundervisningen på det trinnet det innføres. 

 



Beskrivelse av saken 

For å gjennomføre prosjektet er det satt av 2 timer pr klasse pr uke, hvorav en time er 

gruppeundervisning og en time er samspill. De involverte skolene bidrar med to lærere hver, 

og kulturskolen stiller med en faglærer til hver av timene. (Dvs. en 20% lærerressurs fra 

Ringerike kulturskole.) Hver elev har sitt «eget» instrument, som den beholder hele året. 

Innkjøp av instrumenter ble ved innføringen av pilotprosjektet støttet av Hønefoss Sparebank, 

som ga kr. 150.000,- til kjøp av instrumenter, Instrumentfondet (statlig, administrert av 

Norges Musikkorps Forbund) bidro med kr. 75.000,-. I tillegg bidro Korpsnett med 26 

låneinstrumenter.  FAU ved begge skolene bidro til å dekke kostnadene til læreverket. 

Kostnadene til instrumenter, læreverk, notestativ etc. er ved dette prosjektet vurdert til i 

underkant av kr. 5.000,- pr elev. 

For å gjennomføre prosjektet ble timeplanen ved skolene endret, og man flyttet en time 

musikk fra 4. trinn, for å få nok tid til gjennomføring av prosjektet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanen for Ringerike kommune 2015-2025 vektlegger befolkningsvekst. I dette 

satses det på blant annet på attraktivitet, samhandling mellom kommunen og lag/foreninger, 

samt fokus på barn og integrering. Korps i skolen-prosjektet kan være med på å realisere 

disse målene. Gjennom dette prosjektet er det muligheter for et tettere og bedre samarbeid 

med lag, organisasjoner og kommunen. Alle barn vil få den samme opplæringen uavhengig av 

sosial bakgrunn, etnisitet eller andre forhold. De gode sideeffektene av samspill og 

instrumentopplæring kommer dermed alle til gode. 

 

Økonomiske forhold 

Budsjettmessige konsekvenser 2017-2020  

    

ÅR Korps i skolen     Aspirantopplæring Sum: 

2017 132 708 29 640 162 348 

2018 280 583 110 988 391 571 

2019 227 500 150 187 377 687 

2020 132 708 150 593 283 302 

2021 6 500 190 476 196 976 

2022  116 591 116 591 

SUM 780 000 748 475 1 528 475 

 

Forklaring til tabellen: 

Korps i skolen kan videreføres til andre skoler, men da må budsjettrammene økes. En 

implementering av Korps i skolen for alle elever på 3. trinn, samt aspirantopplæring ved 

kulturskolen på 4. og 5. trinn vil kunne realiseres på alle skoler over 5 år til en totalkostnad 

på i overkant av 1,5 millioner 2017-kroner. 

. 

Beregningen av Korps i skolen er basert på stillingsressurs nyttet i pilotprosjekt 2016/17 og 

elevtall ved den enkelte skole. 

Beregningen av aspirantopplæring er basert på:  

 et stipulert deltagerantall på 23,5 % av elevmassen som får Korps i skolen deltar på 

aspirantopplæring i to påfølgende år.  

 Undervisningsressurs er beregnet ut fra et snitt mellom individuell undervisning og 

gruppeundervisning. 



 Elevkontingent er trukket fra, beregnet ut fra stipulert deltagerantall. 

 

Alternativt vedtak: 

1. Rapporten om Korps i skolen tas til orientering.  

2. Kommunestyret ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle elever på 3. trinn i 

Ringerike kommune. 

3. Budsjettet for Ringerike kulturskole økes med 162.000 kromer i 2017 for å utvide 

prosjektet til to nye skoler. Summen innarbeides i budsjettet ved 1. tertialrapport. 

4. En ytterligere opptrapping i 2018 vurderes i budsjettarbeidet til høsten.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at erfaringene ved Korps i skolen ved Veien skole og Helgerud skole er gode. 

Eleven får en god og praktisk orientert musikkundervisning, og det er utviklet et godt 

samarbeid mellom skole, korps og kulturskole.  

Korps i Skolen kan implementeres på 3. trinn ved alle eller de fleste barneskoler i Ringerike 

kommune på sikt. Det vil trolig styrke korpsene, og gi elevene en god og praktisk 

musikkundervisning på småskoletrinnet.  

Saksutredningen viser er det og en betydelig kostnad med dette. For å gjennomføre Korps i 

skolen på alle barneskolene og kunne tilby videre instrumentalopplæring i kulturskolen for de 

elevene som man tror vil begynne i skolekorps etterpå, er det stipulert økte utgifter med 

omtrent 1,5 millioner kroner årlig.  

Rådmannen foreslår derfor primært at utvidelse av prosjektet vurderes i sammenheng med 

Handlingsplan 2018-2022.  

 

 

Vedlegg 

-Korps i Skolen – et kommunalt samarbeidsprosjekt, en rapport fra pilotprosjektet Korps i 

Skolen med forslag til videreføring, Dagny Krogness, rektor Ringerike kulturskole 

-Erfaring med klassekorps som verktøy for musikkundervisning, Jan Erik Helleren, Korpsnett 

Norge 

-Effekter av klasseorkester som læringsarena, Hans Petter Herføl, Veien og Helgerud skoler 

-Artikkel i Ringblad 9. nov. 2016: «Elever med korps på timeplanen: -Vi gleder oss til timene» 

  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Dagny Grøndahl Krogness 



 



Korps i Skolen 
-et kommunalt samarbeidsprosjekt 
 
 
Formål: 
Prosjektet Korps i Skolen har som mål å gi god, praktisk musikkopplæring til alle elever 
på 3. trinn i Ringerike kommune. Gjennom Korps i Skolen får elevene en solid, 
kvalitetsmessig undervisning, som gjennom årets pilotprosjekt ved Veien og Helgerud 
allerede har vist gode resultater. Tilbakemelding fra lærerne beskriver at elevene 
utvikler god samarbeidskompetanse, og at prosjektet har god tverrfaglig effekt i tillegg 
til musikkopplæringen. 
 
Erfaringer fra tilsvarende prosjekt andre steder viser at dette bidrar til å løfte musikk- 
og korpsmiljøet, og sørger for økt aktivitet og musikalitet. Kulturskolen ønsker derfor å 
satse på dette som et viktig virkeområde, og gjennom en slik satsning bidra til at 
tilsvarende undervisning kan gjøres tilgjengelig på alle barneskoler i Ringerike.   
En naturlig oppfølging av dette er at man legger til rette for elever som ønsker å lære 
mer, gjennom individuell undervisning ved Kulturskolen, medlemskap i skolekorps etc. 
En videreføring av prosjektet vil bidra til å iverksette positive spiraler for utvikling av 
musikkmiljøet i Ringerike.    
 
Bakgrunn 
Korps i Skolen er et pilotprosjekt som skoleåret 2016/17 gjennomføres på Veien og 
Helgerud skoler. Prosjektet er et samarbeid mellom Veien og Helgerud skoler, Ringerike 
kulturskole, og Veien- og Helgerud Skolekorps. Initiativet kom fra Veien- og Helgerud 
skolekorps, som et mulig tiltak for å øke rekrutteringen til skolekorpsene i kommunen. 
De senere årene har antallet musikanter i skolekorpsene gått drastisk ned, og flere av 
korpsene er truet med nedleggelse. Korps i Skolen bygger på et læreverk og en praksis 
som har sitt utspring fra Arild Rønsen i Nesbyen, og følger en pedagogikk som er 
skreddersydd til formålet. Denne pedagogikken søker å fremme samspill og 
mestringsfølelse hos elevene, og overtar musikkundervisningen på det trinnet det 
innføres.  Erfaring fra andre kommuner anbefaler å innføre prosjektet på 3. trinn, og det 
er derfor Korps i Skolen gjennomføres på dette trinnet ved Veien og Helgerud 
inneværende skoleår. Alle elevene på 3. trinn er med i prosjektet. Det vil si til sammen 
64. 
 
Lokal organisering 
For å gjennomføre prosjektet er det satt av 2 timer pr klasse pr uke, hvorav en time er 
gruppeundervisning og en time er samspill. De involverte skolene bidrar med to lærere 
hver, og kulturskolen stiller med en faglærer til hver av timene. (Dvs. en 20% 
lærerressurs fra Ringerike kulturskole.) Hver elev har sitt «eget» instrument, som den 
beholder hele året. Innkjøp av instrumenter ble ved innføringen av pilotprosjektet 
støttet av Hønefoss Sparebank, som ga kr. 150.000,- til kjøp av instrumenter, 
Instrumentfondet (statlig, administrert av Norges Musikkorps Forbund) bidro med kr. 
75.000,-. I tillegg bidro Korpsnett med 26 låneinstrumenter.  FAU ved begge skolene 
bidro til å dekke kostnadene til læreverket. Kostnadene til instrumenter, læreverk, 
notestativ etc. er ved dette prosjektet vurdert til i underkant av kr. 5.000,- pr elev. 



For å gjennomføre prosjektet ble timeplanen ved skolene endret, og man «lånte» en time 
musikk fra 4. trinn, for å få nok tid til prosjektet. 
  
Effektene av undervisningen 
Korps i Skolen fyller kravene til læreplanen som sier at:  
 
Generell del: 
- «Opplæringen må gi rom for elevenes skapende trang, og samtidig vekke deres glede ved 
andres ytelser. 
- Opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, 
til innlevelse, utfoldelse og deltakelse. 
- Øvelse av ferdigheter for både kunst og sport gir sans for disiplin, syn for eget verd og 
verdsetting av andres innsats. 
- En persons evner og identitet utvikles i samspillet med andre - mennesket formes av sine 
omgivelser samtidig som det er med på å forme dem. 
- Dagens opplæring må også omfatte: … erfaring fra arbeid der gjensidig avhengighet 
krever disiplin, og der egen innsats påvirker resultatet av andres. 
- Skolen skal være aktiv som et ressurs-, kraft- og kultursenter for lokalsamfunnet der det 
knyttes nærmere kontakter, ikke bare mellom voksne og unge, men også til lokalt arbeids- 
og næringsliv.» 
 
Læreplan i musikk: 
«Som et allmenndannende kunstfag skal musikkfaget gi elevene grunnlag for å kunne 
oppleve, reflektere over, forstå og ta del i musikalske uttrykk. Som et skapende fag skal 
musikkfaget gi grunnlag for utvikling av kreativitet og skapende evner slik at elevene blir i 
stand til å skape musikalske uttrykk ut fra egne forutsetninger. 

Den samlede kompetansen i musikk og dans bidrar til å oppfylle skolens mål om å utvikle 
skapende, samhandlende og integrerte mennesker som er i stand til å realisere seg selv på 
måter som kommer individ og samfunn til gode.» 

Læringsmålene er tydelige, og prosjektet viser at elevene har stort utbytte av 
undervisningen, både faglig og sosialt. Den gleden og mestringsfølelsen som oppnås i 
samspill med medelever er lett å få øye på når elevene inviterer til klassekonsert.  
Elevene får en systematisk og god musikkopplæring. De lærer seg spilleteknikk, noter og 
samspill på et nivå som passer en 3. klassing. De lærer om musikkens struktur og 
hvordan en enkel komposisjon er bygd opp. Elevene utvikler god sosial kompetanse, 
herunder samarbeidskompetanse. Denne formen for musikkundervisning har også god 
tverrfaglig effekt. Musikkfaget er tett relatert til både språk og matematikk. I 
rytmelæren får man for eksempel kunnskap om å underdele verdier. Dette styrker blant 
annet ferdighetene i brøkregning. Det å ha en felles arena for samspill øker også 
trygghet i relasjon til medelever, og gir dermed mulighet for økt læringsutbytte på ulike 
nivåer. 
 
Nøkkelkriterier for suksess 
Forutsetningen for at et prosjekt av denne type skal bli vellykket, er at man har et 
positivt samarbeid med rektorer, de rette lærerkreftene, og finansiering av 
instrumenter. Ildsjeler som bruker av sin fritid, og er entusiastiske i forhold til 
prosjektet, er også en nøkkelfaktor. Ved begge skolene som gjennomfører Korps i Skolen 



dette året er man heldig å ha både ledelse og lærerkrefter som ser verdien av et slikt 
prosjekt. I tillegg har det vært god dialog mellom skolene, kulturskolen og skolekorpset. 
Lærerne som er involvert er både faglig dyktige og har stor evne til klasseledelse. 
Eksterne bidrag med pengestøtte og låneinstrumenter gjorde at prosjektet lot seg 
gjennomføre økonomisk. 
 
Ringvirkninger 
Korps i Skolen legges merke til i andre kommuner. Ringerike kulturskole har blitt 
kontaktet av andre kommuner som ønsker informasjon om hvordan prosjektet lar seg 
gjennomføre. Således blir Ringerike kommune en foregangskommune som andre ser til, 
og søker råd hos. Dette er med på å styrke kommunens omdømme. 
 
Kommuneplanen Ringerike 2015-2025 og Korps i skolen 
Kommuneplanen for Ringerike kommune 2015-2025 vektlegger befolkningsvekst. I 
dette satses det på blant annet på attraktivitet, samhandling mellom kommunen og 
lag/foreninger, samt fokus på barn og integrering. Korps i skolen-prosjektet kan være 
med på å realisere disse målene. Gjennom dette prosjektet er det muligheter for et 
tettere og bedre samarbeid med lag, organisasjoner og kommunen. Alle barn vil få den 
samme opplæringen uavhengig av sosial bakgrunn, etnisitet eller andre forhold. De gode 
sideeffektene av samspill og instrumentopplæring kommer dermed alle til gode. 
 
Videreføring 
Ved ønsket om videreføring og utvidelse er det flere faktorer som må på plass: 
-Et reelt ønske og interesse fra skoleleder 
-Aktuelle, kompetente og dyktige lærerkrefter ved skolene 
-Finansiering av instrumenter 
-Økte rammer til kulturskolen/fagpersoner med spisset utdannelse og kompetanse 
 
Et reelt ønske og interesse fra skoleleder 
Alle skolelederne ved de skolene som har vært i dialog rundt prosjektet, har vist 
interesse for å være med videre. Foreløpig er det de sentrumsnære skolene som har 
vært med i dialogen, men ønsket om å inkludere alle på sikt vil også involvere Hallingby, 
Sokna, Tyristrand og Nes. 
  
Aktuelle, kompetente og dyktige lærerkrefter ved skolene 
I utvelgelsen av skoler og ved oppstart av prosjektet ved nye skoler, er det viktig med 
god dialog med lærerkollegiet, og en kartlegging av hva som finnes av interesserte og 
kompetente lærerkrefter. Det er disse, som i samarbeid med en faglærer fra 
kulturskolen gjennomfører den ukentlige musikkundervisningen ved skolene. 
 
Finansiering av instrumenter. 
Sparebankstiftelsen og Hønefoss Sparebank har sammen blitt enig om å finansiere kjøp 
av instrumenter, utstyr og læreverk til en satsning ved Eikli og Ullerål Skole skoleåret 
2017/18. Samtidig signaliseres det at man vil følge opp med tilsvarende finansiering på 
de øvrige skolene på Ringerike, gitt at man har tilstrekkelige fagressurser til å 
gjennomføre prosjektene.  Man ser for seg en gradvis bygging av fagressurser på 
Kulturskolen til gjennomføring av dette. Instrumentene vil da bli kjøpt til skolekorpset 
på skolen og fast utlånt til skolen.   
 



Behov for fagressurser på Kulturskolen.  
I dag er behovet en 20% ressurs fra Kulturskolen på Veien og Helgerud Skoler (10% pr. 
skole, ca. 30 elever pr skole). Behovet ved Eikli og Ullerål med tanke på elevtall (ca. 95) 
tilsier en ekstra gruppeinndeling pr skole og muligens da et behov for 15-20% ressurs 
pr skole. 
 
Et direkte behov betyr at gjennomføring av Eikli og Ullerål i tillegg til Veien og Helgerud 
vil kreve en økning hos Kulturskolen fra nåværende 20% til 50-60% stilling. 
 
Et indirekte behov for ressurser skapes når skolekorpsene rekrutterer nye musikanter 
etter et slikt prosjekt.  Det vil da bli et behov for undervisning som kjøpes på 
Kulturskolen.  Veien og Helgerud Skolekorps vurderer at en rekruttering på 15 
musikanter (relevant erfaringstall fra andre tilsvarende prosjekter) vil skape et økt 
behov for lærerressurser ved Kulturskolen. Skolekorpset betaler egenandelen for 
elevene i Kulturskolen.  
 
Endringer i undervisningsformen på Kulturskolen kan redusere det indirekte behovet 
(overgang fra individuell undervisning til mere gruppebasert undervisning).  Hvis disse 
faktorene er på plass ved starten av neste skoleår, er ønsket å starte opp Korps i Skolen 
ved Eikli og Ullerål 2017/18, i tillegg til en videreføring ved Veien og Helgerud. 
 
Budsjettmessige konsekvenser 2017-2020 

 

    

ÅR Korps i skolen Aspirantopplæring Budsjettendring 
2017 132 708 29 640 162 348 
2018 280 583 110 988 391 571 
2019 227 500 150 187 377 687 
2020 132 708 150 593 283 302 
2021 6 500 190 476 196 976 
2022 

 
116 591 116 591 

SUM 780 000 748 475 1 528 475 
 
Forklaring til tabellen: 
En implementering av Korps i skole for alle elever på 3 trinn, samt aspirantopplæring 
ved kulturskolen på 4. og 5. trinn vil kunne realiseres over 5 år til en totalkostnad på i 
overkant av 1,5 millioner (2017-kroner). 
Beregningen av Korps i skole-kostnad er basert på stillingsressurs nyttet i pilotprosjekt 
2016/17 og elevtall ved den enkelte skole. 
Beregningen av Aspirantopplæring er basert på:  

 et stipulert deltagerantall på 23,5% av elevmassen som får korps i skolen deltar 

på aspirantopplæring i 2 påfølgende år.  

 Undervisningsressurs er beregnet ut fra et snitt mellom individuell undervisning 

og gruppeundervisning 

 Elevkontingent er trukket fra, beregnet ut fra stipulert deltagerantall 

 
 
 



Konklusjon   
Korps i Skolen er så langt svært vellykket ved de to skolene prosjektet gjennomføres 
dette skoleåret. Midtveisevalueringen konkluderer også med at det er bred enighet i 
ønsket om å videreføre dette neste skoleår. Tilbakemelding fra elever og foresatte viser 
at kvaliteten og den umiddelbare effekten av musikkundervisningen er svært god. 
Interessen blant rektorer og administrasjon ved de andre skolene i kommunen er også 
stor, og flere andre skoler har meldt sin interesse og ønsker å være med ved en eventuell 
utvidelse av prosjektet. 
 
På bakgrunn av dette er det et ønske å utvide stillingshjemmelen ved Ringerike 
kulturskole med 80% for skoleåret 2017/2018. Dette for å ivareta en satsning på Korps i 
Skolen ved Veien, Helgerud, Ullerål og Eikli, samt øke kapasiteten til individuell 
undervisning for nye musikanter som rekrutteres inn fra skolekorpsene.  
  
Videre ønsker man å utvide med to skoler årlig inntil man har nådd målet om full 
dekning for alle elever på 3. trinn. Dette er beskrevet i tabellen nedenfor.  
 

 

Skole Ant elever Korps i Skole Kulturskolen Korps i Skole Kulturskolen Korps i Skole Kulturskolen Korps i Skole Kulturskolen Korps i Skole Kulturskolen Korps i Skole Kulturskolen

Helgerud/Veien 64 20 % 0 % 20 % 25 % 20 % 42 % 20 % 42 % 20 % 42 % 20 % 42 %

Ullerål 54 20 % 0 % 20 % 22 % 20 % 38 % 20 % 38 % 20 % 38 %

Eikli 43 15 % 0 % 15 % 17 % 15 % 27 % 15 % 27 % 15 % 27 %

Hønefoss 34 10 % 0 % 10 % 13 % 10 % 23 % 10 % 23 %

Vang 43 15 % 0 % 15 % 17 % 15 % 27 % 15 % 27 %

Hallingby 34 10 % 0 % 10 % 13 % 10 % 23 %

Tyristrand 36 10 % 0 % 10 % 13 % 10 % 23 %

Sokna 14 10 % 0 % 10 % 10 %

Nes 5 10 % 0 % 10 % 10 %

Ressurser Kulturskole 20 % 80 % 160 % 237 % 303 % 343 %

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022







Effekter av klasseorkester som læringsarena i 3. klasse ved Helgerud og 
Veien 
 
Det er bred faglig enighet om at musikk påvirker de aller fleste mennesker positivt, både som 
lyttende og musiserende individer. 
 
I klasseorkestrene har man  brukt messinginstrumenter og slagverk. Elevene, som har hatt 
ett fast instrument, har lært seg å spille stemmer på kornett, althorn, baryton, trombone, 
ulike trommer og lyre. 
 
Klasseorkester har hatt flere positive effekter på elevene. For det første har elevene fått en 
systematisk og god musikkopplæring. De har lært  seg spilleteknikk, noter og samspill på et 
nivå som passer en 3.-klassing. Gjennom samspill har de lært om musikkens struktur og 
oppbygning, og de begynner å forstå hvordan en enkel komposisjon er bygd opp. For det 
andre ser vi at elevene har utviklet god sosial kompetanse, herunder god 
samarbeidskompetanse. I et samspill må man tilpasse seg sosialt, ta hensyn til andre, samt 
være flink til å forholde seg til, og følge regler og beskjeder. På dette feltet har elevene 
utviklet seg positivt. For det tredje ser vi at denne formen for musikkundervisning har god 
tverrfaglig effekt. Musikkfaget er tett relatert til både språk og matematikk. I rytmelæren får 
man for eksempel kunnskap om å underdele verdier. Dette styrker blant annet ferdighetene 
i brøkregning. 
 
Gjennom de første syv månedene ser vi at elevene har utviklet god orden og adferd. Fordi 
faglige og sosiale mål er tydelige er de motiverte for læring og innsatsen er gjennomgående 
meget god. Dette resulterer i at  de aller, aller fleste når fagets målsetninger. 
 
Klasseorkester er en aktivitet som passer for alle. 
 
 
Hans Petter Herføl 
Prosjektleder 
Korps i Skolen 
Veien og Helgerud Skoler. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1330-3  Arkiv:   

 

Sak: 55/17 

 

Saksprotokoll - Turskiltprosjektet-Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar informasjonen om Turskiltprosjektet til orientering, 

og bifaller en økt satsning på friluftsliv i Ringerike kommune. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.04.2017: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1330-2  Arkiv:   

 

Sak: 16/17 

 

Saksprotokoll - Turskiltprosjektet-Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar informasjonen om Turskiltprosjektet til orientering, 

og bifaller en økt satsning på friluftsliv i Ringerike kommune. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.04.2017: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1330-1   Arkiv:   

 

 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

Turskiltprosjektet-Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar informasjonen om Turskiltprosjektet til orientering, 

og bifaller en økt satsning på friluftsliv i Ringerike kommune. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Orienteringssak 

Ringerike kommune ønsker å støtte tiltak til merking av turløyper nær der folk bor.  

Turskiltprosjektet er en satsning hvor Buskerud Fylkekommune og Gjensidigestiftelsen er 

sentrale aktører. I Ringerike har vi fått inn tre svært gode søknader om skilting av 

friluftsområder. Dersom disse prosjektene blir realisert vil det øke muligheten for 

friluftsaktivitet både for egne innbyggere og tilreisende.  

 

Rådmannen vurderer prosjektene som gjennomførbare, positive for befolkning, folkehelse og 

omdømme. Områdene det søkes tilskudd til er Vikerfjell, Hønefoss-Vassfaret og Krokskogen. 

Søknadene vurderes av Buskerud Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen, det forventes svar 

innen 1.april. Økonomisk konsekvens for Ringerike kommune vil ligge på opp mot 225.500 

kroner i 2018, avhengig av utfall på søknadene. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Lokale lag og organisasjoner kan søke tilskudd til merking av turløyper i kommunen. Et 

eventuelt tilskudd avhenger av kommunal garanti på 25% av tilsagnsbeløp. 

Tilskuddet går til innkjøp og utarbeidelse av skiltmateriell. Søker er ansvarlig for 

gjennomføring og oppsett av skilt. 

 

Materialkostnadene blir finansiert gjennom et spleiselag mellom kommune, fylke og 

Gjensidigestiftelsen. Arbeidet utføres på dugnad av søker. 



- 

 

Rådmannen vurderer disse prosjektene som svært verdifulle på flere plan. For fysisk helse og 

folkehelse generelt, for tilgjengeligjøring av friluftsområder og for attraktivitet knyttet til 

tilreisende og turisme. Dette henger også godt sammen med Ringerike kommunes 

handlingsplan for 2015-25 hvor folkehelse og tilgjengelighet er vektlagt. 

 

Disse prosjektene kan også ses på som lavterskel tilbud. Alle kan nytte seg av turområdene 

uavhengig av økonomiske eller andre forutsetninger. Prosjektet kan også hjelpe de lokale 

aktørene til å markere seg i regionen. 

 

Økonomiske forhold 

Avhengig av resultat fra søknadsprosessen vil Ringerike kommune garantere for beløp inntil 

222.500 kroner, som realiseres i 2018-19. I tillegg vil kommunen bidra inn i prosjektgruppe i 

tiltakene. 

  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer disse prosjektene som svært verdifulle på flere plan. For fysisk helse og 

folkehelse generelt, for tilgjengeligjøring av friluftsområder og for attraktivitet knyttet til 

tilreisende og turisme.  

 

Gjennom et samarbeid mellom organisasjoner og det offentlige vil man kunne realisere store 

prosjekter, som for kommunen alene, eller organisasjonene alene, ville vært svært vanskelig. 

 

Frivillig innsats er her et kjernepunkt i realisasjonen av planene.  

 

 

Vedlegg 

Søknad fra Vikerfjell Skiløyper 

Søknad fra DNT Ringerike  

Søknad fra DNT Oslo og omegn 

Retningslinjer for Turskiltprosjektet Buskerud 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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www.turskiltprosjektet.no

SØKN ADSSKJEMA – Turskiltprosjektet i 201 6

Tilskudd til skilting og merking av turruter

Søknaden sendes kommunen som videresender godkjente søknader til Buskerud
fylkeskommune på postmottak@bfk.no

Formål

Formålet med turskiltprosjektet er gjennom skilting, merking og informasjon knyttet til turruter å bidra til
økt og trygg friluftferdsel der folk bor og oppholder seg.

NB! Se egne retningslinjer for tilskudd på prosjektets nettsider:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur - og - idrett/Friluftsliv/Turskiltprosjektet/

Hjelpemiddel for å fylle ut skjema:
1. Merkehåndboka – www.merkehandboka.no 2.Manual for Turskiltprosjektet - www.turskiltprosjektet.no
(manualen bygger på retningslinjer og anbefalinger i Merkehåndboka)

1. Kontaktinformasjon

Søker:
DNT Ringerike

Kontaktperson:
Vibeke Tjøm

Telefon:
32 12 21 00

E - post:
rt@ringerikes - turistforening.no

Adresse:
Postboks 51

Postnummer:
3502

Poststed:
Hønefoss

Kontonummer:
2230.20.00984
- som tilhører: DNT Ringerike

Organisasjonsnummer:
978 703 305

Samarbeidende organisasjoner (MÅ fylles ut av søker i kategori 3 , jf r . r etning s linjene
under Hvem kan søke? ) :

Nav n på organisasjon og kontaktperson Telefon E - post
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2. Beskrivelse av tiltaket:

Tiltakets/prosjektets tittel: Vassfarstien

Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg):

DNT Ringerike har pr. desember 2016, 2500 medlemmer. I 2018 fyller DNT Ringerike 125 år. Samme
året fyller hele DNT 150 år. For å markere dette «275 års jubileet» har DNT Ringerike bestemt seg for
å realisere noen ambisiø se , men realistiske prosjekter. Blant disse prosjektene er «Vassfarstien».
Dette er en blåmerka sti som skal gå sammenhengende fra Hønefoss sentrum , via DNT Ringerikes
koier og opp til Fønhuskoia, DNT Ringerikes nordligste koie , rett ved Strøen i Vassfaret , som er slutten
på DNT Ringerikes ansvarsområde . Stien blir over 100 km sammenhengende. DNT Drammen og
omegn , i samarbeid med andre, tar over stafettpinnen ved Fønhuskoia, og merker stien videre fra
Hemsedal og videre inn i Jotunheimen .

Vi er ogs å i ferd med å bygge ei ny koie på Vikerfjell, der hvor Vikerkoia ligger i dag. Vi ønsker å øke
kapasiteten i dette området, og gjøre det mulig for folk å tilbringe mer tid oppe i dette fantastiske
fjellområdet. I tillegg har det blitt inngått en langtids leieavtal e om en ekstra hytte for å halvere den
første etappen mellom Hønefoss til Tjuenborgkoia på Vikerfjell. Med dette tilskuddet blant koiene våre,
vil det bli gjennomsnittlig 12 - 15 km. pr. dags etappe. Dette er en avstand som er overkommelig for de
fleste. Vi k ommer til å gi informasjon om nærmeste kollektivknutep unkt fra hver koie , slik at fo lk kan gå
deler av turen. Dermed vil denne stien gjøre det mu lig å gå hjemmefra, igjennom skogen og våre
ubetjente koier før man til slutt havner på fjellet . «Skauleis til fjells», som er DNT Ringerike s motto .

Dette vil være den prioriterte strekningen, men vi øn sker også å knytte de to koiene vi har i Holleia til
denne stien etter hvert. Også her er vi i ferd med å sette opp ny koie , erstatningen f or Hovinkoia etter
at den ble flyttet til Slottsparken og senere Folkemuseet på Bygdøy . I tillegg ønsker vi å tilrettelegge
for en ny blåmerka sti fra Hønefoss sentrum til Hovinkoia i Holleia. Dette vil muliggjøre et nytt prosjekt,
nemlig «Trekanten i Hønefoss ». At man for eksempe l kan gå av toget i Hønefoss fredag og legge i vei
på vandring via to av våre nærmeste koier før man vender tilbake til Hønefoss søndag . Denn e typen
turer er blitt veldig populære andre steder i landet. DNT Ringerike jobber allerede med to tilsvarende
slike prosjekt, «Trekanten i Vikerfjell» og «Trekanten i Vassfaret». Vi tror dette kan være et konsept
som lokker turister til Hønefoss også. Samtidig ønsker vi at flere av den lokale befolkningen skal ta i
bruk naturen og oppleve gledene ved å være ute – det enkle friluftslivet.

DNT er veldig opptatt av at våre prosjekt er så miljøvennlige som mulig. Derfor syntes vi, at ved å få
folk til å la bilen stå hjemme, og heller gå hjemmefra og ut i skogen og opp p å fjellet , er et viktig bidrag
i kampen om et bedre klima.

Evt. t idligere mottatt e tilskudd fra Turskiltprosjektet:

Beløp Kort beskrivelse

Innvilget tilskudd 2013:

Innvilget tilskudd 2014:

Innvilget tilskudd 2015:

3. Søknadsbeløp

Søknadsbeløp: kr. 200 000, -

Planlagt oppstart: April 2017

Total kostnad: kr. 200 000, -

Planlagt fullføring: Juni 2018

4. Budsjett - se Manual Turskiltprosjektet2015 , s 50 - 52 (Innkjøp …. www.turskiltprosjektet.no)
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MATERIELL ; innkjøp av standardiserte skilt, infotavler ,
turkort, merking - se Manual for Turskiltprosjektet
www.turskiltprosjektet.no og M erkehåndbok a

pris inkl.
mva.

Antall Total pris

Skilt med tekst, avstand, pil, tursymbol: 100 000, - 150 100 000, -

Festeanordninger til skilt, inkl. påler og festemateriell : 10 000, - 10 000, -

Informasjonstavle – utarbeiding; inkl. kart, turbeskrivelse,
bilder, symboler, symbolforklaringer mm. :

0, - 13 0, -

I nformasjonstavle - i nnramming og feste (stativ) : 60 0 00 13 60 0 00

Turkort – utarbeiding ; inkl. kart, turbeskrivelse , bilde , symboler : 0, - 2 000 0, -

Turkort – trykking, antall eksemplar: 10 000, - 2 000 10 000, -

Kostnader til merking , antall km rute: 20 000 , - 16 0 km 20 000, -

Annet materiell spesifiseres :

SUM kostnader MATERIELL: 200 000, - 200 000, -

Andre kostnader som ikke er søknadsberettiget , men som
finansieres på and re måter, jf. finansieringsplan

Timepris Antall Total pris
(verdi)

Arbeid i felt /dugnad * – oppsett av skilt, tavler , merking 300 , - 3 50 10 5 000, -

Koordinering av dugnad, planleggingsarbeid 300 , - 1 50 4 5 000, -

Evt. andre kostnader

SUM andre kost n a der ( eget arbeid/ dugnad) 15 0 000, -

Total kostnad : M ateriell + andre kostnader (eget arbeid/dugnad) 35 0 000, -

4.1. Leverandører/produsenter: Budsjetterte utgifter til 1) turskilt, 2) informa s jonstavler og
3) turkort baserer seg på priser fra følgende leverandører /produsenter :

- Asker Produkter AS

- Odd Palerud Trykkeri AS

-

5. Finansieringsplan

Søknads beløp (Turskilt prosjektet ): 200 000, -

Dugnadsinnsats*: 15 0 000, -
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Egne midler /kommunale midler:

Andre midler:

Sum finansiering: 35 0 000, -

* Sats for dugnadstimer i felt er fastsatt fra Gjensidig estiftelsen til kr 300, - pr time

6. Obligatoriske vedlegg

For alle søknader skal følgende dokumentasjon vedlegges:

Vedlagt
(sett kryss)

Vedlegg

X 1. Oversiktskart i M 1:50 000 (Norge) som viser plassering av området.

X 2. Enkel skiltplan på kart (oversikt over plassering og antall)

X 3. Plan for drift og vedlikehold (med ansvarsfordeling) for en 10 - årsperiode, fra det
tidspunkt tiltakene er ferdigstilt

X 4. Enkel a ktivitetsplan ( dokumentasjon av bruk: klippekort, turbøke r, bompasseringer,
parkering, skolebruk, arrangement o.l.)

X 5. Enkel p lan for markedsføring (nettpublisering, media, aktivitet , osv . )

7. Tildelingskriterier

Ved vurdering av søknader og tildeling av tilskudd, skal de felles retningslinjene (nov2014) for
Turskiltprosjektet følges .

Kriteriene og retningslinjene skal følges i forbindelse med utarbeiding og gjennomføring av tiltakene
det er tildelt midler til.

8. Regnskaps - og rapporteringsplikt

Søkere som får innvilget tilskudd er forpliktet til å levere regnskap og rapport etter de retningslinjene
som blir formidlet gjennom tildeling.

Delutbetaling (50 % av godkjent beløp) ved til sagn om midler etter gjennomført turskiltkurs
(obligatorisk for alle mottakere av turskiltmidler)

NB! Det forutsettes at nødvendige tillatelser (grunneieravtaler og evt. andre tillatelser)
innhentes før tiltak iverksettes.
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Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av tilskudd.
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Ski l t pl an
Vedlegg 2

Fase 1 - Vassfaret
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Etapper

1. Hønefoss – Ellingseterkoia 3 3 6 1 2 5 10

2. Ellingseterkoia – Tjuenborgkoia 1 1 0 4 4 5 10

3. Tjuenborgkoia – Vikerkoia 1 1 0 3 6 5 10

4. Vikerkoia – Buvasskoia 1 1 2 3 4 3 10

5. Buvasskoia – Storekrakkoia 1 1 0 2 3 1 10

6. Storekrakkoia – Vassfarkoia 1 1 3 0 2 5 10

7. Vassfarkoia - Fønhuskoia 1 1 3 4 2 5 10

8. Føn huskoia – Bekkjeset 1 1 0 0 0 1 0

TOTAL VASSFARET 10 1 0 14 17 23 30 70

Fase 2 - H ol l eia
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9. G rønknutkoi a – Hovinkoia 1 1 4 3 4 2 10

10. H ovinkoia – Ellingseterkoia 1 1 4 3 3 3 10

11. H ovinkoia - Hønefoss 1 1 3 4 4 3 10

TOTAL HO LLEIA 3 3 11 10 1 1 8 30



Vedlikehold splan | Side 1 av 1

Vedl i keh ol d spl an
Vedlegg 3

DNT Ringerike har ansvar for vedlikehold av stinettet og skilt/informasjonstavler de er ansvar lig for .
Vedlikehold gjøres på dugnad av dedikerte stiansvarlige. Stinettet er delt opp slik at de stiansvarlige
har ansvar for en bestemt trasé. De stiansvarlige tar jevnlige befaringer av stinettet og rapporterer
tilbake til en stikoordinator som samordner og koordinerer vedlikeholdet. Det avholdes stimøter
minimum en gang i året, hvor man går igjennom hver eneste trasé med hver sti ansvarlig og får en
status for hva som er gjort og hva som skal gjøres. Det er grunneieravtaler på alle stiene DNT
Ringerike har ansvar for. Ved større dugnader og behov for vedhogst og lignende, gjøres dette i
samarbeid eller etter avtale med grunneier.

K riterier for vedlikehold
• Merking kan bestå av maling av trær, stubber og løse steiner. Det skal ikke merkes på stedfast

stein eller bygninger.

• Nødvendig skilting skal settes opp på en slik måte at det ikke er til hinder for andre brukere av
området.

• Ryddin g av trær og annen vegetasjon i traséen og mindre tiltak i grunnen (fjerning av stein og
stubber, enkle tiltak for å lede vannsig), samt utlegging av bru/klopp eller kavlelegging.

• F or øvrig forholder vi oss til d e retn ingslinjer og krav som står i Merkehåndboka .

Skilt, mindre kart og annen informasjon kan settes opp der det er behov for slike, men aller helst på
eksisterende skiltstolper etter avtale med grunneier. Plassering av større tavler skal godkjennes av
grunneier.



Aktivitets plan | Side 1 av 5

Akti vi tets pl an
Vedlegg 4

DNT Ringerike arrangerer organiserte turer for folk i alle aldre. Vi arrangerer også kurs, temakvelder
og åpne møter med temaer innen natur og friluftsliv. Vi har turgrupper for alle aldre og interesser.

Turprogram
Vi har et fyldig og variert turprogram hvert år, og i 2017 planlegger vi i overkant av 70 organiserte
turer med turledere . Turene er alt fra ordinære gåturer til mer spesialiserte turer for barn, ungdom,
eldre eller funksjonsnedsatte. Det er både sommer - og vintertu rer. I tillegg har vi en egen
kajakkinstruktør som har kurs i havkajakk.

Fra OPPTUR 2016.

Hytter
DNT Ringerike eier og drifter i dag fem koier og drifter to koier for DNT Oslo og omegn. Men det
jobbes med en avtale med DNT Oslo og omegn slik at DNT Ringerike kan overta eierskapet for de to
koiene DNT Oslo og omegn eier. Alle koiene ligger henholdsvis i Holleia, i området rundt Vikerfjell og
opp til Vassfaret. I tillegg planlegges det å langtidsleie en koie mellom Hønefoss og Vikerfjell i
forbindelse med prosjektet for Vassfarstien. Som en jubileumsgave til seg selv ønsker DNT Ringerike
å bygge ny hytte på Vikerfjell, der hvor Vikerkoia ligger i dag.
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Fra Fønhuskoia i Vassfaret.

Dugnad
DNT Ringerike har i dag ansvar for et stinett som strekker seg fra Nordmarka/Krokskogen via
Hønefoss og nordvestover om Holleia, Vikerfjellområdet og til Vassfaret. I alt dekker foreningen 350
km med blåmerkede stier som turfolk kan boltre seg i. Vedlikehold og merking av dette er det
ildsjeler blant våre medlemmer so m gjør. Flere tusen dugnadstimer blir hvert år lagt ned for å blant
annet holde stier farbare og for å sikre at det er nok ved på koiene våre.

Fra dugnad ved Storekrakkoia på Sørbølfjellet.

Barnas turlag
Gruppen er for barn fra 0 til 12 år. Oppslutni ngen i 2016 har vært helt utrolig, med et gjennomsnitt
på 100 deltakere fordelt på 14 turer! Turene inneholder alt fra fisking, padling, klatring, skøyteturer,
hundekjøring og spennende gåturer med overnatting. I tillegg er det turer på kvelden med lykter og
en egen førjulstur med besøk av nisse.
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Fra en tur til Midttjernhuken i 2016.

Seniorgruppa
Gruppen består av medlemmer som har rundet 60 år, og som syntes det er hyggelig å møtes til
fellesturer. «Tirsdagsturene» er veldig populære, og det er sjelden deltakerne er færre enn 20 - 25
personer.

Fra en tur til Retthelltjern i 2016.

DN T ung
Gruppen består av medlemmer mellom 13 og 26 år. Denne ungdomsgruppa driver med alt fra
klatring, skiturer og rafting.
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Fra en klatretur i Oppenåsen i 2015.

Klart det går!
Dette er et aktivitetstilbud for personer med forskjellige typer funksjonsnedsettelser, alt fra blinde og
svaksynte til rullestolbrukere. Dette er blitt et veldig populært tilbud og DNT Ringerike får tildelt
midler fra blant andre Barne - , ungdoms - og familiedirektoratet (BUF - dir) og Sparebankstiftelsen
Ringerike til dette prosjektet. Noe som har bidratt til f.eks. rampe for rullestolbrukere ut til bålpanna
på Fønhuskoia.

Fra en helgetur til Fønhuskoia i 2015.
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Kajakkturer
DNT Ringerike har en egen instruktør som tilbyr kurs og turer med kajakk. Kursene kan gå over flere
dager og gir deltakerne sertifisering som kajakkpadlere etter standarder fra Norges Padleforbund.

Fra en kajakktur på Steinsfjorden i 2016.
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M arkedsføri n gspl an
Vedlegg 5

DNT Ringerike markedsfører sine aktiviteter og hytter gjennom foreningens websider, nyhetsbrev,
medlemsblad, sosiale medier, stands og arrangementer.

Webside og sosiale medier
Våre websider er ofte besøkt og blir jevnlig oppdatert med saker og turreferat fra turene som vi
arrangerer. Man finner også til enhver tid oppdaterte priser for medlemskap og overnatting på våre
hytter. I tillegg kan man lese våre nyhetsbrev og medlemsbla d. Man kan også finne mange gode
turtips. Vi er veldig aktive på sosiale medier. Facebook, Instagram og Youtube er plattformer vi
bruker aktivt for å markedsføre og informere våre medlemmer og ikke - medlemmer. Med over 1 500
følgere på Facebook gjør dette a t det er en svært viktig markedsføringskanal for oss.

Webside:
http://www.dntringerike.no

Facebook:
http://www.facebook.com/dntringerike

Nyhetsbrev og medlemsbladet «Skauleisposten»
Det blir periodevis sendt ut nyhetsbrev til alle våre medlemmer med aktuelle og relevante saker, kurs
og kommende turer. «Skauleisposten» er vårt eget medlemsblad som blir sendt ut én gang i året til
våre medlemmer. Bladet har et opplag på over 2 500 og inneholder nyttig informasjon om priser,
reglement, kontaktpersoner i foreningen og artikler fra arrangementer og aktiviteter fra året som har
gått. I tillegg er hele årets turprogram med i bladet.
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Nyhetsbrev: «Skauleisposten» :

Stands
Vi markedsfører oss på flere forskjellige stands i løpet av året. Blant annet «Ringeriksdagen» og
«Verdens aktivitetsdag». Det er viktig for oss å være synlige i bybildet og være tilgjengelige for å
svare på spørsmål om alt fra turtips, hytter og medlemskap.

Fra Ringeriksdagen 2016 . Foto Hege B. Rindal



RETNINGSLINJER FOR TURSKILTPROSJEKT I BUSKERUD ( Jan 2017 )

Formål
Formålet med turskiltprosjektet er gjennom informasjon, skilting og merking å bidra til økt og trygg
friluftsferdsel der folk bor.

Prosjektorganisering
Fylkeskommunen (prosjekteier) koordinerer tiltakene i sitt fylke med involverte organisasjoner/ lag/
foreninger/ friluftsråd via kommunene. Kommunene garanterer for 25% av tilskuddsbeløpet og følger opp
sine prosjekter.

Hvem kan søke?
1) Frivillige orga nisasjoner og foreninger (idrettslag, speiderforeninger, grendelag, velforeninger, turlag osv)
registrert med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret.
2) Interkommunale friluftsråd.
3) Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforening er og andre interessenter kan søke sammen med en
frivillig organisasjon (kategori 1) el. et interkommunalt friluftsråd(kategori 2).

Hva kan støttes?
Prosjektmidlene skal gå til merking og skilting av turruter i tråd med:
1) Merkehåndboka 2013 – utg.: De n Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon
Norge, 2013 - www.merkehandboka.no
2) Manual – Turskiltprosjektet, Turskiltprosjektet 2014 - www.turskiltprosjektet.no
Standarden bygger på en mal for skilting og merking samt et verktøy for gradering som tar hensyn til
vanskelighetsgrad. Søker avgjør om turrutene skal graderes.
Støtten går kun til innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler (inkl. innfestings - materiell/
annet festemateriell) samt til informasjon knyttet til ta vlene og til turkort, se Manual -
Turskiltprosjektet.
Det kan gis støtte til skilting og merking av alle typer ruter som omtales i Merkehåndboka. Det gis ikke
støtte til prosjektering, infomateriell (utover det som er beskrevet over), utbedring av selve t urruta
eller til markedsføring.

Hvilke stier/turruter prioriteres?
Turruter i nærheten av der folk bor

Turruter tilknyttet holdeplass/knutepunkt for kollektiv transport

Turruter som er ferdig prosjektert (planlagt)

Prosjekter som inngår i en helhetlig plan eller strategi

Turruter med plan for aktivitetstiltak/ synliggjøringstiltak

Turruter med forventet stor bruk

Samarbeidsprosjekter der flere parter deltar

Prosjekter som legger opp til dokumentasjon av bruken (e lektronisk, turpostkasser eller lignende)

Krav til hvert enkelt delprosjekt for skilting og merking
Søknad og rapport leveres i Miljødirektoratets elektronisk søknadssenter (ESS)

Merkehåndboka og Manual - Turskiltprosjektet skal følges.

De som skal ski lte/merke må gjennomføre et «skilt - og merkekurs» i regi av det nasjonale
turskiltprosjektet (med mindre de kan dokumentere tilsvarende kompetanse).
Det må være inngått skriftlig avtale med den (de) berørte grunneier(ne) før midler utbetales og tiltak
ive rksettes (inkl avtaler med Vegvesen / kommune langs offentlig vei). Minimum varighet på
grunneieravtaler skal være 10 år.



 Det må dokumenteres hvordan drift og vedlikehold skal skje i minimum en 10 - årsperiode fra det
tidspunkt tiltakene er ferdigstilt (f. eks. inngått vedlikeholdsavtale, henvisning til styrevedtak i
foreningen, eller tilsvarende).
Vedlikeholdsansvarlig (kommune/lag/organisasjon) for turruten skal ha logo eller navn på skilt eller
skiltstolpe, se Manual – Turskiltprosjektet.
Informasjonsta vler og turkort skal ha følgende logoer på forsiden: 1) Gjensidigestiftelsen, 2) Buskerud
fylkeskommune, 3) ansvarlig for skilting/merking av turruten(e) og 4) kommunen (hvis ønskelig). Se
Manual – Turskiltprosjektet.
Søker som har mottatt tilskudd via pr osjektet melder inn kartinformasjon om turruten(e) til Kartverket
enten via www.rettikartet.no eller på håndtegnet kartskisse, jfr vedlegg i www.merkehandboka.no.
Turforslag med utgangspunkt i nye turskilttiltak GPS - logges og legges inn på en av de nasjon ale
turportale ne, for eksempel ut.no, godtur.no eller skisporet.no .
Rapport må skrives og sendes prosjekteier (fylkeskommunen) når turruta er ferdig merket, skiltet og
r egistrert, jfr årshjulet under.

ÅRSHJUL: Søknadsfrister, kursing, tildeling, rapportering , utbetaling

Oppgave Frist

1 Fylkeskommunen offentliggjør og informerer kommunene, lag,
foreninger, fr iluftsråd og andre om tilskuddsordningen i
Turskiltprosjektet

November

2 Søker skriver søknad om økonomisk støtte til lokale tiltak i
Turskiltprosjektet via ESS :
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no

15. februar

3 Søker får kopi av søknad fra ESS på e - post og videresendes denne
til kommunen

15. februar

4 Kommunene sender prioritert liste over innkomne søknader til
postmottak@bfk.no , skjema ligger på
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur - og -
idrett/Friluftsliv/Turskiltprosjektet/Soknadsprosedyrer/ og
garanterer samtidig for kommunal andel av søknadssum (25 % av
søknadssum ).

1. mars

5 Meldi ng om utfall fra fylkeskommune n til søker Innen 1. april
6 Obligatorisk turskiltkurs for søker som har fått innvilget midler

(med mindre tilsv. kompetanse kan dokumenteres).
Gjennomførings -
periode april/mai

7 Utbetaling fra fylkeskommunen (50 % av tilsagns beløp) til søker
etter gjennomført turskiltkurs , undertegnede grunneieravtaler og
driftsavtale (minst 10 - årige avtaler).

Fortløpende

8 Tiltaksperiode med merking, skilting osv, inntil 19 måneder. Fra april til 1.
november
kalenderåret etter

9 Tilsagnsmottaker statusrapporterer til fylkeskommunen via ESS , får
kopi av rapport på e - post og videresender denne til kommunen
(prosjekter tildelt midler i tidsrommet 2013 - 16 finner
rapporteringsskjemaer nettsiden med søknadsprosedyrer (se over)

Innen 30.
november

10 Tilsagnsmottaker s luttr apporter er til fylkeskommunen via ESS , får
kopi av rapport på e - post og videresender denne til kommunen
(prosjekter tildelt midler i tidsrommet 2013 - 16 finner
rapporteringsskjemaer nettsiden med søknadsprosedyrer (se over)

Innen 30.
november året
etter innvilget
søknad.

Sluttutbetaling fra fylkeskommunen : Kommunen går gjennom
sluttrapport og om denne er godkjent, sendes anmodning om
sluttutbetaling (skjema på nettsiden)

Innen 15. desember
– året etter
innvilget søknad

Spørsmål kan rettes til Lise - Berith Lian, Buskerud fylkeskommune, lise - berith.lian@bfk.no



Prosjekt Ny merking på Krokskogen

I Vestre del av Oslomarka finner vi Krokskogen. Her er det flott turterreng med t opper og
daler, vann og hytter. D enne d elen av K rokskogen ligger både i Hole og R i n gerike
kommuner . Derfor gjelder denne søknaden begge kommuner.
F ra flere innfallsporter er det lett å komme seg ut i terrenget, og mange av lokalsam funnene
ligger slik til at det er bare å begynne å gå rett utenfor stuedøra. Hyttefolket har også gode
utgangspunkt fra flere p l asser . På de blåmerkede stiene kan en ferdes la ngt eller kort, og
me r k ingen viser hvor du kommer. D et er tota lt ca 23 5 km blåmerket sti i Hole og Ringerike
(85/ 150) . Dessverre er det slik at store deler av skiltmassen begynner å bli veldig gammel , en
del oppi 30 år. Mye av det trenger å skiftes ut og noe er også feil . Vi trenger derfor å få gjort
e n skikkelig innsats m ed å oppdatere skiltene på Krokskogen .

I løpet av det siste året h ar vi nedlagt stor innsats på flere av stiene. Mørkgonga ble sikret
bedre, vi har lagt gangbaner på O ppkuven , og vi har ut viklet ny sti fra Jørgenhytta til
Elstangen . DNT Oslo og Omegn har også overtatt ansvaret for den lokale stidelen N es -
Sundvollen . I tille gg h ar v i også startet og skifte ut skilt og har gjennom de siste året skiftet /
sat t opp om lag 200 skilt innenfor kommunene.

M ange av stiene starter nede ved bebyggelsen. Dermed kan en komme seg inn i skogen uten å
reise sæ rlig langt. De tte er et viktig tilbud som nærmiljøtiltak. E n kan gå en kort tur, eller
fortsette innover på de merkede stiene, nærmest så langt en vil.

DNT Oslo og Omegn har ansvar for sti ene nord til Damtjern, der Ringerike Turistforening
overtar.

Behov for skilt
Hole : ca 35
Ringerike : 50

Oversikt over punkter med der vi ønsker infotavler
Damtjern 1 stk 70*50 cm
Løvlia 1 stk 70*50 cm
M yrsetra 1 stk A3

Aktivitet og Informasjonsarbeid
Området her er mye brukt, både av lokale, av hyttefolk og tilreisende fra regionen for øvrig
som ønsker en tur i skogen. DNT Oslo og Omegn har hytt e n e Jørgenhytta, Myrsetra ,
Presthytta og Mustadkroken, som i fjor hadde totalt 2326 overnattinger. Mange bruker også
stede ne som dagstu rmål. Flere av våre lokale turlag arrangerer også turer i dette området.
I forbinde lse med nymerkingen vil en få oppslag i lokalpresse og vårt eget nettsted .

Dugnadsinnsats
DNT Oslo og Omegn har to avdelinger av «Rutegruppa», K rokskogen nord og K rokskogen
Sør , som sørger for det praktiske mtp merking og vedlikehold av stiene. Det er ca 1 5 personer
som er tilknyttet arbeidet i dette området. DNT Oslo og Omegn har vedlikeholdt stier i
Oslom arka siden 1926, og fortsetter å gjøre dette.



Oversiktskart over de blåmerkede stiene i Ho le . OBS - her gjengitt med rød farge.
(hentet fra UT.no)



Oversiktskart over de blåmerkede stiene i Ringerike . OBS - her gjengitt med rød farge.
(hentet fra UT.no)
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