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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  01.02.2018  

Tid:   16:00  

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets § 10. Ved behov for grupperom, 

bestilles dette av gruppeledere 

 

Dagsorden: 

16:00 – 16:05 Møtestart. 

16:05 – 16:35 Orientering – Anlegg for produksjon av kunstsnø på Ringkollen. 

16:35 – 16:45 Pause. 

16:45 Saksliste. 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets §10 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

1/18 16/5499     

  Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (AP) – Nedlegging av 

tjenester for bosetting av flyktninger.  

  

 

2/18 15/1534     

  Interpellasjon fra Inger Kammerud (H) og Lise Bye Jøntvedt (H)    

 

3/18 18/402     

  Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Gang- og sykkelvei 

langs Osloveien ned fra Hvervenkastet.  

  

 



 

 

1/18 18/414     

  Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

01.02.2018  

  

 

1/18 18/251     

  Kontrollutvalget  - Protokoll 01/18    

 

2/18 18/147     

  Digitaliseringsstrategi Ringerike kommune    

 

3/18 16/2811     

  IKA Kongsberg. Selskapsavtale 2018,- endringer    

 

4/18 17/4814     

  Ny aksjonæravtale Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA)    

 

5/18 17/4908     

  Innspill til melding om oppstart av verneprosess, økologisk 

kompensasjon Ringeriksbanen/E16  

  

 

6/18 17/4571     

  Redegjørelse om driften av Røsholmstranda 2017    

 

7/18 17/4413     

  Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn    

 

8/18 17/4687     

  Kommunale viglser    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 24.01.2018 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 16/5499-10   Arkiv: F35  

 

Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (AP) – Nedlegging av 

tjenester for bosetting av flyktninger.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/17 Kommunestyret 05.12.2017 

1/18 Kommunestyret 01.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utsettes til Kommunestyrets møte i februar 2018. 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

 

Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (AP) mottatt 27.11.17 
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Arkivsaksnr.: 15/1534-147   Arkiv: Q62 &13  

 

Interpellasjon fra Inger Kammerud (H) og Lise Bye Jøntvedt (H)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/18 Kommunestyret 01.02.2018 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon til kommunestyremøtet 1.februar mottatt 19.01.18. 
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Arkivsaksnr.: 18/402-2   Arkiv: Q21 &29  

 

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Gang- og sykkelvei 

langs Osloveien ned fra Hvervenkastet.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/18 Kommunestyret 01.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon - Gang- og sykkelvei langs Osloveien  
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Arkivsaksnr.: 18/414-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

01.02.2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/18 Kommunestyret 01.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak 15/1534-141 Varsel om endret planavgrensning i pågående planarbeid med 

regulering og konsekvensutredning – Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 tas til 

orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 18/251-3   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget  - Protokoll 01/18  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/18 Kommunestyret 01.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 01/18 tas til orientering. 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.01.18 
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Arkivsaksnr.: 18/147-1   Arkiv: 060  

 

Digitaliseringsstrategi Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Formannskapet 23.01.2018 

2/18 Kommunestyret 01.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Digitaliseringsstrategi 2018-2019 for Ringerike kommune tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2016-2020 

følgende verbalforslag: 

 

Ringerike Kommune skal utarbeide en digitaliseringsstrategi som skal være 

tverrsektoriell for hele kommunen. Planen skal omfatte overordnet bruk av IKT- i alle 

våre tjenester og forvaltning. 

 

Ringerike kommune har fått bistand av konsulenter fra Accenture til å utarbeide 

digitaliseringsstrategi for Ringerike kommune for perioden 2018-2019. 

 

Arbeidet er utført i perioden mai til september 2017, med involvering fra alle sektorer og 

tillitsvalgte. Strategien bruker informasjon innhentet fra Ståstedsanalyse for IT i Ringerike 

kommune utarbeidet i 2016. 

 

Strategien har sin hovedfokus på tjenestene innen Oppvekst og Helse og omsorg, hvor 

kommunen allerde har startet opp med digitaliseringsprosjekter. 

 

Digitaliseringsstrategien har fokusert på hva som kan oppnås i løpet av 2018 og 2019. 

Bakgrunnen for den korte horisonten, er den raske utviklingen av tjenester og løsninger 

innenfor dette området. 

 

Rådmannen har i arbeidet med Handlingsprogrammet for 2018-2021 startet implementering av 

strategien gjennom investeringstiltak og driftstiltak for 2018 og 2019. 
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I vedtatt Handlingsprogram for perioden 2018-2021 er det økte rammer i driftsbudsjettet på 

2,4 mill. kroner i 2018 til digital satsing, og det er investeringstiltak på 18,3 mill. kroner i 2018 

og 8,4 mill. kroner i 2019 til IT og digitalisering. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at strategien er utarbeidet med god involvering fra alle sektorer, og er godt 

forankret i rådmannens ledergruppe. 

 

Gjennom utarbeidelsen av Handlingsprogrammet for 2018-2021 er anbefalte tiltak i 

digitaliseringsstrategien tatt med i henhold til veikartet som er utarbeidet. 

 

Vedlegg 

Digitaliseringsstrategi 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 16/2811-7   Arkiv: 057 &01  

 

IKA Kongsberg. Selskapsavtale 2018,- endringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/18 Formannskapet 23.01.2018 

3/18 Kommunestyret 01.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner vedlagte «Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, 

Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) 2018». 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

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

organisert som et IKS i 2003. I 2017 hadde selskapet 44 eiere. 

Med bakgrunn i kommunesammenslåingene i Vestfold, vil IKA Kongsberg ha 41 eiere i 2018. 

Kommunene Lardal og Larvik blir nye Larvik kommune, kommunene Hof og Holmestrand blir 

nye Holmestrand kommune og kommunene Nøtterøy og Tjøme blir Færder kommune. Dette 

betyr at IKA Kongsbergs selskapsavtale justeres i §§ 1 og 5, eiere og eierandeler. 

Krødsherad kommune har søkt om å bli medeier i selskapet. Styret vedtok følgende på 

styremøte 12. oktober 2017: og i sak:  

«Sak 035/17: Søknad om medeierskap 

«På bakgrunn av sannsynlig uttreden som følge av kommunesammenslåing, åpnes det for at 

Krødsherad kommune kan tre inn som ny eier av IKA Kongsberg». 

«Styret godkjenner Krødsherad kommunes søknad om eierskap i IKA Kongsberg. Endret 

selskapsavtale sendes til behandling i alle eieres øverste politiske organ». 

Sak 036/17: Selskapsavtale 2018 

På kort sikt vil det være ledig kapasitet for å ta inn Krødsherad som eierkommune. På lengre 

sikt er det sannsynlig at kommunesammenslåing vil medføre at minimum en annen kommune 

vil tre ut av IKA Kongsberg. 

Styret finner derfor at inntreden av Krødsherad både på kort og lengre sikt har begrenset 

innvirkning på eierandelene i selskapet som følge av lavt innbyggertall i kommunen. Styret 

oppfatter derfor dette som kurant endring i eierandelene, og sender saken direkte til eierne 

uten behandling i selskapets representantskap. 
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Selskapsavtale 2018 er ikke gyldig før alle eieres øverste politiske organ har et likelydende 

positivt vedtak og Brønnøysundregistrene har skrevet firmaattest. 

 

Rådmannens vurdering 

For eierne har endringer i selskapsavtalen og Krødsherad kommunes inntreden ingen 

økonomisk konsekvens. De sammenslåtte kommunene vil hefte for de tidligere kommunenes 

eiertilskudd og dermed også eierandeler 

Når det gjelder forholdet til Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vil alle eiernes eierandeler 

reduseres noe på grunn av Krødsherad kommunes inntreden. Se vedlagt oversikt over 

eiertilskudd, andeler og garantisum. 

Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune slutter seg til endringene, og vedtar vedlagte 

forslag til ny selskapsavtale for IKA Konsberg IKS. 

 

Vedlegg 

 Oversikt over eiertilskudd, andeler og garantisum. 

 Ny selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/4814-1   Arkiv: 037  

 

Ny aksjonæravtale Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Formannskapet 23.01.2018 

4/18 Kommunestyret 01.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner revidert aksjonæravtale for Hadeland og 

Ringerike avfallsselskap AS (HRA) 

2. Som medlem i valgkomitéen for HRA til generalforsamlingen 2018 oppnevnes Kirsten 

Orebråten (Ap) 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS ble stiftet 2.11.1992 av kommunene Gran, Lunner, 

Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner. Det ble inngått en aksjonæravtale mellom eierne. Ett 

av de viktigste punktene i den første aksjonæravtalen var at eierne forpliktet seg til å stå som 

eier i selskapet i 15 år framover. Dette punktet ble fornyet i aksjonæravtalen som ble inngått i 

med virkning fra 1.1.2002. Perioden har i ettertid blitt forlenget til 1.1.2023. 

I 2013 vedtok eierne en eierstrategi for selskapet, som ligger til grunn for dagens formål og 

drift av selskapet. 

 

Beskrivelse av saken 

I 2015 initierte eierkommunene opprettelse av en valgkomité for selskapet for å 

profesjonalisere styrevalgprosessen. Det ble nedsatt en valgkomite før generalforsamlingen i 

2016, men først i ettertid har det blitt utarbeidet vedtekter for valgkomiteen. 

 

I prinsippet har det vært den samme aksjonæravtalen for selskapet siden oppstarten i 1992, selv 

om den har vært oppe til revisjon i kommunestyrene flere ganger i løpet av disse 25 årene. 

Gjeldende aksjonæravtale trenger revisjon for å ta opp i seg de endringene som har skjedd i 

virksomheten og i eierstyringen av selskapet. HRA er nå et selskap som er godt etablert og bør 

derfor ha styringsdokumenter med innhold i tråd med andre kommunalt eide AS.  

Styreleder i HRA har tatt initiativ til prosessen med å revidere de styrende dokumentene for 

selskapet, som eierne bør ha synspunkter på. Dette har vært en prosess som har involvert 

politisk og administrativ ledelse i kommunene. Saksframstillingen har basis i et felles forslag 
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som skal behandles i samtlige eierkommuner, utarbeidet av rådmannen i Jevnaker; May-Britt 

Nordli. 

Følgende dokumenter har vært gjennomgått: 

 Aksjonæravtale 

 Vedtekter for Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 

 Retningslinjer for valgkomitéen i Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 

(Vedlegg til selskapets vedtekter) 

 

Kommmune-deltakerne er omforente om forslagene som nå framlegges til beslutning i 

kommunestyrene (aksjonæravtalen) og ekstraordinær generalforsamling (vedtekter for HRA og 

retningslinjer for valgkomitéen).  

Planen er at kommunestyrene vedtar aksjonæravtalen i løpet av desember og at det innkalles til 

ekstraordinær generalforsamling i selskapet i februar (mars), som behandler forslaget til nye 

vedtekter og retningslinjer for valgkomitéen. På den ekstraordinære generalforsamlingen blir 

det også nedsatt en valgkomité for styrevalgene på generalforsamlingen i 2018. Kommunene 

må derfor nå oppnevne sine respektive medlemmer til valgkomitéen. 

 

Rådmannens vurdering 

HRA AS er ikke et vanlig AS med kommersiell drift, men et heleid kommunalt selskap med 

formål å drive samfunnsnyttig virksomhet. Selskapet har blant annet fått delegert ansvaret som 

kommunene har med å innsamle avfall. Dette er for øvrig en monopoloppgave kommunene 

har. HRA er en virksomhet med et spesifikt samfunnsansvar. Aksjonæravtalen og vedtektene i 

selskapet må gjenspeile dette. 

Formålet med en aksjonæravtale er å avklare formålet og hovedprinsippene for virksomheten i 

selskapet og ikke minst skal aksjonæravtalen regulere forholdet mellom eierne. 

Aksjonæravtalen regulerer blant annet: 

 Utøvelsen av aksjonærenes plikter og rettigheter i selskapet gjennom stemmerettsregler 

i generalforsamlingen, deriblant beskrivelse av minoritetsrettigheter 

 Eiernes innflytelse på styresammensetningen i selskapet 

 Rettigheter knyttet til omsetting av aksjene 

Aksjonæravtalen skal bidra til å sikre en mest mulig effektiv og optimal drift av selskapet. 

Overdragelse av aksjer er et nytt moment i utkastet til ny aksjonæravtale. Som tidligere nevnt 

har det hittil vært en klausul om at eierne ikke kan selge sine aksjer før evt innen 15 år fra 

avtalen trådte i kraft. Dette er ikke lenger en særlig hensiktsmessig regel å ha for et «modent» 

selskap. Det er isteden utarbeidet regler for hvordan aksjer eventuelt kan overdras til andre. 

Først og fremst er dette et selskap som ivaretar monopoloppgaver for eierne. Aksjene kan 

derfor ikke vært fritt omsettelige.  

Man vil kunne tenke seg at en kommune ønsker å trekke seg ut, men vil da i tilfelle ta med seg 

monopoloppgavene sine (dvs «sitt» avfallsområde»). Det må derfor reguleres i aksjonæravtalen 

hvordan en slik situasjon skal håndteres. Tilsvarende må det finnes regler for hvordan eierne 

skal behandle saken dersom en ny kommune skulle ønske å tilslutte seg selskapet med sine 

monopoloppgaver.  



  Sak 4/18 

 

 Side 14 av 26   

 

Aksjonæravtalen kan heller ikke ensidig sies opp av en av eierne. Avtalen vil falle bort, hvis en 

av eierne trer ut av selskapet. For øvrig er regelen at det må være enighet om eventuelle 

endringer i avtalen. 

Forslaget til nye vedtekter for HRA AS samt retningslinjer for valgkomiteen følger med denne 

saken, men kommenteres ikke ut over at partene er enige om innholdet i disse dokumentene, 

som skal behandles i ekstraordinær generalforsamlingen i løpet av vinteren 2018. 

Rådmannen anbefaler at forslaget til ny aksjonæravtale vedtas slik det nå foreligger.  

 

Vedlegg 

 

 Aksjonæravtale HRA AS – revidert 26.10.2017. 

 Vedtekter for Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS – revidert 26.10.2017 inkl. 

           Retningslinjer for valgkomitéen i Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS. 

 Eierstrategi HRA 2013 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver, tlf 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/4908-4   Arkiv: K10  

 

Innspill til melding om oppstart av verneprosess, økologisk 

kompensasjon Ringeriksbanen/E16  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Formannskapet 23.01.2018 

5/18 Kommunestyret 01.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det er svært viktig og grunnleggende at fremdriften opprettholdes. Verneprosessen må 

på ingen måte hindre fremdrift i prosessen med reguleringsplan for Ringeriksbanen og 

E16. 

2. Verneprosessen og reguleringsplan FRE16 bør være uavhengig om dette kompliserer 

prosessene, og samtidig vedtak ikke er mulig å gjennomføre i 2018. 

3. Det bør unngås vern av arealer som er dyrka mark og kan brukes til matproduksjon 

4. Foreliggende saksfremlegg med rådmannens vurdering sendes til Fylkesmannen i 

Buskerud som høringssvar fra Ringerike kommune. Saksprotokoll ettersendes etter 

politisk behandling. 

5. Kommunestyret tar melding om oppstart av verneprosess som følge av økologisk 

kompensasjon for Ringeriksbanen/E16 til orientering 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

I brev av 28.04.2016 kunngjorde Samferdselsdepartementet (SD) beslutningen om at 

Helgelandsmolinja skulle legges til grunn for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16 

(FRE16). I samme brev står: «I planarbeidet skal det legges vekt på å finne relevante 

avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og 

jordvern/jordbruk». 

 

Økologisk kompensasjon er fysisk erstatning av tapt verdifull natur etter at avbøtende og 

restaurerende tiltak er gjennomført. Arealer som velges ut til økologisk kompensasjon skal i 

hovedsak sikres gjennom vern etter naturmangfoldloven. 

 

Det kjøres egen prosesser i forhold til kompenserende tiltak for tapt dyrka mark. 
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FRE 16 som tiltakshaver er ansvarlig for å utarbeide en kompensasjonsplan. Planen skal være 

et vedlegg til reguleringsplanen for vei og bane. Kompensasjonsplanen vil inneholde konkrete 

forslag til hvilke arealer som bør vernes for å unngå netto tap av viktig natur, og skal danne det 

faglige grunnlaget for verneplanen. Kompensasjonsplanen er ennå ikke ferdig, og 

kompensasjonsbehovet er dermed ikke avklart. 

 

Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen har 07.12.2017 sendt ut melding om oppstart av verneprosess som følge av 

økologisk kompensasjon for FRE16, se vedlegg 1. Bakgrunnen for at meldingen er sendt ut før 

kompensasjonsplanen er ferdig, er at Klima- og miljøverndepartementet (KLD) har gitt FMBU 

føringer om at verneplanprosessen må kjøres parallelt med reguleringsplanprosessen, slik at det 

er mulig å vedta verneplanen samtidig med reguleringsplanen.  

 

Oppstartsmeldingen baserer seg på kartlegginger og metodisk arbeid utført i 2016. En 

oppsummering av kartleggingsarbeidet finnes i rapporten Potensielle arealer for økologisk 

kompensasjon. Noen av de kartlagte arealene er utelatt i oppstartsmeldingen. Dette gjelder i 

hovedsak større jordbruksarealer. I alt 24 avgrensede arealer inngår i oppstartsmeldingen, 17 

av disse ligger helt eller delvis i Ringerike kommune. 

 

Sannsynligvis vil det ikke bli aktuelt å verne alt areal det nå er meldt oppstart på. Den endelige 

kompensasjonsplanen vil, sammen med innspill til oppstartsmeldingen, danne grunnlag for 

utarbeidelse av verneplan. FMBU skriver i sitt brev at verneplanen vil bli sendt på høring 

samtidig som at reguleringsplan for vei og bane blir sendt på offentlig høring våren 2018. 

 

Fristen på merknader til oppstartsmeldingen er satt til 15. januar, men kommunen har i møte 

med FMBU fått aksept for å komme med formelt innspill etter behandling i første mulige 

kommunestyremøte. 

 

Fremdrift 

Ringerike kommune har i innspill til planprogram, vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, blant 

annet pekt på viktigheten av å opprettholde fremdriften. Dette har vært fokus fra kommunen 

over lengre tid, og er gjentatt i ulike vedtak. I oppdragsbrevet fra SD datert 30.08.2015, ble 

visse premisser lagt til grunn. Ett av disse var at det skulles startes med en reguleringsplan og 

ikke en kommunedelplan. Det blir videre sagt at hensynet til effektiv planlegging og 

kostnadseffektiv utbygging skal prioriteres i det videre arbeidet. Den skisserte at 

framdriftsplanen fra delutredning 2 for de ulike fasene i planleggingen av prosjektet, legges 

til grunn for planarbeidet. Dette innebærer en ambisjon om byggestart i 2019 og 

ferdigstillelse i 2024. Det er viktig at fremdriften som nå foreligger med sluttbehandling av 

planen i 2018 ikke blir ytterligere forsinket.  

 

I oppstartsmeldingen fra FMBU står følgende: Det tas forbehold om at det kan komme nye 

arealer til i verneplanarbeidet, dersom det viser seg at de foreliggende arealer ikke møter 

kravene for økologisk kompensasjon. Nye arealer vil i så fall måtte finnes lengre unna enn det 

som er vurdert per i dag. Hvis det er behov for flere arealer til vern må det sendes ny 

oppstartsmelding for disse arealene, j f. naturmangfoldloven § 42. Hvis så blir tilfelle, er det 

viktig at dette ikke forsinker fremdriften. 

 

Rådmannens vurdering 
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Fylkesmannen i Buskerud melder oppstart på et stort areal innen for Ringerike kommune. 

Rådmannen leser FMBUs brev slik at det fortsatt er uklarhet rundt det faglige grunnlaget for 

økologisk kompensasjon knyttet til FRE16, da kompensasjonsplanen ennå ikke er ferdig. Den 

endelige verneplanen bør basere seg på det reelle behovet for fysisk kompensasjon.  

 

Videre leser Rådmannen at det er lagt opp til et parallelt løp mellom verneplan og 

reguleringsplan for vei og bane. Dette har gitt grunnlag for en viss bekymring om at 

verneprosessen kan forsinke vedtak av reguleringsplanen. Ringerike kommune mener at 

arbeidet med verneprosessen ikke må hindre fremdriften av Ringeriksbanen og ny E16. 

 

Rådmannen kan ikke se at noen av de foreslåtte arealer hindrer ønsket utvikling i kommunen. 

Det påpekes likevel følgende: Det er ønske om sykkelvei mellom Prestmoen og Busundbrua, 

og hvis en eller begge av arealene 13a, Busund sandtak og 13b, Busund nord, velges til fysisk 

kompensasjon, må dette ikke være til hinder for etablering av sykkelvei. I forhold til areal 15, 

Juveren vest, ber kommunen om at et evt. vern ikke skal være til hinder for fremtidig behov for 

utvidelse av fv 158, Norderhovsveien. 

 

Vern og forhold til dyrka mark  

I noen av de foreslåtte områdene til vern er det dyrket mark. Ringerike kommunestyre har i 

behandling 15.12.2016 vedtatt at: Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes 

behandlet tilsvarende som øko-kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at 

matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før utbygging. For at matproduksjon 

skal opprettholdes på samme nivå som før utbygging er det da ikke ønskelig å verne arealer 

som brukes eller kan brukes til matproduksjon. Det vises til brev fra SD 28.04.16 i forhold til 

jordbruk: I planarbeidet skal det legges vekt på å finne relevante avbøtende og 

kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk. 

 

Arealer som er kartlagt for vern blir lagt inn i fagdatabaser og registeringene blir tilgjengelig og 

benyttet selv om vern ikke blir et faktum. Det vil dermed kunne gi en konsekvens for disse 

store arealene selv om det bare vernes en liten del.  

En del av de foreslåtte arealer er i dag fulldyrket mark, hvor det evt. skal etableres/tilbakestilles 

til våtmark. Dette bør kun vurderes for lite drivverdige restarealer og arealer med større 

begrensinger (eks. flomutsatte, våte arealer), og ikke på større arealer med matjord av god 

kvalitet. Alt fulldyrka areal som benyttes til etablering av våtmark må kompenseres for 

gjennom jordbrukskompenserende tiltak. 
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Vedlegg 

1. Oppstartsmelding verneprosess økologisk kompensasjon, 07.12.2017 

2. Oversiktskart oppstartsmelding 

3. Brev fra SD 28.04.16 

4. Oppdragsbrev fra SD 30.08.2015 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 

   Ole Einar Gulbrandsen 
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Arkivsaksnr.: 17/4571-1   Arkiv: 610  

 

Redegjørelse om driften av Røsholmstranda 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/18 Formannskapet 23.01.2018 

6/18 Kommunestyret 01.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Redegjørelse om driften på Røssholmstranda ut fra gjeldende avtale med Røde Kors. Det er 

inngått leieavtale med Ringerike og Hole røde kors og Tony’s Restaurant og bar AS om leie av 

Røsholmstranda. Leietaker bekoster driften av kjøkkenet, mens Ringerike kommune bekoster 

drift av stranden og området. Leietakerne har mulighet til å fremleie lokalene på inntil 5 % av 

tiden for å unngå at leieforholdet blir ansett som næringsavtale og hvor kommunen ikke får 

refundert mva for investeringsprosjektet. Ringerike kommunes kostnader er ca. kr 70 000 i 

året for å ha Røsholmstranda åpent for publikum.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Det er inngått leieavtale med både Ringerike og Hole røde kors og Tony’s Restaurant og bar 

AS istedenfor at Ringerike og Hole røde kors framleier lokalet. Teknisk forvaltning har 

utarbeidet en ansvarsmatrise, se vedlegg 2, som ble laget ifm. revisjon av avtalene i 2016. 

Det som er prinsippet er at Tony’s bekoster det som gjelder drift av kjøkkenet, Ringerike 

kommune bekoster drift av stranden og området (resten av utgiftene). 

 

I avtalene med Tony’s og Ringerike og Hole røde kors er de ansvarlig for tilsyn, rydding av 

søppel på området og renhold av toaletter og cafebygg. Tonys har ansvar for dette i sesongen 

(1.mai – 2.helg i sept), mens Røde kors resten av året.  

 

Tony’s og Røde kors har anledning til å ha lukkede arrangementer på kafebygg i inntil 5 % av 

tiden og skal årlig dokumentere dette ovenfor Ringerike kommune. Det har blitt arrangert både 

bryllup, bursdager og konfirmasjoner på området. Røde kors har i tillegg anledning til å leie ut 

uteområdet til arrangementer, noe som kan gi dem ekstra inntekter, selv om området skal være 
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tilgjengelig for allmennheten hele tiden. Årlig er det flere arrangementer der uteområdet leies 

ut. 

 

Klipp av gress og eventuell beskjæring av trær utføres av Ringerike kommune 

v/parkavdelingen. 

 

Røde kors leier gammelt sanitærbygg som lager og holder kurs og aktiviteter ut fra dette. 

 

Fordelen for Ringerike kommune er at vi får et renhold av bygg, søppelplukking på uteområdet 

og tilsyn basert på behov. Tony’s som er på stedet ifm drift av kiosk, følger dette nøye opp. 

Ved befaringer på Røsholmstranda fremstår området som pent, ryddig og rent. Tilbudet kan gis 

på området hele året til badende, ved arrangementer, fugletitting, is aktiviteter på fjord etc. 

 

Ved å ha Tony’s på stedet får publikum et mye bedre tilbud enn det som var tilfellet før 

avtalene kom i stand. Nå kan middag kjøpes for en relativt billig penge. 

 

Ringerike og Hole røde kors har muligheten for å markedsføre seg på området, øke 

aktivitetstilbudet ift. tidligere og styrke sin beredskap for fjord og elver. 

 

Det synes som om området er høyere besøkt nå enn før avtaler og oppgradering ble 

gjennomført. Vi har ikke fått tall fra Tony’s eller Ringerike og Hole røde kors på dette ennå. 

 

Ulempen pr nå er at sanitærbygg kun kan holdes åpent når Tony’s eller Ringerike og Hole røde 

kors er på området. Dette i frykt for hærverk. Dette  fører til at besøkende utenom åpningstid 

på kiosk/kafe møter stengt sanitærbygg, med de ulemper dette medfører. Både Tony’s og 

Ringerike og Hole røde kors ønsker en løsning der toaletter kan være tilgjengelig hele døgnet. 

 

Sanitærbygg kan åpnes selv om kafebygget er stengt, men vi må ha tilsyn for å unngå hærverk 

og skader. Det er mulig å etablere elektronisk dørlås til sanitærbygg, der man drar 

betalingskort eller betaler med mobilen for å komme inn på toaletter. Dette er en løsning som 

ville gjort toaletter tilgjengelig for allmennheten, selv i perioder der kafe/kiosk er stengt. Ved å 

legge igjen digitale spor reduseres risikoen for hærverk og skader. Ved en skade vil politiet 

kunne finne ut hvem som har vært innom i aktuell periode.  

 

Det anbefales derfor å etablere elektroniske dørlås. Dette medfører en engangskostnad på ca. 

kr 100 000,-. I tillegg vil det medføre en årlig driftsøkning på ca. kr 75 000,-. Dette inneholder 

servicekostnader, progamvare, lisenser, drift og vedlikehold. Det er ikke avsatt midler til dette i 

budsjettet for 2018.  

 

Å holde Røsholmstranda åpent for allmenheten med de avtalene som i dag er inngått koster 

dette Ringerike kommune i under kant av kr 70 000,- i året når inntektene fra leieforholdene er 

trukket i fra.  
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Rådmannens vurdering 

Råmannen mener driften av Røsholmstanda gjennomføres på en tilfredstillende måte og er 

positivt for befolkningen. 

Rådmannen ser at det er behov for etablering av elektroniske dørlåser for å øke 

tilgjengeligheten på sanitæranlegget for allmenheten utenom åpningstider for å forebygge 

forsøpling. Midler til investering og drift av elektroniske dørlåser er ikke avsatt i budsjettet for 

2018. Rådmannen vil se på muligheten for å kunne ta denne investeringen innenfor vedtatt 

budsjett for 2018.  Dersom dette ikke blir mulig vil tiltaket bli vurdert på nytt i forbindelse med 

behandlingen av handlingsprogrammet 2019 – 2022. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1. Situasjonsplan Røsholmstranda 

Vedlegg 2. Ansvarsmatrise Røsholmstranda 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Per Christian  Frøislie 
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Arkivsaksnr.: 17/4413-1   Arkiv: Q34  

 

Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

149/17 Formannskapet 21.11.2017 

150/17 Kommunestyret 05.12.2017 

7/18 Kommunestyret 01.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

  

Sammendrag 

I henhold til ny sentral parkeringsforskrift er kommunen forpliktet til å tilby minimum 6 % 

ladeplasser av totale antall kommunale parkeringsplasser. Minimumskravet på 6 % utgjør en 

kostnad i størrelsesorden kr 4,0 – 4,5 millioner.  

 

Alternativ kostnadsberegning ved å etablere 10 % ladepunkter istedenfor minimumet på 6 % 

blir i størrelsesorden ca. 5,0 millioner kroner. Se skjema lenger ned i dokumentet. 

 

Ladepunktene skal ha betalingsløsning. I dag er det gratis å lade og rådmannen mener det er 

nødvendig at ladepunktene forberedes for betalingsløsninger da kommunen i fremtiden ikke 

kan eller bør gi gratis strøm til lading. 

 

Rådmannen vuderer at kommunen har behov for bistand med prosjektering, bygging, samt 

videre drift og vedlikehold av ladepunkter på kommunale p-plasser. Etablering av evt. ladepkt. 

kan komme på plass i løpet av 2018.  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Jfr. Forskrift § 35 i Parkeringsforskriften, er kommunen forpliktet til å tilby ladeplass på 

minimum 6 % av totale antall plasser. 

 

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

antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med 

lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby lademulighet på mer enn seks 

prosent av det totale antallet plasser. 
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Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investerings- eller 

driftskostnadene blir urimelig høye. 

Trer i kraft 1 jan 2018. 

 

Det finnes pr. i dag 6 ladepunkter på Ringerike kommunes parkeringsområder. Disse 

ladepunktene er bygget og driftes av Ringeriks-Kraft. Ringeriks-Kraft oppgir at disse nå krever 

mye vedlikehold og er modne for utskifting.  

Kommunens totale antall parkeringsplasser er pr i dag ca. 480 stk., hvorav 6 % utgjør 30 stk. 

Dette resulterer i et behov for å etablere 30 stk. nye ladepunkter da vi forutsetter at de 

ladepunktene som finnes i dag også skiftes ut.  

 

Alternativ til et minimum er å etablere ladepunkter til f.eks. 10 %, noe som utgjør 48 stk. 

 

Det anes som fordelaktig å etablere de nye ladepunktene på kommunens «større» p-plasser. 

Dette for å få «stordriftsfordeler» pr. målerskap. Ladepunkter ved gateparkering anses som lite 

aktuelt.  

 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet behandlet 24.01.2017 sak ang. ny parkeringsforskrift, saks nr. 16/4210.  

Vedtak: 

1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering. 

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

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

framtidig innføring av betaling for ladestrøm.  

 

Økonomiske forhold 

Erfaringstall på etablering av vanlige ladepunkter er ca. kr 35.000,- for ladepunkter med lav 

effekt (inntil 7,2 kW), forutsatt mulighet for tilkobling til et eksisterende målepunkt. Prisen for 

hurtigladere (50 kW) er betydelig høyere da det normalt må utbedringer på infrastrukturen (ny 
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trafo, nytt ledningsnett etc.). På hvert parkingsområde hvor det skal stå ladepunkter må det 

også settes opp et målerskap for registrering av strømforbruk. Kostand pr. skap er ca. kr 

60.000,-. I tillegg kan det komme uforutsette kostander anslått til kr 500.000,-, samt kostander 

til strømtilførsel (graving og kabel) anslått til kr 1.500.000,-. Erfaringstall for etablering av 

hurtigladere er i størrelsesorden kr 390.000,- til 550.000,- for selve ladepunktet. Kostnader til 

nødvendig ny infrastruktur kommer i tillegg. Utbygging med hurtigladestasjoner er derfor ikke 

aktuelt i denne omgang.  

 

Forvaltningsavdelingen har ikke spesialkompetanse på fagfeltet ladestasjoner, og det er derfor 

behov for å engasjere konsulent/prosjektleder for å få dette gjennomført. Anslått kostand til 

dette er ca. kr 700.000,-. Totalkostnad for prosjektet ved å bygge ladepunkter til 10 % 

ladepunkter blir ca. kr 5 millioner kroner. 

 

Alternativ kostnadsberegning er ved å etablere 6 % ladepunkter, minimumskravet, istedenfor 

10 %. Totalkostnad for prosjektet blir da i størrelsesorden ca. kr. 4,0 – 4,5 millioner kroner. 

Nye ladepunkter skal ha betalingsløsning for betaling, da kommunen i fremtiden ikke kan gi 

gratis strøm til lading. 

 

Investeringsmidler ligger ikke inne i rådmannens forslag til handlingsprogram 2018 – 2021.  
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Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med 

minimum 6% andel av totalt antall p-plasser.  

2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 

3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av 

ladepunktene.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen er forpliktet til minimum å etablere 6 % ladepunkter i henhold til gjeldende 

Parkeringsforskrift (§ 35). Rådmannen anbefaler derfor å beslutte utbygging av ladepunkter for 

ladbar motorvogn i henhold til Parkeringsforskriften (§ 35) og samtidig bygge ut for 10 % 

dekning for å vise at Hønefoss er en by som satser på miljøet.  

 

Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 

Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av ladepunktene. 

Finasiering kommer rådmannen tilbake til i forbindelse med behandlingen av 1. tertial 2018. 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Morten Fagerås 
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Arkivsaksnr.: 17/4687-4   Arkiv: C84  

 

Kommunale viglser  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/18 Kommunestyret 01.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

I tillegg til ordfører og varaordfører gis følgende personer vigselsmyndighet:  

Advokat Rune Erstad 

Advokat Lena Fagervold 

Advokat Geir Krydsby Kristiansen 

Advokat Thea Broch  

 

  

Bakgrunn 

 

Det vises til sak 154/17 vedrørende kommunale vigsler som ble behandlet av kommunestyret 

den 5. desember 2017.  

 

I sak 154/17 ble advokatene ved advokatkontoret gitt vigselsmyndighet, i tillegg til ordfører og 

vararodfører. Advokatene ved kommuneadvokatkontoret er: 

Advokat Rune Erstad 

Advokat Lena Fagervold 

Advokat Geir Krydsby Kristiansen 

Advokat Thea Broch  

 

Det stilles krav om at navnene på personene som gis vigselsmyndighet fremkommer av 

kommunestyrets vedtak, og det er for å sikre at dette kravet overholdes at foreliggende sak 

fremmes.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

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

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Bane Nor SF      

Postboks 4350 

 

2308 HAMAR 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/1534-141 1223/18 Q62 &13 201727492 10.01.2018 

 

Innspill til varsel om endret planavgrensning i pågående planarbeid med regulering og 

konsekvensutredning 

 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 

 

Bakgrunn 

Det varsles endring av planavgrensning for pågående arbeid med reguleringsplan med 

konsekvensutredning for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Endringene berører arealer i 

kommunene Bærum, Hole og Ringerike. 

 

Planområdet er utvidet i forhold til tidligere annonsert avgrensning. Hensikten med å varsle 

endring av plangrensen er å informere om nye arealer som inkluderes i planarbeidet. Dette er 

arealer som skal sikre hensyn knyttet til blant annet massehåndteringsområder, omlegging av 

teknisk infrastruktur (veger og strøm spesielt), stabiliseringstiltak, utskiftning av vann i 

Synneren og gjennomføring av anlegget. Utvidelsen berører områder flere steder langs 

strekningen. 

 

Kommentarer 

Det vises til tidligere politiske behandlet uttalelse og innspill i forbindelse med oppstart og 

høring / offentlig ettersyn av planprogrammet. I innspillet til planprogrammet er det vist til 

grunnleggende vedtak fra Ringerike kommune. Innspill til planprogrammet ble behandlet i 

kommunestyret 15.12.2016.  

Det ble vedtatt i punkt 4 at plangrensen må være romslig nok: Det er viktig for regionen med 

ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må inkludere planlegging av terminal for 

buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig utvides rundt 

knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. Tilknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet 

kollektivtilbud må være en viktig del av planarbeidet og det bør unngås å skape flere 

knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

I punkt 2: Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes 

I forbindelse med etatenes arbeid med delutredningene uttalte kommunestyret seg i møtet den 

26.03.15 slik angående statlig planprosess: 3. Reguleringsplanprosessen, a. Ringerike 

kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig reguleringsplan med 

konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.  
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Med bakgrunn i Ringerikes tidligere vedtak og innspill, i kombinasjon med en svært stram 

fremdrift og kort frist, lar det seg ikke gjøre å behandle dette innspillet politisk. Derfor trekkes 

det i stedet frem relevante vedtak gjort tidligere. Varsel er også sendt til NVE Region Sør, 

Statens Vegvesen Region Øst. Akershus Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 

Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Ringerike kommune, Hole kommune, 

Statens vegvesen region sør, som ivaretar sine ansvarsområder.  

 

Det forventes en bred medvirkning og at kommunen aktivt kan få mulighet til å delta, og bli 

orientert på politisk nivå i høringsperioden som er nært forestående.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Ole Einar Gulbrandsen 

rådgiver 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

Innspill til planprogram og oppstart 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-90  Arkiv: Q62 &13  

 

Sak: 160/16 

 

Saksprotokoll - Ringeriksbanen og E16 Skaret  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune 

til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen. 

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes. 

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker en 

fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.   

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må 

inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, 

og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. 

Tiknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig del 

av planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle 

konsekvenser på veinettet må belyses og beskrives.  

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye 

alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde. Det 

forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.  

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med 

kjøp av eiendommer.  

8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal 

opprettholdes på samme nivå som før utbygging. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 15.12.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører foreslo endring i heading i saken til: Uttalelse til planprogram Ringeriksbanen og E16 

Skaret.  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 

Anders Bråten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 8: 

«8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på 

samme nivå som før utbygging.»   

 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag: 

«Siste setning i punkt 5 strykes.» 

  

Inger Kammerud (H) – tilføyelse til pkt 6: 

«Det forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.» 

 

 

Avstemming: 

Anders Bråtens forslag til nytt pkt 8 ble enstemmig vedtatt 

 

Inger Kammerud sitt forslag til tilføyelse i pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 

 

Dag Henaug forslag ble vedtatt mot tre stemmer Runar Johansen (H), Tor Bøhn (Frp) og 

Arnfinn Holten (Krf) 

 

Rådmannens forslag til vedtak, samt ovennevnte endringer ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

 

Ordførers forslag til endring i heading ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Stemmeforklaring i sak 160/16 fra Knut Arild Melbøe (MDG) – følger protokollen.   

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15 / 1534 - 89 Arkiv: Q62 &13

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss

Forslag til vedtak:

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike
kommune til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra
regionen.

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften
opprett holdes.

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker
en fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC - stasjonene, som må
inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til
dette, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Tiknytning mellom IC - stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig
del av planarbeidet og det bør unngås å skape f lere knutepunkt eller barrierer mot
sentrum.

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle
konsekvenser på veinett et må belyses og beskrives. Dette gjelder også forbindelse
mellom Helgelandsmoen og Hvervenmoen.

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye
alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde.

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med
kjøp av eie ndommer.

Sammendrag
I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet. Foreliggende



saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune til pl anprogrammet
og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen.

Bakgrunn
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss (Fellesprosjektet) for statlig
reguleringsplan med konsekvensutredning, har utarbeidet forslag til planp rogram som er lagt
ut på høring og offentlig ettersyn med frist for uttalelser 10.januar 2017.
Samferdselsdepartementet har i oppdragsbrev av 30.8.2015 bedt Jernbaneverket og Statens
vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planle gging av E16
Skaret – Hønefoss. Senere, i brev fra Samferdselsdepartementet av 28.4.2016, er det meldt at
E16 på strekningen fra Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) skal planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet har gitt premisser for planarbeidet. Ringeriksbanen og E16
Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med en felles reguleringsplan.
Jernbaneverket er tiltakshaver på vegne av Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Pl anprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal - og
moderniserings - departementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides.

I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet.

I denne saken er det lagt opp til å benytte saksfremstillingen og vedtak som innspill til
planprogrammet fra Ringerike kommune. Det legges også opp til en felles oversendelse fra
Regionen og Buskerud Fylkeskommune.

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer i Regionen. Derfor
bygger lokale myndigheter opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidl er på
sine ansvarsområder og i samarbeid med transportetatene.

Forholdet til overordnede planer, rammer, forutsetninger og premisser
I planprogrammet beskrives statlige rammer, forutsetninger og premisser for planleggingen
av bane og vei i kapittel 2 og 3 (vedlegg 1).

I etatenes forslag til NTP 2018 – 2029 er Ringeriksbanen og E16 prioritert. Ringeriksbanen
ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet også.

Fremdrift
Det er viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften opprettholdes. Det vil si
byggestart er i 2019 og ferdigstillelse i 2024 slik det er lagt opp til i planprogrammet. Det er
lagt opp til vedtak av reguleringsplan vår/sommeren 2018. Midler til grunnerverv bør om
mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med kjøp av eiendommer.

InterCity og knutepunkt
Ringerike er svært fornøyd med å få InterCity - stasjon i Hønefoss. Hønefoss vil være
knutepunkt for til sammen fem baner etter at ny Ri ngeriksbane er bygget, og vil da være en
av landets mest komplekse knutepunkt. For at det skal skapes et størst mulig kundegrunnlag
og være en størst mulig kobling med sentrum, er det viktig å se byplanlegging i
sammenheng med fellesprosjektet. Arbeidet me d byplan og planprogram i forbindelse med



dette er startet opp, og vedtak om oppstart og høring av planprogram vil foregå i starten av
2017.

Et fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning med terminal, vil være
nødvendig for å unngå flere knut epunkt. Dette vil være en fordel for at kundegrunnlaget skal
være størst mulig. I silingsrapporten, som danner føringer for denne planfasen, står det at i
det videre arbeidet må arealer og funksjoner knyttet til parkering, buss, taxi, sykkel og
gående sikr es på en slik måte at stasjonen blir velfungerende og attraktivt for utveksling av
reisende. Det skal være et helhetlig transportsystem med veg og bane som del av et samlet
og robust transporttilbud med kobling av ulike transportformer bil, buss, bane i fo rhold til
matebuss, overganger, m.m. som sikrer robusthet i det samlede transportsystemet.Løsningen
for Hønefoss skal bli videreutviklet, og viktige oppgaver vil være å detaljere de tekniske
løsningene for spor, plattformer, driftsbase og hensetting, samt tilknytning mellom Hønefoss
stasjon, sentrum og a kollektivtilbud. I planprogrammet står det at ulike stasjonsfunksjoner
skal vurderes, deriblant i hvilken grad det skal tilrettelegges for bilparkering eller
sykkelparkering. Busslinjer og busstilknytning til og fra stasjonen skal belyses. Tilknytning
mellom sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet til
fellesprosjektet. Det skal gjøres en utredning av potensiell byutvikling nær stasjonen, som
vil være Jernbaneverkets innspill til fremtidig byutvikling rundt en ny stasjon i Hønefoss.
Mulige løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og byttepunkt
med hensyn til logistikk, effektivitet og bykontekst skal utredes. Stasjonen og nødvendige
tilhørende områder til funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet skal reguleres
som en del av planarbeidet. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig
utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.

Landbruk
Vei og banetraseen går gjennom de beste jordbruksområdene i Norge både med tanke på
jordkvalitet og klimatiske forhold. Det er et stort potensiale for nydyrking i nærheten av
traseen. Det er valgt en trasé som beslaglegger betydelig mindre enn alternativene. Ringerike
vedtok i 2015 å s tøtte traseen blant annet fordi forslaget viser at det på en balansert måte kan
tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv
ved bygging av Ringeriksbanen og ny E16.

VA - infrastruktur og rørledninger
Det må vurderes og kartlegges konsekvenser som berører VA - infrastrukturen.

Rekreasjon, friluftsområder og hensyn til barn og unge
Ringerike har store arealer og potensiale for å lage nye stier og tilrettelegge for turområder.
Det bør vektlegges sammenhengend e løyper og etablering av manglende ledd i et
sammenhengende turnettverk. Det forutsettes at dette også ses på i videre prosesser i
samarbeid med kommunen.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge håndbok V712 (State ns vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Det kan se ut til at disse metodene
ikke tar opp forhold knyttet til de psykososiale sidene ved en slik anleggsgjennomføring i
tilstrekkelig grad. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort prosjekt
som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Konsekvensutredningsforskriften tilsier
at slike forhold skal utredes.



Massedeponier – statlig plan
Alle deponier og anleggsområder skal reguleres før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at
lokalisering av deponiområdene ikke er avklart og vil komme som tilleggsreguleringer.
Verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift til prosjektet, vil kommunen anbe fale at alle reguleringsplaner som har betydning
for prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Vedtaket i kommunestyret for E16 korridoren den 31.10.13:
1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak p å
valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av vegprosjektet E16
Skaret – Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning og
danner godt nok grunnlag for videre planlegging.
3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at det
har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er sannsynlig at et
meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ.
4. Ringerike ko mmune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, og
vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til Fylkesmann. Dette for
at den skal videresendes til departementet slik at endelige planvedtaket skal fattes av
de partementet.
5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært A12b
med lang tunell.
6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at alternativ
A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en løsning med rød
trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé.

Kommunestyret gjorde 22.05.14 følgende vedtak om stasjonslokalisering:
1. Kommunestyret tar rapport «Stasjonslokalisering – Hønefoss» til orientering.
2. Kommunes tyret finner det på nåværende tidspunkt ikke riktig å fastslå prioritering av de
antatt mest aktuelle lokalisering for stasjonsområde, men vil be Jernbaneverket om å
arbeide videre med de oppgitte alternative lokaliseringer som er Hønefoss stasjon,
Hverven moen og Tolpinrud.
3. Kommunestyret mener det avgjørende nå er å få avklart jernbaneverkets og Statens
vegvesens syn på samordning og løsninger, forutsatt fremlagt 15. juni 2014, knyttet til
vestkorridoren og strekningen Sandvika - Hønefoss både hva gjelder E 16 og Ringeriksbanen.
Det er viktig at lokaliseringen av stasjon i Hønefossområdet både sees i en helhetlig, og
nasjonal sammenheng.
4. Kommunestyret mener det vil være naturlig å vurdere, og avklare eventuelle holdeplasser
i tillegg til stasjonsområde n år planleggingen og forholdet mellom E 16 og Ringeriksbanen
er nærmere avklart, høsten 2014. Det legges til grunn at kommunestyrets beslutning om
plassering av fremtidig stasjonsområde herunder eventuelle holdeplasser kan fattes når
linjeføringene er nærme re avklart.

I forbindelse med etatenes arbeid med delutredningene uttalte kommunestyret seg i møtet
den 26.03.15 slik:
1. Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverke t (JBV) har utarbeidet om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et
effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet
har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til utredningene:



2. Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og
dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en balansert måte kan tas hensyn ti l
landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging
av Ringeriksbanen og ny E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og holdeplasser.
3. Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snar est meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske
undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i k ommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet
som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest,
ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt
nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.
4. Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i
2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen for venter at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften
kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret for å
håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag for.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune er svært fornøyd med at staten gjør så store investeringer i kommunen og
regionen. I oppdragsbrevet fra samferdselsdepartementet datert den 31.08.15, har departementet
forventninger til lokale myndigheter med bakgrunn i at de svært store statlige investeringene.
Det forventes at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten
av prosjektene blir best mulig.Regionen har blant annet etablert felles plankontor for å
imøtekomme disse forv entningene. Ringerike kommune rigger seg for vekst og utvikling.

Medvirkning
Høringsperioden for planprogrammet varer frem til 10.01.17. Medvirkning og informasjon
er beskrevet i kapittel 7 i planprogrammet. Det legges opp til jevnlige møter med
kommunene administrativt slik at det er involvering og medvirkning i enhver prosess. Tabell
7 - 2 viser opplegg for informasjon og medvirkning i planprosessen. Dette gjelder politikere,
regionale og statlige myndigheter, berørte parter og allmennheten. I tillegg til dette kan det
være behov for egne møter med kommunestyret eller komiteer ut over åpne møter med
allmennheten.

Det er sendt ut eget høringsbrev til grunneiere, naboer, berørte myndigheter og
organisasjoner. Høringsfrist er satt til 10.01.17. Forslag til planprogram er gjort tilgjengelig
på kommunenes sider, jernbaneverkets sider og annonsert i avis. Planprogrammet er også
tilgjengelig i Hole Herredshus, Hole bibliotek, Ringerike rådhus og hos Plan - og
bygningstjenesten i Kommunegården i Bærum. Det er avholdt åpne møter og åpne
kontordager i kommunene. Berørte parter og andre vil kunne sende innspill direkte til
Jern baneverket i tillegg til at kommunen sender et samordnet innspill.



Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Ringerike
kommune er opptat t av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene, og aktivt i
den videre planprosessen både fra politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor
være tydelig på dette og angi en fast frekvens på informasjonen.

Prosess for å se på re gulering av midlertidige anleggsområder for permanent etterbruk
Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Ringerike kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om mulig
etterbruk av disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og at det i den statlige
planen avsettes framtidig arealformål.

Prinsipielle avklaringer
Samferdselsdepartementet har i eget brev (vedlegg 2) gitt Jernbaneverket og Statens
vegvesen oppdraget å planlegge fellesprosje ktet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.
Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Siden ble strekning Skaret -
Høgkastet skilt ut som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen (vedlegg 3)

Rådmannens vurdering
Planprogrammet er i hovedsak godt skrevet. Det er viktig for prosessen at fremdriften
opprettholdes slik det er lagt opp til. For Hønefoss vil det være vesentlig at det lages ett
fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning. Plangrensen må være romslig nok
til det te, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Kryssplassering og utforming vil kunne påvirke byen og trafikkbilde. Trafikkmodeller med
ulike scenarier vil kunne gi et godt bilde av de beste løsningene.

Vedlegg
Forslag til planprogram 07.10.16
Høringsbrev
Rapporter og planer legges ut p å jernbaneverkets hjemmeside :
www.jernbaneverket.no/Ringeriksbanen

Ringerike kommune, 07.12 .2016



Tore Isaksen

rådmann

Av delingsleder areal - og byplan: Grethe Tollefsen
Leder MOA:Heidi Skagnæs

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen
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Grunngitt spørsmål til ordfører

Ordlører. Det legges nå opp til at Ringerike kommune skal <ta ned> tjenestene som er bygget opp

rundt bosetting av flyktninger og enslige mindreårige asylspkere. Dette er en betydelig endring i

budsjettet og dette ble lagt før det ble enighet om statsbudsjettet på Stortinget.

Statsråd Listhaug har flere ganger stått fram med ei oppfatning om at vedtak om økning i

kvoteflyktninger vil føre til økt asyltilstrømning. Blant annet har hun brukt det som forklaring på

migrasjonskrisen i verden da mer enn 1.000.000 mennesker la på flukt til Europa høsten 201 S.

Ansvarlig for dette var de som økte tallet på kvoteflyktninger. Tallet den gang på kvoteflyktninger

over 3 år var 8.000 og resultatet ble i følge ministeren at vi fikk mer enn 31..000 asylsøkere til Norge

bare i 2015.

Med statsrådens forklaring på denne dynamikken stiller jeg da spørsmål om det er fornuftig å ta ned

tjenestene i kommunen. Med statsbudsjettet som nå blir vedtatt vil det etter ministerens tidligere
forklaring være ca 24. OOO mennesker som vil føle seg invitert til Norge som følge av at man fra

regjeringen og støttepartiene nå har valgt å doble kvoteflyktninger, som da må anta at sender et
tilsvarende signal ut i verden.

Spørsmål

Det er dyrt og bygge opp og bygge ned tjenester

Med dette som bakteppe, vil det være riktig å ta ned disse tjenestene, eller bør vi stole på ansvarlig

ministers logikk (som jeg ikke tar stilling til, men legges til grunn for spørsmålet) og være klar for å ta

imot vår andel av disse menneskene på flukt fra krig og elendighet som regjeringen nå har invitert til
Norge i 2018?

Mvh

Mons-lvar Mjelde

Arbeiderpartiet

ll
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Interpellasjon fra Inger Kammerud (H) og Lise Bye Jøntvedt (H)  
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Interpellasjon til kommunestyremøtet 1.februar mottatt 19.01.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I nterpel lasjon til kom mu nestyremøtet L. fe brua r

Konseptvalgutredningen for Hønefoss ble gitt i oppdrag til Statens Vegvesen av

Samferdselsdepartementet i september 20L3. Med grunnlag i bestillingen ble det
gjennomført en omfattende planprosess med bred involvering. KVU- rapporten ble

ferdigstilt i 2015 og oversendt Samferdselsdepartementet med en anbefaling om

<Miljøkonseptet)) -en kollektivbru nedstrøms i tillegg til gang-og sykkeltiltak, og en

arealutvikling med fortetting i sentrum og bygging langs kollektivakser. Forrige

kom m u nestyre vedtok det an befa lte ( M ¡ljøkonseptet)).

Allerede før rapporten ble levert, ble det klart at Ringeriksbanen nok ville føre til en sterk

befolkningsvekst som på sikt ville kreve større infrastrukturt¡ltak enn anbefalingen. Den

eksterne kvalitetssikringen (KS1) er klar i sin tilrådning til Samferdselsdepartementet.

Dersom man har tro på høy befolkningsvekst og i tillegg har vilje til å gå for et konsept med

høy kostnad og høy måloppnåelse, tilrår imidlertid KS1 at <sentrumskonseptet>r velges.

<Sentrumskonseptet> er det eneste konseptet som tar inn at Hønefoss stasjon er et

knutepunkt på Ringeriksbanen, og ikke bare en stasjon på Bergensbanen. Som knutepunkt
på Ringeriksbanen vil derfor Hønefoss stasjon få en helt ny rolle for lokaltrafikken.

Parallelloppdragene som var bestilt av administrasjonen viste det samme, nemlig at det er

viktig at vi kommer oss til stasjonen.

Det er grunn til å tro at KVUen er modnet betraktelig i Samferdselsdepartementet, både

gjennom dialog med Vegdirektoratet i den tiden som er gått siden rapporten gikk igjennom

ekstern kvalitetssikring (KSL) og høringsrunden, og gjennom framdriften tilfellesprosjektet

Ringeriksbanen/f t6.

Vi venter fremdeles på Samferdselsdepartementet som vil gi føringer for det videre arbeidet,

men hvor lenge skal vi vente før vi må ta skjeen i egen hånd? Staten har få ansvarsområder i

Hønefoss, hvis vi ser bort fra nye Hønefoss stasjon, <Gummikrysset) som en del av E16 og

prosjektet Nymoen - Eggemoen. Derimot sitter fylkeskommunen med eierskapet til
hovedfartsåren gjennom byen (fv.35) og veien til stasjonen.

L. Hvilke initiativ mener ordføreren Ringerike kommune må iverksette for å få fortgang i

ti lbakemeldinger fra Samferdselsdepartementet?

2. Hvilken kontakt er det mellom Ringerike kommune og Buskerud fylkeskommune for å

gå i dialog med staten om en bypakke? II

Dokid:
1 8005629
(15t1534-145)
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Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Gang- og sykkelvei langs 

Osloveien ned fra Hvervenkastet.  
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Interpellasjon - Gang- og sykkelvei langs Osloveien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M OTTATT 1 I- JAil. ?O1B

Interpellasjon om gang- og sykkelvei langs Osloveien ned fra
Hvervenkastet
ved Knut Arild Melbøe. MDG

Ved orientering i HMA angående trafikkløsninger ved Benterud skole presenterte
Ringerike kommune en midlertidig plan om bygging av et dobbelt autovern som
trafikksikker løsning mot Osloveien i bakken ned fra Hvervenkastet. Særlig på
strekningen på motsatt side av dyrehospitalet er det allerede i dag veldig trangt. Elsa
Lill P. Strande fraHøyre spurte om det er utarbeidet noen alternativ permanent
løsning? Kommunens representant, Jostein Nybråten, forklarte at det er opp til
Statens veivesen, men så det som vanskelig å få nok midler til å gå inn i bakken og
utvide gangveien. Høyres representant Arne Broberg påpekte at det burde satses på
en permanent løsning og ikke en midlertidig løsning da dette er en del av den
gjennomgående gang- og sykkelveien i Hønefoss.

Det er allerede risikabelt nå å sykle ned bakken fordi det er trangt. Møter du som
syklist en barnevogn eller sykkel med sykkelvogn, må du ut i veien! Denne faren blir
ikke borte med dobbelt autovern. Gangveien blir ikke bredere. Den vil bare stenge
inne syklistene med fare for kollisjon mellom syklister og barnevogner/sykkelvogner.
Et ensidig tiltak som dobbelt autovern kan videre føre til at flere syklister velger å

sykle i veien da de ikke ønsker å risikere å treffe noen i bakken. Mange
barnehagebarn blir dessuten transportert til og fra dette området.

Vi i MDG vil påpeke at akkurat denne traseen er innfallsport og danner den sørlige
nedgangen til sykkelbyen Hønefoss. Trafikken vil ventelig øke betraktelig og en
utvidelse av gang- og sykkelveien ved å gå inn i bakken bør søkes som permanent
løsning. For oss virker det som sløsing med midler å sette opp et midlertidig dobbelt
autovern som kommer til å redusere fremkommeligheten for gående og syklende.
Midlene bør heller brukes til en varig og funksjonell løsning.

I denne saken foreslås følgende vedtak:

r Ordfører anrnoder rådmannen orn å utrede en varig funksjonell løsning i
samråd med fflket med mulighet for deling avutgiftene.

z MDG vil be kommunestyres representanter arbeide giennom sine
fflkesrepresentanter for en varig og funksjonell løsning i denne
utbyggingssaken.

3. Ordfører anmoder rådmannen om å utarbeide et økonomisk overslag for
utvidelse av gang- og sykkelveien der midler eventuelt også tas fra sykkelby-
midlene.

Dokid:
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Innspill til varsel om endret planavgrensning i pågående planarbeid med regulering og 

konsekvensutredning 

 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 

 

Bakgrunn 

Det varsles endring av planavgrensning for pågående arbeid med reguleringsplan med 

konsekvensutredning for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Endringene berører arealer i 

kommunene Bærum, Hole og Ringerike. 

 

Planområdet er utvidet i forhold til tidligere annonsert avgrensning. Hensikten med å varsle 

endring av plangrensen er å informere om nye arealer som inkluderes i planarbeidet. Dette er 

arealer som skal sikre hensyn knyttet til blant annet massehåndteringsområder, omlegging av 

teknisk infrastruktur (veger og strøm spesielt), stabiliseringstiltak, utskiftning av vann i 

Synneren og gjennomføring av anlegget. Utvidelsen berører områder flere steder langs 

strekningen. 

 

Kommentarer 

Det vises til tidligere politiske behandlet uttalelse og innspill i forbindelse med oppstart og 

høring / offentlig ettersyn av planprogrammet. I innspillet til planprogrammet er det vist til 

grunnleggende vedtak fra Ringerike kommune. Innspill til planprogrammet ble behandlet i 

kommunestyret 15.12.2016.  

Det ble vedtatt i punkt 4 at plangrensen må være romslig nok: Det er viktig for regionen med 

ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må inkludere planlegging av terminal for 

buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig utvides rundt 

knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. Tilknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet 

kollektivtilbud må være en viktig del av planarbeidet og det bør unngås å skape flere 

knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

I punkt 2: Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes 

I forbindelse med etatenes arbeid med delutredningene uttalte kommunestyret seg i møtet den 

26.03.15 slik angående statlig planprosess: 3. Reguleringsplanprosessen, a. Ringerike 

kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig reguleringsplan med 

konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.  
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Med bakgrunn i Ringerikes tidligere vedtak og innspill, i kombinasjon med en svært stram 

fremdrift og kort frist, lar det seg ikke gjøre å behandle dette innspillet politisk. Derfor trekkes 

det i stedet frem relevante vedtak gjort tidligere. Varsel er også sendt til NVE Region Sør, 

Statens Vegvesen Region Øst. Akershus Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 

Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Ringerike kommune, Hole kommune, 

Statens vegvesen region sør, som ivaretar sine ansvarsområder.  

 

Det forventes en bred medvirkning og at kommunen aktivt kan få mulighet til å delta, og bli 

orientert på politisk nivå i høringsperioden som er nært forestående.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Ole Einar Gulbrandsen 

rådgiver 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Innspill til planprogram og oppstart 
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Planprogrammet for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er behandlet i kommunestyrene i Hole
den 12.12.16, Ringerike den 15.12.16 og i lkesutvalget i Buskerud fylkeskommune den 11.01.17.
Innspill oversendes samlet fra kommunene og fylkeskommunen.

Ordførerne vil med den samla oversendelsen vise at regionen står samlet når det gjelder
gjennomføringen av dette prosjektet. Fylkeskommunen og kommunene samarbeider gjennom felles
regionalt plankontor. Dette er etablert for å imøtekomme de store statlige investeringene, og de
lokale myndighetene ønsker å bygge opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på
sine ansvarsområder. Det legges vekt på at nytten av prosjektet blir best mulig gjennom godt
samarbeid mellom transpo etatene og lokale myndigheter.

Ordførerne forutsetter at prosjektet realiseres i henhold til den fremdri en og prosessen som det er
besluttet. De enkelte innspillene er vedlagt i form av vedtatt protokoll.

Roger Rydberg

Ordfører

Buskerud
Fylkeskommune

Vedlegg:
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Hole kommune

Protokoll (11.01.17) og saksframlegg, Buskerud fylkeskommune

Protokoll (12.12.16) og saksframlegg, Hole kommune

Protokoll (15.12.16) og saksframlegg , Ringerike kommune

Ordfører

Jevnaker kommune
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-90  Arkiv: Q62 &13  

 

Sak: 160/16 

 

Saksprotokoll - Ringeriksbanen og E16 Skaret  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune 

til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen. 

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes. 

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker en 

fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.   

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må 

inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, 

og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. 

Tiknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig del 

av planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle 

konsekvenser på veinettet må belyses og beskrives.  

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye 

alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde. Det 

forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.  

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med 

kjøp av eiendommer.  

8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal 

opprettholdes på samme nivå som før utbygging. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 15.12.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører foreslo endring i heading i saken til: Uttalelse til planprogram Ringeriksbanen og E16 

Skaret.  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 

Anders Bråten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 8: 

«8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på 

samme nivå som før utbygging.»   

 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag: 

«Siste setning i punkt 5 strykes.» 

  

Inger Kammerud (H) – tilføyelse til pkt 6: 

«Det forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.» 

 

 

Avstemming: 

Anders Bråtens forslag til nytt pkt 8 ble enstemmig vedtatt 

 

Inger Kammerud sitt forslag til tilføyelse i pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 

 

Dag Henaug forslag ble vedtatt mot tre stemmer Runar Johansen (H), Tor Bøhn (Frp) og 

Arnfinn Holten (Krf) 

 

Rådmannens forslag til vedtak, samt ovennevnte endringer ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

 

Ordførers forslag til endring i heading ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Stemmeforklaring i sak 160/16 fra Knut Arild Melbøe (MDG) – følger protokollen.   

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15 / 1534 - 89 Arkiv: Q62 &13

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss

Forslag til vedtak:

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike
kommune til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra
regionen.

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften
opprett holdes.

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker
en fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC - stasjonene, som må
inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til
dette, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Tiknytning mellom IC - stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig
del av planarbeidet og det bør unngås å skape f lere knutepunkt eller barrierer mot
sentrum.

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle
konsekvenser på veinett et må belyses og beskrives. Dette gjelder også forbindelse
mellom Helgelandsmoen og Hvervenmoen.

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye
alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde.

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med
kjøp av eie ndommer.

Sammendrag
I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet. Foreliggende



saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune til pl anprogrammet
og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen.

Bakgrunn
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss (Fellesprosjektet) for statlig
reguleringsplan med konsekvensutredning, har utarbeidet forslag til planp rogram som er lagt
ut på høring og offentlig ettersyn med frist for uttalelser 10.januar 2017.
Samferdselsdepartementet har i oppdragsbrev av 30.8.2015 bedt Jernbaneverket og Statens
vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planle gging av E16
Skaret – Hønefoss. Senere, i brev fra Samferdselsdepartementet av 28.4.2016, er det meldt at
E16 på strekningen fra Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) skal planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet har gitt premisser for planarbeidet. Ringeriksbanen og E16
Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med en felles reguleringsplan.
Jernbaneverket er tiltakshaver på vegne av Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Pl anprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal - og
moderniserings - departementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides.

I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet.

I denne saken er det lagt opp til å benytte saksfremstillingen og vedtak som innspill til
planprogrammet fra Ringerike kommune. Det legges også opp til en felles oversendelse fra
Regionen og Buskerud Fylkeskommune.

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer i Regionen. Derfor
bygger lokale myndigheter opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidl er på
sine ansvarsområder og i samarbeid med transportetatene.

Forholdet til overordnede planer, rammer, forutsetninger og premisser
I planprogrammet beskrives statlige rammer, forutsetninger og premisser for planleggingen
av bane og vei i kapittel 2 og 3 (vedlegg 1).

I etatenes forslag til NTP 2018 – 2029 er Ringeriksbanen og E16 prioritert. Ringeriksbanen
ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet også.

Fremdrift
Det er viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften opprettholdes. Det vil si
byggestart er i 2019 og ferdigstillelse i 2024 slik det er lagt opp til i planprogrammet. Det er
lagt opp til vedtak av reguleringsplan vår/sommeren 2018. Midler til grunnerverv bør om
mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med kjøp av eiendommer.

InterCity og knutepunkt
Ringerike er svært fornøyd med å få InterCity - stasjon i Hønefoss. Hønefoss vil være
knutepunkt for til sammen fem baner etter at ny Ri ngeriksbane er bygget, og vil da være en
av landets mest komplekse knutepunkt. For at det skal skapes et størst mulig kundegrunnlag
og være en størst mulig kobling med sentrum, er det viktig å se byplanlegging i
sammenheng med fellesprosjektet. Arbeidet me d byplan og planprogram i forbindelse med



dette er startet opp, og vedtak om oppstart og høring av planprogram vil foregå i starten av
2017.

Et fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning med terminal, vil være
nødvendig for å unngå flere knut epunkt. Dette vil være en fordel for at kundegrunnlaget skal
være størst mulig. I silingsrapporten, som danner føringer for denne planfasen, står det at i
det videre arbeidet må arealer og funksjoner knyttet til parkering, buss, taxi, sykkel og
gående sikr es på en slik måte at stasjonen blir velfungerende og attraktivt for utveksling av
reisende. Det skal være et helhetlig transportsystem med veg og bane som del av et samlet
og robust transporttilbud med kobling av ulike transportformer bil, buss, bane i fo rhold til
matebuss, overganger, m.m. som sikrer robusthet i det samlede transportsystemet.Løsningen
for Hønefoss skal bli videreutviklet, og viktige oppgaver vil være å detaljere de tekniske
løsningene for spor, plattformer, driftsbase og hensetting, samt tilknytning mellom Hønefoss
stasjon, sentrum og a kollektivtilbud. I planprogrammet står det at ulike stasjonsfunksjoner
skal vurderes, deriblant i hvilken grad det skal tilrettelegges for bilparkering eller
sykkelparkering. Busslinjer og busstilknytning til og fra stasjonen skal belyses. Tilknytning
mellom sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet til
fellesprosjektet. Det skal gjøres en utredning av potensiell byutvikling nær stasjonen, som
vil være Jernbaneverkets innspill til fremtidig byutvikling rundt en ny stasjon i Hønefoss.
Mulige løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og byttepunkt
med hensyn til logistikk, effektivitet og bykontekst skal utredes. Stasjonen og nødvendige
tilhørende områder til funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet skal reguleres
som en del av planarbeidet. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig
utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.

Landbruk
Vei og banetraseen går gjennom de beste jordbruksområdene i Norge både med tanke på
jordkvalitet og klimatiske forhold. Det er et stort potensiale for nydyrking i nærheten av
traseen. Det er valgt en trasé som beslaglegger betydelig mindre enn alternativene. Ringerike
vedtok i 2015 å s tøtte traseen blant annet fordi forslaget viser at det på en balansert måte kan
tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv
ved bygging av Ringeriksbanen og ny E16.

VA - infrastruktur og rørledninger
Det må vurderes og kartlegges konsekvenser som berører VA - infrastrukturen.

Rekreasjon, friluftsområder og hensyn til barn og unge
Ringerike har store arealer og potensiale for å lage nye stier og tilrettelegge for turområder.
Det bør vektlegges sammenhengend e løyper og etablering av manglende ledd i et
sammenhengende turnettverk. Det forutsettes at dette også ses på i videre prosesser i
samarbeid med kommunen.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge håndbok V712 (State ns vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Det kan se ut til at disse metodene
ikke tar opp forhold knyttet til de psykososiale sidene ved en slik anleggsgjennomføring i
tilstrekkelig grad. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort prosjekt
som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Konsekvensutredningsforskriften tilsier
at slike forhold skal utredes.



Massedeponier – statlig plan
Alle deponier og anleggsområder skal reguleres før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at
lokalisering av deponiområdene ikke er avklart og vil komme som tilleggsreguleringer.
Verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift til prosjektet, vil kommunen anbe fale at alle reguleringsplaner som har betydning
for prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Vedtaket i kommunestyret for E16 korridoren den 31.10.13:
1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak p å
valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av vegprosjektet E16
Skaret – Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning og
danner godt nok grunnlag for videre planlegging.
3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at det
har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er sannsynlig at et
meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ.
4. Ringerike ko mmune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, og
vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til Fylkesmann. Dette for
at den skal videresendes til departementet slik at endelige planvedtaket skal fattes av
de partementet.
5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært A12b
med lang tunell.
6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at alternativ
A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en løsning med rød
trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé.

Kommunestyret gjorde 22.05.14 følgende vedtak om stasjonslokalisering:
1. Kommunestyret tar rapport «Stasjonslokalisering – Hønefoss» til orientering.
2. Kommunes tyret finner det på nåværende tidspunkt ikke riktig å fastslå prioritering av de
antatt mest aktuelle lokalisering for stasjonsområde, men vil be Jernbaneverket om å
arbeide videre med de oppgitte alternative lokaliseringer som er Hønefoss stasjon,
Hverven moen og Tolpinrud.
3. Kommunestyret mener det avgjørende nå er å få avklart jernbaneverkets og Statens
vegvesens syn på samordning og løsninger, forutsatt fremlagt 15. juni 2014, knyttet til
vestkorridoren og strekningen Sandvika - Hønefoss både hva gjelder E 16 og Ringeriksbanen.
Det er viktig at lokaliseringen av stasjon i Hønefossområdet både sees i en helhetlig, og
nasjonal sammenheng.
4. Kommunestyret mener det vil være naturlig å vurdere, og avklare eventuelle holdeplasser
i tillegg til stasjonsområde n år planleggingen og forholdet mellom E 16 og Ringeriksbanen
er nærmere avklart, høsten 2014. Det legges til grunn at kommunestyrets beslutning om
plassering av fremtidig stasjonsområde herunder eventuelle holdeplasser kan fattes når
linjeføringene er nærme re avklart.

I forbindelse med etatenes arbeid med delutredningene uttalte kommunestyret seg i møtet
den 26.03.15 slik:
1. Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverke t (JBV) har utarbeidet om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et
effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet
har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til utredningene:



2. Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og
dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en balansert måte kan tas hensyn ti l
landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging
av Ringeriksbanen og ny E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og holdeplasser.
3. Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snar est meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske
undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i k ommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet
som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest,
ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt
nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.
4. Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i
2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen for venter at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften
kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret for å
håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag for.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune er svært fornøyd med at staten gjør så store investeringer i kommunen og
regionen. I oppdragsbrevet fra samferdselsdepartementet datert den 31.08.15, har departementet
forventninger til lokale myndigheter med bakgrunn i at de svært store statlige investeringene.
Det forventes at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten
av prosjektene blir best mulig.Regionen har blant annet etablert felles plankontor for å
imøtekomme disse forv entningene. Ringerike kommune rigger seg for vekst og utvikling.

Medvirkning
Høringsperioden for planprogrammet varer frem til 10.01.17. Medvirkning og informasjon
er beskrevet i kapittel 7 i planprogrammet. Det legges opp til jevnlige møter med
kommunene administrativt slik at det er involvering og medvirkning i enhver prosess. Tabell
7 - 2 viser opplegg for informasjon og medvirkning i planprosessen. Dette gjelder politikere,
regionale og statlige myndigheter, berørte parter og allmennheten. I tillegg til dette kan det
være behov for egne møter med kommunestyret eller komiteer ut over åpne møter med
allmennheten.

Det er sendt ut eget høringsbrev til grunneiere, naboer, berørte myndigheter og
organisasjoner. Høringsfrist er satt til 10.01.17. Forslag til planprogram er gjort tilgjengelig
på kommunenes sider, jernbaneverkets sider og annonsert i avis. Planprogrammet er også
tilgjengelig i Hole Herredshus, Hole bibliotek, Ringerike rådhus og hos Plan - og
bygningstjenesten i Kommunegården i Bærum. Det er avholdt åpne møter og åpne
kontordager i kommunene. Berørte parter og andre vil kunne sende innspill direkte til
Jern baneverket i tillegg til at kommunen sender et samordnet innspill.



Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Ringerike
kommune er opptat t av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene, og aktivt i
den videre planprosessen både fra politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor
være tydelig på dette og angi en fast frekvens på informasjonen.

Prosess for å se på re gulering av midlertidige anleggsområder for permanent etterbruk
Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Ringerike kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om mulig
etterbruk av disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og at det i den statlige
planen avsettes framtidig arealformål.

Prinsipielle avklaringer
Samferdselsdepartementet har i eget brev (vedlegg 2) gitt Jernbaneverket og Statens
vegvesen oppdraget å planlegge fellesprosje ktet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.
Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Siden ble strekning Skaret -
Høgkastet skilt ut som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen (vedlegg 3)

Rådmannens vurdering
Planprogrammet er i hovedsak godt skrevet. Det er viktig for prosessen at fremdriften
opprettholdes slik det er lagt opp til. For Hønefoss vil det være vesentlig at det lages ett
fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning. Plangrensen må være romslig nok
til det te, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Kryssplassering og utforming vil kunne påvirke byen og trafikkbilde. Trafikkmodeller med
ulike scenarier vil kunne gi et godt bilde av de beste løsningene.

Vedlegg
Forslag til planprogram 07.10.16
Høringsbrev
Rapporter og planer legges ut p å jernbaneverkets hjemmeside :
www.jernbaneverket.no/Ringeriksbanen

Ringerike kommune, 07.12 .2016



Tore Isaksen

rådmann

Av delingsleder areal - og byplan: Grethe Tollefsen
Leder MOA:Heidi Skagnæs

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen
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PROTOKOLLOl/1 8

ftamøte i kontrollutvalget 19.01.18, kl. 08.30 - 11.40

Karsten Lien, leder
Lise Kihle Gravermoen, nestleder
Ulf Magnussen, medlem
Erna Skaugrud. medlem
Mary B. Gravdahl, varamedlem

Dokid:
1 8007038
(18t251-2)

Til stede

Forfall

Sekretær

Revisjonen

Administrasjonen

Protokoll fra kontrollutvalgets møte
19.01.18

Dag Haakon Henriksen, medlem

Bente Thalerud, Kontrollutvalgssekretariatet i Busker og omegn IS
Pål Ringnes, Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS

Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden, Buskerud Kommunerevisjon IKS

Kommunalsjef økonomi Gyrid Løvli (sak 02 og sak 04)

Sak 01 /1 8 Protokoll framøtenr.06117 tÍl endelig godkjenning og underskrift

Behandling:

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak i kontrollutvalget:
Protokoll framøte nr.06117 godkjent og underskrevet av medlemmene.

Sak 021 1 8 Status for den økonomiske situasjonen per 31.10.17

Behandling:
Kommunalsjef økonomi Gyrid Løvli orienterte om blant annet følgende:

Anslag på kommunens mindreforbruk i2017
God skatteinngang
Merinntekt fra Fossefondet

Votering:
S ekretariatets forsl ag ble enstemmi g vedtatt.
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Vedtak i kontrollutvalget:
Redegjørelsen tas til orientering.

Sak03/18 Forvaltningsrevisjon omkvalitetsarbeidihjemmetjenestene

Behandling:
Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden redegjorde for rapporten.

Kontrollutvalgets leder Karsten Lien fremmet følgende endringsforslag til
vedtakspunkt nr. 2:

2. Kontrollutvalget tar rapport om kvalitetsqrbeid i hjemmetjenestene til orienteríng
og oversender denne til kommunestyret med følgende innstillig:

Kommunestyret tar saken til orientering.

Votering:
Sekretariatets forslag og lederens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
1. Revisors redegiørelse tas til orientering.

2. Kontrollutvalgettar rapport om kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene til orientering
og oversender denne til kommunestyret med følgende innstillig:

Kommunestyret tar saken til orientering.

3. Kontrollutvalget følger opp tjenestene videre.

Sak 04/1 8 Mulig oppfølging av et investeringsprosjekt

Behandling:
Kontrollutvalgets leder Karsten Lien redegjorde kort for saken som dreier seg om
hvorvidt beslutningsgrunnlaget i kommunestyresak 40116 Hønefoss Nord ny skole
S tr at e givalg er tilstrekkelig.

Kommunalsjef økonomi Gyrid Løvli utdypet sitt notat til ordfører og
kontrollutvalgsleder i denne saken.

Kontrollutvalgets leder Karsten Lien oppsummerte med følgende forslag:

2

Saken tas til orientering,
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Votering:
Lederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Saken tas til orientering.

Sak 05/1 8 Revisor informerer

Behandling:
Revisor orienterte i hovedsak om følgende:

a Selskapskontroll om Ringeriksbadet I KS er sendt på hønngtil daglig leder og
kommunene.

Forvaltningsrevisjon om omstilling og nedbemanningsprosesser er i sluttfasen.
Rapportutkast planlegges sendt til rådmannen i månedsskiftet januar/februar.

MVA-vurdering knyttet til Ringeriksbadet IKS - forventet rapportering til
kontrollutvalget er februar 2018.
Forvaltningsrevisjon om IT-sikkerhet er forsinket på grunn av sykdom. Forventet
rapportering er februar eller mars 2018.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget
Kontrollutv alget tar revisors informasjon til orientering.

Sak 06/1 8 Sekretæren informerer

Behandling:
Sekretæren orienterte om følgende:

a

a

a

Prosjektplan om arbeidslivskriminalitet og sosial dumping blir en sak til neste

møte.
Det vil bli foretatt en kort oppsummering om Kontrollutvalgskonferansen 2018 pä
det neste møtet.
Spesifikasjon av revisjonshonorar 2017 . Opplysningene vil inngå i notene til
kommunens årsregnskap

Votering:
S ekretari atets forslag ble enstemmi g vedtatt.

J
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Sak 07118

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutv alget tar sekretærens informasjon til orientering.
Kontrollutvalgets årsrapport 2017

Behandling:

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt, med noen presiseringer.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsrapport for 2017.

Ärsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport 2017 tas til orientering.

Sak 08/1 8 Henvendelse om barneverntjenesten

Behandling:
Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet etter kommuneloven $ 3I nr. 2

Kontrollutvalget hadde invitert tre <<brukere>> av barneverntjenesten. Disse fortalte om
sitt møte med bamevernet.

Kontrollutvalgets leder Karsten Lien oppsummerte med følgende forslag:

Saken tas til orienteríng.

Sekretaríatet bes oppsummere saken í et notat.

Votering:
S ekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Saken tas til orientering.

Sekretariatet bes oppsummere saken i et notat.

Eventuelt

4

Kontrollutvalgskonferansen 20 1 I
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Medlemmene er påmeldt til konferansen som avholdes i regi av Norges Kommunerevisorforbund.
Transport til konferansen vil bli nærmere avtalt.

Kontrollutvalget i Ringerike kommune, I 9.01. I 8

Karsten Lien
leder

Lise Kihle Gravermoen Erna Skaugrud

Ulf Magnussen Mary B. Gravdahl

Kopi Ordfører og rådmann
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Saksprotokoll - Digitaliseringsstrategi Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Digitaliseringsstrategi 2018-2019 for Ringerike kommune tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 23.01.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Digitaliseringsstrategi Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

Digitaliseringsstrategi 2018-2019 for Ringerike kommune tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2016-2020 

følgende verbalforslag: 

 

Ringerike Kommune skal utarbeide en digitaliseringsstrategi som skal være 

tverrsektoriell for hele kommunen. Planen skal omfatte overordnet bruk av IKT- i alle 

våre tjenester og forvaltning. 

 

Ringerike kommune har fått bistand av konsulenter fra Accenture til å utarbeide 

digitaliseringsstrategi for Ringerike kommune for perioden 2018-2019. 

 

Arbeidet er utført i perioden mai til september 2017, med involvering fra alle sektorer og 

tillitsvalgte. Strategien bruker informasjon innhentet fra Ståstedsanalyse for IT i Ringerike 

kommune utarbeidet i 2016. 

 

Strategien har sin hovedfokus på tjenestene innen Oppvekst og Helse og omsorg, hvor 

kommunen allerde har startet opp med digitaliseringsprosjekter. 

 

Digitaliseringsstrategien har fokusert på hva som kan oppnås i løpet av 2018 og 2019. 

Bakgrunnen for den korte horisonten, er den raske utviklingen av tjenester og løsninger 

innenfor dette området. 

 

Rådmannen har i arbeidet med Handlingsprogrammet for 2018-2021 startet implementering av 

strategien gjennom investeringstiltak og driftstiltak for 2018 og 2019. 

 



- 

I vedtatt Handlingsprogram for perioden 2018-2021 er det økte rammer i driftsbudsjettet på 

2,4 mill. kroner i 2018 til digital satsing, og det er investeringstiltak på 18,3 mill. kroner i 2018 

og 8,4 mill. kroner i 2019 til IT og digitalisering. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at strategien er utarbeidet med god involvering fra alle sektorer, og er godt 

forankret i rådmannens ledergruppe. 

 

Gjennom utarbeidelsen av Handlingsprogrammet for 2018-2021 er anbefalte tiltak i 

digitaliseringsstrategien tatt med i henhold til veikartet som er utarbeidet. 

 

Vedlegg 

Digitaliseringsstrategi 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Forord
Teknologiutviklingen gir mange muligheter, men stiller også mange krav til en kommune. Samtidig fører
utviklingen til at innbyggernes krav og forv entninger øker – i takt med at andre offentlige og private aktører
tilbyr stadig mer tilgjengelige og effektive tjenester.
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Dette dokumentet oppsummerer Ringerike kommunes digitaliseringsstrategi for perioden 2017 til 2019.
Strategien ble utarbeidet av rådm annens ledergruppe i løpet av våren og sammeren 2017.

K artleggingen som er gjort viser at kommunen allerede gjør en rekke tiltak innenfor digitaliseringsområdet.
Arbeidet fremstår imidlertid som noe fragmentert. Det mangler en tydelig retning, og noen av d e ansatte i
organisasjonen opplever usikkerhet knyttet til hva som er målet og hensikten med digitaliseringsarbeidet.

Denne strategien forsøker å gjøre noe med dette, og setter høye ambisjoner for fremtidens digitale kommune.
Visjonen « Vi skal fornye og fo renkle Ringerike inn i en ny tid » gjenspeiler dette.

Strategien definerer fem satsningsområder i form av målbilder:

Vi skal tilby smartere og bedre velferds - og oppveksttjenester ved å bruke ny teknologi og smarte
enheter
Vi skal bruke digital teknologi fo r å levere tjenestene på en smartere og mer effektiv måte, så vi får
mer ut av hver krone
Vi skal oppfattes som en kommune som lytter til innbyggerne og næringslivet, og som er enkel å
kommunisere med
Vi skal legge til rette for at kommunens innbyggere bli r utstyrt med den digitale kompetansen de
trenger, samtidig som vi selv følger med i tiden
Vi skal sørge for at den digitale satsingen planlegges og styres på en systematisk måte for å oppnå
gode, sikre og effektive tekniske løsninger

Alle fem områdene har konkrete tiltak knyttet til seg. I tillegg definerer strategien prinsipper for hvordan
kommunen skal jobbe med brukermedvirkning, gevinstrealisering, organisasjonens evner og egenskaper , samt
styring og organisering for at dette skal bli en vellykket endr ingsreise.

November 201 7
Gyrid Løvli
Kom m unalsjef Økonomi og IT
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« Teknologiutvikling og digitalisering er en drivkraft for hvordan kommunal sektor organiserer,
utvikler og leverer tjenester. Samtidig oppstår nye organisatoriske og styringsmessige
utfordringer. Digitale løsninger må endres i t akt med at teknologien og samfunnet endrer seg.
Samfunnsmessige utfordringer som demografi, klima og inkludering gjør at vi må tenke nytt
om etablerte løsninger. Digitalisering dreier seg i stor grad om endring og fornyelse av
tjenester, prosesser og arbei dsmåter. Ledelse, kultur og holdninger står sentralt. Alle
kommuner og fylkeskommuner bør derfor utarbeide en overordnet digitaliseringsstrategi og
årlig handlingsplan som en del av budsjettprosessen. Disse må ses i sammenheng med
organisasjonens overordne de planer og tjenesteområdenes behov. » KS’ digitaliseringsstrategi

In n l edn i n g
Dette dokumentet oppsummerer Ringerike kommunes digitaliseringsstrategi for perioden 2017 til 2019.
Strategien ble utarbeidet av rådmannens ledergruppe i løpet av våren og sommeren 2017, med støtte fra
konsulentselskapet Accenture. Tre konsulenter har sammen med kommunalsjefen for økonomi og IT , Gyrid
Løvli, utgjort en arbeidsgruppe som har dokumentert strategien og forberedt møter og arbeidssamlinger.
Tillitsvalgte og r epresentante r fra alle sektorene har også vært involvert i løpet av prosessen.

1.1 Bakgrunn
Teknologiutviklingen gir mange muligheter, men stiller også mange krav til en kommune. Samtidig fører
utviklingen til at innbyggernes krav og forventninger øker – i takt med at an dre offentlige og private aktører
tilbyr stadig mer tilgjengelige og effektive tjenester. Dette kan illustreres gjennom følgende eksempler:

81% av nordmenn sier at det er viktig for det offentlige å levere flere tjenester gjennom digitale
kanaler i fremtid en (Difi, 2015)
Hele 78% av nordmenn mener at innbyggerne bør involveres mer i å bestemme hvordan offentlige
tjenester utformes og leveres (Accenture, 2014)
Kun 35 % av nordmenn sier at offentlige tj enester er tilpasset brukernes behov i dag (Difi, 2015)

Digitale verktøy gjør det mulig å svare på disse utfordringene, og samtidig gjøre det mulig å sette innbyggeren i
sentrum i større grad enn det som har vært mulig tidliger e. Dette vil føre til at kommunen e oppfattes som mer:

Ansvarlig e : Ved å bruke digitale verktøy til å ta faktabaserte beslutninger og kommunisere dem ut, vil
kommunen fremstå som en ansvarlig og transparent aktør
Innovativ e : Ved å gå foran i digitaliseringe n kan kommunen drive lokal innovasjon
Engasjerende: En aktiv og tilgjengelig dialog vil gjøre innbyggerne mer motiverte til å delta i
utviklingen av offentlige tjenester
Personalisert e : Digitale tjenester gjør det mulig å gjøre tilpasninger til hver enkelt innbygger basert på
datainnsikt og - analyse
Inkluderende: Digitale tjenester åpner for å i større grad inkludere innbyggerne i politiske diskusjoner
og beslutningsprosesser

I tråd med dette har KS nylig publisert en digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017 – 2020
(KS, 2017) . Ringerike kommunes strategi er i overenstemmelse med denne, men legger i tillegg ekstra vekt på
de mulighetene og utfordringene som Ringerike står overfor.



R inger ike kommune - D ig ita l iser ingsstrateg i

4

1.2 Begrepet digitalisering
Dig italisering er ikke et nytt begrep, men har vært et sentralt tema i en årrekke. Ved å bruke teknologi til å
gjøre oppgaver raskere, mer effektivt og med høyere kvalitet har digitalisering vært en viktig drivkraft for
utvikling av både privat og offentlig s ektor. Tradisjonelt har digitaliseringen foregått i én av to dimensjoner :

1. Eksternt: Digitalisering av brukeropplevelsen, tradisjonelt gjennom nettsider, men i de senere årene
også gjennom apper samt sensorer og andre sammenkoblede enheter.

2. Internt: Digital isering av tjenesteproduksjonen, tradisjonelt gjennom innføringen av fagsystemer og
administrative systemer, men i de senere årene også prosessautomatisering og avansert dataanalyse.

Utover på 2010 - tallet har teknologiutviklingen fortsatt å akselerere. Det gjør at det nå er mulig å digitalisere
helt fra brukerens ståsted – gjennom de interne prosessene – og tilbake til en respons til brukeren. Slik er det
mulig å gi en bruker umiddelbart svar på for eksempel forespørsel om barnehageplass eller
saksbehandlin gshenvendelser. Denne kombinasjonen av intern og ekstern digitalisering frem til en heldigital
virksomhet er illustrert i figur 1 nedenfor.

Figur 1 : Illustrasjon av de ulike aspe ktene ved digitalisering



R inger ike kommune - D ig ita l iser ingsstrateg i

5

1.3 Metode og dokumentstruktur
Strategien består av tre hoveddeler, som vist i figur 2 . Disse delene utgjør kapitlene i strategidokumentet, og
beskrives overordnet nedenfor figuren.

Figur 2 : Konseptuell oversikt over innholdet i digitaliseringsstrategien

Kapittel 2: Intern og ekstern analyse

Ekstern analyse: En gjennomgang av hva andre norske kommuner og relevante nasjonale og
utenlandske aktører gjør på dig italiseringsområdet. Analysen fungerer som en inspirasjonskilde og gir
nyttige innspill til målbildene og konseptene.
Nåsituasjon: En vurdering av Ringerike kommunes nåværende evner og aktiviteter knyttet til
digitalisering.

Kapittel 3: Visjon, målbilder o g initiativer

Visjon: Beskrivelse av kommunens langsiktige mål med digitaliseringsarbeidet .
Målbilde: Beskrivelse av hva Ringerike kommune ønsker å oppnå med digitalisering innen 2020 .
Konsepter og initiativer: Konsepter er konkrete ideer til løsninger so m muliggjøres av digital teknologi.
Konseptene har blitt prioritert, og de utvalgte konseptene har blitt omformulert til initiativer, altså
konkrete tiltak (eller prosjekter) som kommunen ønsker å gjennomføre i perioden frem mot 2020.

Kapittel 4: Implement ering av strategien

Styring og organisering: Beskrivelse av hvordan digitaliseringsarbeidet skal styres og organiseres for å
oppnå en vellykket gjennomføring. Omfatter prinsipper for gevinstrealisering og brukermedvirkning,
en beskrivelse av nødvendige evn er og egenskaper, samt forslag til styringsstruktur og organisering.
Veikart: En plan for hvordan initiativene kan legges ut i tid. Veikartet gjelder fra h østen 2017 til
årsskiftet 2019/2020.

I tillegg til denne rapporten, er det også utarbeidet en prese ntasjonsversjon som egner seg for kommunikasjon
til interne og eksterne interessenter, samt tre presentasjoner fra workshops underveis i prosjektet som går mer
i detalj på noen områder. Denne rapporten inneholder imidlertid all sentral informasjon om arbei det som er
gjort med digitaliseringsstrategien.
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Intern og ekstern analyse
2.1 Ekstern analyse
Den eksterne analysen har blitt gjennomført ved hjelp av åpent tilgjengelige kilder på Internett, samt gjennom
Accentures interne eksperter og rapporter. Hensikten med analysen er å kartlegge eksempler på hva andre
norske kommuner og relevante nasjonale og utenlandske aktører gjør innenfor digitalisering, for å gi
inspirasjon og innspil l til Ringerike kommunes egne konsepter og målbilder. Analysen identifiserte sekst en
«konseptområder» innenfor tre temaer, som v ist i figur 3 nedenfor. Fremstillingen på de to etterfølgende
sidene inneholder beskrivelse av hvert område, samt konkrete eksempler fra norske og utenlandske
virksomheter.

Figur 3 : Oppsummering av ekstern analyse

2.2 Nåsituasjon i Ringerike kommune

2.2.1 Overordnet vurdering av digital modenhet i Ringerike kommune

For å danne et grunnlag for denne digitaliseringsstrategien , gjennomførte kommune n en tilstandsvurdering av
IT - enhet en høsten 2016 . Som en del av denne analysen ble det gjennomført en o verordnet vurdering av den
digital e modenhet en i kommune n. Som figur 4 viser, ble modenhetsnivået i kommunen vurdert til
grunnleggende i henhold til et rammeverk for vurdering av digital modenhet . Modenhetsnivået på de ulike
områdene er satt basert på generelle beskrivelser av hva som befinner seg på det aktuelle nivået. Se rapporten
fra tilstandsvurderi ngen for en mer grundig beskrivelse av vurderingskriteriene og hovedfunnene fra
vurderingen (Accenture, 2016) .

Figur 4 : Ringerike kommunes digitale modenhet ( Digital Capability Assessment )
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2.2.2 Pågående prosjekter knyttet til digitalisering i kommunen

For å identifisere status for de ulike sektorene, gjennomførte arbeidsgruppen intervjuer med alle sektorene for
å kartlegge pågående prosjekter knyttet til d igitalisering i kommunen. En oversikt over disse prosjektene er
illustrert i figur 5 . Her er prosjektene kategorisert i henhold til de ulike digitaliseringsaksene, som beskrevet i
kapittel 1.1 . En kort beskrivelse av hvert prosjekt ligger i vedlegg 1 .

Figur 5 : Oversikt over pågående prosjekter (inkludert planlagte og nettopp avsluttede) per mai 2017

Kort oppsummert viser kartleggingen at kommunen allerede gjør en rekke tiltak innenfor
digitaliseringsområdet. Arbeidet fremstår imidlertid som noe fragmentert . Det mangler en tydelig retning, og
noen av de ansatte i organisasjonen opplever usikkerhet knyttet til hva som er målet og hensikten med
digitaliseringsarbeidet.
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Visjon, målbilder og initiativer
3.1 Visjon
En visjon er en ambisiøs beskrivelse av hva en organisasjon ønsker å oppnå på mellomlang eller lang sikt.
Visjonen skal fungere som en klar veileder når organisasj onen skal ta viktige retningsvalg.

Typiske kjennetegn på en visjon er at den bør være konsis, tydelig, fremtidsorientert, stabil, utfordrende og
inspirerende (Kantabutra & Avery, 2010) .

Ringerike kommunes visjon for digitalise ring:

Visjonen er videre konkretisert med noen overordnede mål:

Med å fornye mener vi:
– at vi setter digitalisering høyt på agendaen, og utnytter muligheter der vi kan
– at vi er raskt ute med å ta i bruk digitale løsninger

Med å forenkle mener vi:
– at tjene stene er lett tilgjengelige og enkle å bruke, hvor som helst og når som helst
– at innbyggere og næringsliv får raskt svar når de trenger det
– at vi jobber så effektivt som mulig for å få mest mulig ut av hver krone

Med en ny tid mener vi:
– at Ringerike utvikl er seg til en moderne kommune som folk og næringsliv ønsker å komme til
– at tjenestene våre blir enda bedre og tilpasset hver enkelt
– at innbyggere opplever økt livskvalitet i alle livets faser

3.2 Målbilder
Basert på den interne og eksterne analysen har det bli tt definert fem målbildeområder. Målbildene inneholder
beskrivelser av hva kommunen ønsker å oppnå i perioden frem til 2020. Områdene er oppsummert i figur 6 , og
beskrevet nærmere på neste side.

Figur 6 : Målbilder for digitalisering av Ringerike kommune

Vi skal fornye og forenkle Ringerike inn i en ny tid
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3.2.1 A: Vi skal tilby smartere og bedre velferds - og oppveksttjenester ved å
bruke ny teknologi og smarte enheter

Følgende skal være førende for vårt arbeid med digitalisering innenfor velferd og oppvekst:

Velferdsteknologi
Vi skal bruke digitale løsninger der det bidrar til å gjøre omsorgstjenestene bedre, sikrere og mer
effektive for brukerne og kommunen.
Tilgjengelige helseopplysninger
Brukere av våre velferds - og helsetjenester skal ha enkel tilgang til informasjon om sine
helseopplysninger.
Digitale læringsverktøy
Barnehager og skoler skal bruke digitale verktøy for å tilrettelegge for digital vurdering og tilpasset
opplæring for å frigjøre tid til mer individuell oppfølging.
Digital opplæring i barnehage og skole
Opplæring i digitale evner skal stå sentralt i barnehage og skole, i henhold til temaplan for digital skole -
og barnehagehverdag.

3.2.2 B: Vi skal bruke digital teknologi for å levere tjenestene på en smartere
og mer effektiv måt e, så vi får mer ut av hver krone

Følgende skal være førende for vårt arbeid med å digitalisere intern tjenesteproduksjon:

Automatisering av interne prosesser
Vi skal automatisere o g digitalisere alle interne prosesser der det er fornuftig i et kvalitets - og
kost/nytte - perspektiv.
Automatisering av driftsoppgaver
Vi skal automatisere og digitalisere drift av bygninger, infrastruktur og andre eiendeler der det er
fornuftig.
Tilgjengelig informasjon
All informasjon skal være oppdatert og enkelt tilgjengelig n år det er bruk for den.
Proaktiv analyse av informasjon («analytics»)
Informasjon skal analyseres automatisk for å fortløpende oppdage sammenhenger og gjøre
forbedringer.

3.2.3 C: Vi skal oppfattes som en kommune som lytter til innbyggerne og
næringslivet, og so m er enkel å kommunisere med

Følgende skal være førende for vårt arbeid med å forenkle dialogen med innbyggere og næringsliv:

Innbyggermedvirkning
Vi skal ha løsninger som legger til rette for at innbyggere kan følge med og komme med innspill til
kommunens arbeid og politiske prosesser.
Tilstedeværelse i digitale kanaler med moderne utforming
Alle kommunens tjenester som kan tilbys digitalt skal være tilgjengelige gjennom digitale kanaler.
Kommunen skal ha en interaktiv og aktiv dialog med innbyggerne. Digi tale kanaler skal være utformet i
henhold til kommunens grafiske profil og skal inneholde oppdatert innhold med klart og tydelig språk.
Høy grad av selvbetjening
Alle kommunens tjenester skal utformes for at brukerne kan være mest mulig selvbetjente og få
umiddelbar respons der dette er mulig.
Enhetlig saksbehandling og dialog
Alle kommunens tjenester skal leveres enhetlig, uavhengig av kanal og saksbehandler, og brukere skal
slippe å registrere opplysninger som kommunen kjenner fra før.
Fullverdig innsyn
V i skal ha en innsynsløsning på nett som gjør det mulig for brukere å få tilgang til relevante dokumenter
og saksbehandlingsgrunnlag.
Tilrettelegge for et innovativt næringsliv
Vi skal samarbeide tett med næringslivet og legge forholdene til rette for at ny e og innovative bedrifter
etablerer seg i Ringerike.
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3.2.4 D: Vi skal legge til rette for at kommunens innbyggere blir utstyrt med
den digitale kompetansen de trenger, samtidig som vi selv følger med i tiden

Følgende skal være førende for vårt arbeid med å hev e den digitale kompetanse blant innbyggere og ansatte:

Digital kompetanse hos innbyggere
Vi skal legge til rette for at innbyggere utvikler digital kompetanse, både gjennom oppvekstsektoren og
for andre deler av befolkningen. Samarbeid med et nettverk av f rivillige og næringsliv skal gjør e det
mulig å øke den digitale kompetansen i hele kommunen.
Digital kompetanse hos kommunens ansatte
Vi skal ha ledere og ansatte med kompetanse til å innføre og bruke digitale verktøy og andre løsninger til
utvikling av ko mmunens tjenestetilbud. Vi skal kartlegge kompetansen til alle ansatte og har klare
kompetanseplaner for hver enkelt.

3.2.5 E: Vi skal sørge for at den digitale satsingen planlegges og styres på en
systematisk måte for å oppnå gode, sikre og effektive tekniske l øsninger

Følgende skal være førende for vårt arbeid med å styrke IKT - arkitektur, - infrastruktur og - sikkerhet:

God virksomhets - , informasjons - og sikkerhetsarkitektur
Vi skal ha god oversikt over nåværende og ønsket virksomhets - og IT - arkitektur i kommunen , for å sikre
at valg knyttet til systemer, løsningsdesign og sikkerhe t blir tatt på et godt grunnlag .
Utstrakt bruk av fellesløsninger
Vi skal bruke nasjonale og interkommunale fellesløsninger og registre.
Robust IT - infrastruktur
Alle kommunale lokasjone r skal h a tilstrekkelig infrastruktur og trådløst nett så de kan ta i bruk digitale
løsninger.
Fremtidsrettede og effektive IT - løsninger
Skytjenester skal vurderes og alltid velges når dette gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive
løsningen1.
Sik re IT - løsninger
Kommunen skal til enhver tid følge krav om personvern2, informasjonssikkerhet og kryptering.

3.3 Utvalgte initiativer
Innenfor hvert av målbildene har det blitt definert en rekke mulige konsepter. Konseptene er basert på
kommunens egne ideer og inspirasjon fra eksternanalysen. Til sammen har rundt seksti konsepter vært oppe til
diskusjon. Disse har blitt diskutert og prioritert, og 27 av konseptene er plukket ut som prioriterte initiativer
som bør gjennomføres i perioden frem til 2020. Disse er oppsummert i figur 7 på neste side . De prioriterte
i nitiativene er nærmere beskrevet i vedlegg 2 , og de nedprioriterte konseptene er overordnet beskrevet i
Vedlegg 3.

1 ) I henhold til Digitaliseringsrundskrivet 2016 og Nasjonal strategi for bruk av skytenester
2 ) Inkludert den kommende personvernsforordningen fra EU , som gjelder fra mai 2018 (Datatilsynet, 2017)
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Figur 7 : Oversikt over prioriterte initiativer
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Im pl em en teri n g av strategi en
4.1 Styring og organisering

4.1.1 Brukermedvirkning

Samfunnet er i rask endring, og suksess forutsetter at vi er i stand til å utvikle tjenester på en smidig og
tilpasningsdyktig måte, med brukeren i sentrum. For å oppnå dette, skal tjenesteutvikling i Ringerike kommune
ta utgangspunkt i både:

1. Ønskelighet fra brukerens ståsted
2. Teknologisk gjennomførbarhet
3. Forretningsmessig levedyktighet

For å sikre at v i oppfyller punk t 1, skal brukere (ansatte eller innbyggere, avhengig av tjeneste) involveres i alle
del er av prosjektgjennomføringen . Metodikken er basert på Accentures versjon av «Design Thinking». Denne
d esigntankegang en baserer seg på høy grad av bruke rinvolvering, som beskrevet nedenfor. Arbeidsgruppen
anbefaler at denne modellen brukes som utgangspunkt for brukermedvirkning i forbindelse med all
tjenesteutvikling i kommunen.

I denne fasen er det viktig å få en full innsikt og forståelse for probl emstillingen,
omfanget og konteksten knyttet til tjenesten. Vi kartlegger krav og ulike brukerbehov.
Sentrale aktiviteter kan være observasjoner, intervjuer, brukerundersøkelser,
oppgaveanalyse og kreative workshops.

Vi definerer hva vi skal lage ved å s ammenstille informasjon og produsere konsepter
basert på dette. Vi benytter innsikten til å definere ideer og nøkkelindi katorer for
suksess (KPI og KEI3). Vi definerer teknisk arkitektur og forretningskrav som danner
grunnlaget for gode tjenesteopplevelser . Vi kartlegger kundereiser, identifiser er
utfordringer og foreslår forbedringer. I denne fasen starter visualiseringen av
konseptene, inkludert arbeid et med å definere «persona - er»4

Tredje fase fokuserer på designet av tjenesten og hvordan løsningen kan fungere i
praksis. Vi lager skisser og «wireframes»5, enten på tavle, papir eller ved hjelp av et
designverktøy. Videre bruker vi prototypene til å evaluere og forbedre
brukskvaliteten. Vi sørger for at løsningen designes i henhold til visuell profil og
r egelverk for universell utforming.

Vi utvikler og implementerer designet. Vi tester tjenesten fortløpende i stadig mer
detaljerte prototyper eller pilotprosjekter. Det er først når vi kommer til
implementeringsfasen at den reelle endringsreisen begynner for brukerne,
samarbeidspartnere og de ansatte i kommunen. Innføring fordrer at vi aktivt benytter
den kunnskapen vi har tilegnet oss fra tidligere faser i prosessen og opparbeider oss
ny kunnskap i møte med nye brukere og potensielle problemstillinger.

Vi implementerer, itererer og forbedrer tjenesten. Vi observerer, måler og finjusterer
ved å følge tjenesten over tid etter lanseringen, og måler den mot de definerte
måleparameterne. Vi vurderer hvordan tjenesten fungerer i markedet, planlegger
fremtidige lanseringer og hvordan tjenesten kan vedlikeholdes etter hvert som den
eldes, og vi planter nye ideer for neste generasjons tjenester.

3 ) KPI: Ke y Performance Indicator KEI: Key Experience Indicator
4 ) En persona er en fiktiv person som representerer en brukergruppe eller - type
5 ) En wireframe er en skisse som representerer designet av en digital løsning (nettside, app eller lignende)
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4.1.2 Gevinstrealisering

Ledergruppen foreslår at følgende prinsipper legges til grunn for arbeidet med gevinstrealiseri ng i kommunen .
Prinsippene er ikke bare relevante for digitaliseringsarbeid, men også for alt annet forbedrings - og
effektiviseringsarbeid i kommunen.

Vi skal utarbeide gode målformuleringer, inkludert effektmål og resultatmål, før prosjekter settes i
gang
Vi skal kartlegge økonomiske og ikke - økonomiske gevinster i en gevinstoversikt før prosjekter settes i
gang

– Vi skal sørge for at gevinster kun regnes én gang gjennom å ha en overordnet oversikt over alle
effektiviseringsprosjekter

Vi skal definere en gevinstrealiseringsplan tidlig (i planleggingsfasen) for alle prosjekter
– Gevinstrealiseringsplanen skal inneholde hvilke gevinster som skal oppstå til hvilket tidspunkt,

knyttet til aktiviteter i prosjektet
– Gevinster i form av frigjort tid skal være om satt til annen ønsket aktivitet før de kan regnes som

en gevinst
– Gevinstrealiseringsplanen må oppdateres dersom forutsetninger i prosjektet endrer seg

Vi skal identifisere prosjektenes interessenter for å forstå deres behov og synspunkter og sørge for at
d e informeres og påvirkes dersom det er nødvendig
Vi skal etablere eierskap til gevinstene i form av gevinstansvarlige og sikre at disse er forpliktet til å
arbeide for å realisere gevinstene

– Gevinstansvarlige skal være linjeledere for det området der gevin sten skal realiseres
Vi skal dokumentere de realiserte gevinstene underveis og i etterkant av prosjektet (altså vurdere i
hvilken grad gevinstene er blitt realisert)

4.1.3 Evner og egenskaper (kapabiliteter)

En k apabilitet (engelsk capability ) er e vnen en organi sasjon har til å gjennomføre og fullføre en aktivitet. En
kapabilitet omfatter blant annet en virksomhets samlede tekniske systemer (inkl. IKT), styringssystemer,
prosesser, kompetanse, verdier og normer.

For å kunne gjennomføre digitaliseringsinitiativene på en god måte, må vi videreutvikle kommunens
kapabiliteter innenfor følgende områder. Områdene er nærmere beskrevet i vedlegg 5 .

Kapabiliteter direkte knyttet til digitalisering og IT :

Virksomhets - og informasjonsarkit ektur
Løsnings - og sikkerhetsarkitektur
Innovasjon, brukerinvolvering, design thinking og prototyping (tjenesteutvikling)
Automatisering og systemutvikling

Kapabiliteter knyttet til generell organisasjonsutvikling, som også vil være viktige i digitaliserin gsarbeidet :

Porteføljestyring og gevinstrealisering
Prosjektledelse
Endringsledelse
Innkjøp og forhandling

«Et prosjekt er en arbeidsform som brukes for å nå et mål. Det viktigste med et prosjekt er at det skal være
til nytte og gi gevinste r. Dessverre er det slik i dag at svært mange prosjektet ikke oppnår, eller ikke kan
dokumentere gevinster.

Gevinstrealisering handler om å sørge for at de gevinstene som var forventet av et prosjekt faktisk blir
realisert. Gevinstrealisering krever et hel hetlig og systematisk arbeid som involverer både prosjekt og
linjeorganisasjon.»

Om gevinstrealisering i P rosjektveiviseren , felles prosjektmodell for offentlig sektor (Difi, 2017)
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4.1.4 Styring

Styring (engelsk governance ) handler om å sikre at beslutninger blir tatt, fulgt opp og etterlevd på en god måte,
og hvordan beslutningene evalueres i etterkant. Dette inkluderer hvem som tar hvilke beslutninger, på hvilket
grunnlag og basert på hvilke prinsipper disse beslutningene tas, hva som er prosessene frem til beslutning,
hvem som er ansvarlig for å følge opp etterlevelse etter at bes lutningene er tatt, og hvordan prosessene for
oppfølging skal være.

Følgende prinsipper bør ligge til grunn for styringen av digitaliseringsarbeidet:

Styringsmodellen må være formell og tydelig dokumentert
Styringsmodellen må inkludere både
utarbeidelse a v strategi og utførelse av
prosjekter
Styringen bør struktureres på tvers av
organisasjonen (tverrfaglig, i
samarbeidsgrupper), ikke i siloer
Styringsmodellen bør ta hensyn til eksterne
parter (som f.eks. innbyggere, næringsliv,
politikere og eventuelt and re kommuner)

Figur 8 beskriver hvilke områder som bør omfattes når vi
definerer styring av digitalisering sarbeidet . For eksempel
omfatter styringsområdet Digitaliseringsstrategi hvem
som har myndighet og ansvar fo r å vedlikeholde og
oppdatere strategien, samt hvordan strategien blir fulgt
opp, etterlevd og evaluert. Dette er nærmere beskrevet i
vedlegg 4 . Flere av styringsområdene i figuren vil også
være relevante for IKT - styring eller virksomhetsstyring
generelt. For en komplett styringsmodell for IKT bør
imidlertid også områder som leverandørstyring,
systemeierskap og IKT - drift vurderes.

Basert på disse styringsområdene forestår arbeidsgruppen følgende ansvarsfordeling fordelt o ver fire
møtefora:

Figur 9 : Foreslåtte møtefora knyttet til styring av digitalisering

Som figuren viser foreslår arbeid sgruppen at rådmannens ledergruppe beholder det overordnede ansvaret for
strategien og økonomien knyttet til di gitaliseringen, og gir føringer til digitaliseringsgruppen. Denne gruppen
har ansvar for å utvikle nye digitale ideer og å drive porteføljestyring på tvers av kommunen.

Figur 8 : Forslag ti l hvilke styringsområder som bør
defineres i forbindelse med digitalisering
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Ansvaret for v irksomhetsarkitektur og valg av I T - løsninger er også lagt til denne grupp en. Dette er funksjoner
som ofte håndteres i et eget forum (for eksempel en arkitekturgruppe), men for å gjøre styringsmodellen så
enkel og lite byråkratisk som mulig er dette foreløpig lagt inn under digitaliseringsgruppen. Denne løsningen
bør vurderes på nytt når kommunen får mer erfaring med digitaliseringsarbeidet .

I tillegg til digitaliseringsgruppen er det illustrert prosjektstyringsgrupper og brukergrupper. Styringsgruppene
tilhører hvert enkelt prosjekt og er sentrale for å styre og følge opp prosje ktene på en god måte. En del av
kommunens prosjekter har allerede slike styringsgrupper. Brukergruppene kan opprettes både knyttet til hvert
prosjekt, men også som en rådgivende gruppe som gir overordnede råd og ideer til digitaliseringsgruppen.

4.1.5 Organiseri ng

For å oppnå de definerte målbildene og gjennomføre de utvalgte initiativene, er vi avhengige av å organisere
arbeidet på en effektiv og god måte. Arbeidsgruppen har vurdert ulike modeller og sett til hvordan andre
norske kommuner har organisert digitali seringsarbeidet. Basert på dette har vi vurdert to ulike dimensjoner av
organisering:

I hvor stor grad digitaliseringsarbeidet er sentralisert og/eller omfatter hele kommunen
På hvilket nivå i organisasjonen hovedansvaret for digitalisering er plassert

Uli ke grader av sentralisering illustreres i følgende figur:

Figur 10 : Ulike grader av sentralisering av digitaliseringsarbeidet

De fleste norske kommuner som har jobbet målrettet med digitalisering har valgt en rådgivende eller styr ende
modell. Kommuner med en desentralisert modell har gjerne kommet kortere i digitaliseringsarbeidet (det er
denne modellen Ringerike har i dag). Ingen kommuner kan ennå kalle seg heldigitale6.

Når det gjelder nivået digitaliseringsenheten er lagt på i o rganisasjonen er det hovedsakelig tre ulike modeller,
som illustrert i figur 11 . Det er lite som ty der på at plasseringen av digitaliseringsfunksjonen er direkte knyttet
sammen med hvor mye oppmerksomhet eller vekt digitaliseringsarbeidet blir tillagt. For eksempel har Skedsmo
og Bærum kommune valgt to vidt forskjellige modeller , selv om begge to er kommuner som jobber målrettet
med digitalisering . Se vedlegg 6 for e n ov ersikt over hvordan et utvalg norske kommu ner har valgt å organisere
seg.

6 Kanskje m ed unntak av den imaginære kommunen «K429» – en virtuell heldigital kommune med mål om å bli en
ledestjerne for digitalisering av norske kommuner (Computerworld, nr. 12, 2016)
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Figur 11 : Alternative modeller for plassering av digitaliseringsfunksjonen

Basert på en diskusjon i rådmannens ledergruppe, anbefaler prosjektgruppen at di gitaliseringsfunksjonen
organiseres som en egen avdeling som rapporterer direkte til en kommunalsjef. Funksjonen bør ha en
rådgivende eller styrende funksjon. Dette er i tråd med hvordan kommunen organiserer andre
satsningsområder. Detaljert design av hvor dan funksjonen skal se ut vil skje i etterkant av strategiarbeidet.

4.1.6 Anbefalinger om organisatoriske og styringsmessige endringer

Basert på vurderingene som er beskrevet ovenfor, anbefaler arbeidsgruppen at Ringerike kommune
gjennomfører følgende organisato riske og styringsmessige endringer for å bli i stand til å gjennomføre
digitaliseringsstrategien7:

Etabler e minst to nye stillinger knyttet til arkitektur og tjenesteutvikling og la dem inngå i en egen
digitaliseringsavdeling som rapporterer til en kommun alsjef. Se forslag til stillingsomfang i vedlegg 7 .
Dokumenter e og implementer e prinsipper knyttet til brukermedvirkning og gevinstrealisering , som
foreslått i kapittel 4.1.1 og 4.1.2 .
Dokumenter e og implementer e en digitaliseringsgruppe og formaliser e forholdet mellom denne og
rådmannens ledergruppe, prosjektstyringsgrupper og brukergrupper, som beskrevet i figur 9 .

4.2 Veikart
For at det skal være mulig å starte gjennomføringen av de utvalgte initiativene som beskrevet i kapittel 3.3 , har
vi plassert dem ut i et veikart som strekker seg fra h østen 2017 og ut 2019. Følgende prinsipper er lagt til grunn
for plasseringen i veikartet:

Utnytt momentet i prosjekter som allerede pågår .
Gjør prosjekter som er forutsetning for andre ferdig så tidlig som mulig, og gjør heller flere iterasjoner .
Gjør store investeringer i IKT - infrastruktur og annen «grunnmur» så sent som mulig, helst rett i forkant
av at infrastrukturen skal tas i bruk, slik at risikoen for feilslåtte investeringer minimeres .
Sørg for at nye tjenester settes så tidlig som mulig ut i markedet i en første versjon (ref. prinsippet om
« minimum viable product»8), for så å videreutvikles .
Legg prosjekter som kan fungere som «fyrtårn» tidlig i veikartet.

Dette har resultert i et overordnet veikart som beskrevet i figur 12 .

7 ) Disse aktivitetene er det som i det detaljerte veikartet ( Figur 13 ) omtales som «styring og organisering»
8 ) «Mininum viable product (MVP)», eller «enkleste brukbare løsning», betegner en løsning med akkurat nok funksjonalitet
til at brukerne blir fornøyde, s amtidig som det er mulig å samle tilbakemeldinger for videreutvikling
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Figur 12 : Overordnet digitaliseringsveikart

Basert på disse prinsippene har vi plassert inn initiativene beskrevet i figur 7 i et detaljert digitaliseringsveikart
( se figur 13 nedenfor ). Dette veikartet gir et utgangspunkt for gjennomføringen av hvert enkelt initiativ, men vil
måtte oppdateres dersom initiativer for eksempel tar kortere eller lengre tid enn det som foreløpig er anslått.

Figur 13 : Detaljert digitaliseringsveikart

4.3 Quick - wins
I tillegg til initiativene som er lagt inn i veikartet, har arbeidsgruppen identifisert noen «quick - wins» som kan la
seg gjennomføre med relativt begrenset innsats og tidsbruk. Det anb efales at kommunen fordeler ansvaret for
gjennomføring av disse aktivitetene for å tidlig oppnå resultater som kan fungere som «fyrtårn» (ref. prinsippet
i kapittel 4.2 ).

4.3.1 Quick - wins identifisert i forbindelse med arbeidet med
d igitaliseringsstrategien

Ta i bruk eksterne digitale tjenester (eksempelvis marked.no, kolonial.no etc.)
Etabler digitalt tilsyn i barnehager
Ta i bruk eksisterende nettkurs og - videoer i kulturskolen
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Vurder digital håndtering av vikarer i skolen

4.3.2 Quick - win s fra IKT - ståstedsanalysen

Følgende er hentet fra IKT - ståstedsanalysen (Accenture, 2016) . Disse er delvis fullført eller dekket av
initiativene i veikartet, men tas med her for å synliggjøre helheten.

Etabler regime for vedlike hold av tilganger til systemer ( fullført )
Opprett individuell administratortilgang for tilgang til infrastruktur ( fullført )
Samordne nettverksutbygging mellom IT og vann/avløp i kommunen
Vurder enkle tiltak for tilgjengeliggjøring av informasjon – eksempe lvis innbyggerportal ( dekkes av C3 )
Utarbeid opplæringsregime innen informasjonssikkerhet for brukere ( bør dekkes av D1 )
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Vedlegg
Vedlegg 1 : Beskrivelse av pågående prosjekter
Dette vedlegget inneholder beskrivelse av prosjektene som ble listet opp i figur 5 . Oversikten er basert på
intervjuer med sektorene utført mellom 4. og 8. mai 2017. Det antas at den gir et nokså fullstendig bilde av
planlagte, pågående og nylig gjennomført e digitaliseringsprosjekter i kommunen. Det kan imidlertid finnes
mindre pågående aktiviteter i enheter som ikke var representert i intervjuene som kartleggingen ikke har
fanget opp.

Eksternt fokus:

Både internt og eksternt fokus:
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Internt fokus:
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Vedlegg 2 : Beskrivelse av utvalgte initiativer
Dette vedlegget inneholder beskrivelser av de prioriterte initiativene som har blitt inkludert i strategien. Hver
av initiativene inneholder en overordnet beskrivelse, en liste ov er de viktigste aktivitetene i initiativet, samt en
vurdering av avhengigheter til andre initiativer og pågående prosjekter.
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Vedlegg 3 : Beskrivelse av nedprioriterte konsepter
Dette vedlegget inneholder b eskrivelser av konseptene som ikke ble prioritert til å inkluderes i strategien. Hvert
konsept er beskrevet med navn og en tilstandsbeskrivelse når konseptet er innført.

Navn Tilstand når konseptet er gjennomført

E - lås Elektroniske låser er installert på institusjoner og hos brukere av
hjemmetjenesten

Redusert nøkkelsvinn og økt sporbarhet

Digitalt NAV Kommunale NAV - tjenester er like digitale som de statlige

Ringerike er en pådriver for utviklingen sammen med KS og andre
kommuner

Kortere saksbehandlingsti d og mer effektiv tjenesteleveranse

Digital oppfølging av
kroniske pasienter

Pasienter med kroniske lidelser som f.eks. KOLS eller diabetes følges opp
kontinuerlig ved hjelp av spesialtilpassede digitale løsninger

Digitalt helsesenter Et sentralisert he lsesenter fungerer både som responssenter, sentral for
velferdsteknologi og som kontaktpunkt for innbyggerne

Helsesenteret er et sted hvor alle innbyggerne kan henvende seg med
spørsmål, ulike behov for opplæring, behov for kontakt med organisasjoner
og fr ivillige, og andre helserelaterte henvendelser

Tilggjengeliggjøring av
helseopplysninger

Alle innbyggere har tilgang til egne helseopplysninger og kan velge å dele
dem på tvers av kommunale, statlige og private tjenester

Flipped classroom Elevene ser vid eoforelesninger hjemme, og bruker tiden på skolen til gjøre
oppgver og få oppfølging fra lærerne

Digital kulturskole Kulturskolen kombinerer tradisjonelt læringsopplegg med digitalt innhold

Elevene knyttes opp til nasjonale og internasjonale nettverk med samme
interesser

Lærerne har bedre tid til tiltak som når større deler av befolkningen

Digitale tilsyn i
barnehagene

Kommunen utfører både fysisk og digitalt tilsyn i barnehagene

Digital vikarhåndtering Vikarer bestilles og håndteres i en digital løsnin g

Bestillingen er enkel, effektiv og rask

3D - kartmodell Hele Ringerike er representert i en digital 3D - kartmodell

Planlegging og gjennomføring av bygging er enklere, raskere og mer
effektiv

Analyseverktøy oppdager og forebygger potensielle problemer

Fell es dataplattform All kommunal data er tilgjengelig i ett åpent system med integrasjoner til
andre systemer og åpne grensesnitt ut mot publikum

Kommunen trenger aldri å spørre etter informasjon flere ganger – alle
tjenester henter data fra den felles plattf ormen

Analyseverktøy på plattformen gjør det mulig å utføre analyser på tvers av
sektorer
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Navn Tilstand når konseptet er gjennomført

Hendelsesbasert analyse Informasjon blir aktivt brukt for å forbedre tjenestene (f.eks. antall fall på et
sykehjem)

Et s entralt analyseteam støtter enhetene med å gjøre gode og riktige
analyser

Flåtestyring av biler Etter samlokalisering av hjemmetjenesten er de tilhørende bilene samlet i en
felles bilpark som styres av et flåtestyringssystem

Systemet sikrer bedre utnyttel se av bilparken og mindre tidsbruk på
administrasjon av bilene

Digital lagerstyring Lagerbeholdning av utstyr følges opp gjennom et lagerstyringssystem

Systemet gir bedre oversikt over hva som er tilgjengelig på lager, som gir
mindre tidsbruk på å finne r iktig utstyr

Sikrer at innkjøpsrutiner blir fulgt og bidrar til større forutsigbarhet

Smart søppeltømming Sensorer i søppelbøttene gjør det mulig å vite hvilke bøtter som er fulle til
enhver tid

Ved å bare tømme bøtter over en viss fyllingsgrad blir søppe ltømmingen
langt mer effektiv

Smarte gatelys Alle gatelys er skiftet ut med energieffektive LED - pærer

Gatelysene er koblet opp mot internett, og lysstyrken styres automatisk

Gatelysene inneholder også andre sensorer som kan brukes til å måle ting
som akti vitetsnivå i området, luftkvalitet, temperatur osv.

Digitale feltarbeidere Feltarbeidere i tekniske tjenester styres av et sentralt system som lager
optimale arbeidsordre ut fra behov, lokasjoner, tilgang på mennesker og
utstyr

Hver feltarbeider er utstyr t med en assistent - app som viser veien og hjelper
til med selve utførelsen av arbeidet

Befolkningsvarsling Bedre utnyttelse av eksisterende SMS - varslingssystemer for innbyggere, på
tvers av sektorer

Effektiv og relevant varsling av innbyggere, spesielt ve d kritiske situasjoner

Digital offentlig
spørretime

Kommunestyrets offentlige spørretime foregår heldigitalt

Spørsmål kan sendes inn gjennom alle digitale kanaler og spørretimen
streames direkte i de samme kanalene

Portal for utleie Etablere portal der b orgere og næringsliv kan få oversikt lokaler, torgplasser,
utstyr osv.

Mulighet for å leie og betale for disse flatene gjennom løsningen

Bedre tilgjengelighet til lokaler for aktiviteter

Større utnyttelse av kommunal eiendom og eiendeler, som igjen fører t il
økte leieinntekter

Plattform for
fritidsaktiviteter

Alle fritidsaktiviteter er samlet på én digital plattform

Innbyggerne kan se en oversikt over alle aktiviteter, melde seg på,
kommunisere med de ulike organisasjonene og betale – alt på samme sted
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Navn Tilstand når konseptet er gjennomført

Enhetlig saksbehandling
og dialog

All dialog hver enkelt innbygger har med kommunen, er samlet i ett system

Når innbyggeren tar kontakt med noen i kommunen, har man oversikt over
tjenestene innbyggeren mottar og all kontakt mellom innbyggeren og
kommunen

Saksbehandlingen går mer effektivt og innbyggernes oppfatning av
kommunen har blitt styrket

Digitalt innsyn Alle innsynssaker går digitalt, og prosessen er i størst mulig grad
automatisert

Innsyn er enklere og ra skere for innbyggerne, og krever færre ressurser fra
kommunen

Digital idédugnad Kommunen har gjennomført en kampanje for å få ideer til digitalisering fra
innbyggerne

Møter med innbyggerne gjennom sosiale medier, en egen nettside og fysiske
møter har gitt kommunen et bredt spekter av gode ideer og et bedre bilde
av hva de reelle innbyggerbehovene i Ringerike er

Innbyggerne føler seg hørt av kommunen og synes det er bra at kommunen
tar digitalisering alvorlig

Hackathons Kommunen arrangerer jevnlige konkurr anser for utvikling av innovative ideer
og løsninger, i samarbeid med næringsliv og skoler

Studenter og andre engasjerte innbyggere styrker sin tilhørighet til Ringerike
gjennom å jobbe med løsninger på problemer i nærmiljøet

Åpen dataplattform Kommunen h ar lagt ut en rekke offentlige datasett på en felles
dataplattform, sammen med samarbeidende kommuner

Dataene brukes både til å presentere interessant informasjon om Ringerike,
og av studenter og næringsliv for å utvikle nye digitale løsninger

Samarbeid m ed
oppstartsselskaper

Kommunen samarbeider med oppstartsselskaper for å gjøre
innbyggeropplevelsen i Ringerike bedre

Dette gjør Ringerike mer attraktiv for oppstartsbedrifter og skaper bedre
tjenester for innbyggerne

Ringerike som et levende
laboratorium

Ett eller flere utvalgte offentlige rom i Ringerike blir tilbudt til selskaper som
ønsker å teste ut innovative løsninger i virkelige omgivelser

Økt bruk av eksterne
digitale tjenester

Kommunen kjøper inn flere tjenester fra innovative, digitale selskaper

Dette gjør kommunens tjenester bedre og stimulerer til innovasjon i
næringslivet

Digital opplæring Kommunen tilbyr kurs, både gjennom frivillige og næringsliv og gjennom e -
læring

Flere innbyggere benytter seg av de digitale tjenestene som finnes, og
støt ten for digitalisering øker blant befolkningen
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Navn Tilstand når konseptet er gjennomført

Kompetanseheving i
utvikling av digitale
tjenester

Ledere og ansatte har kompetanse i moderne metoder for utvikling av
digitale tjenester

Tjenestedesign og «inn byggeren i sentrum» er kjernen i alle nye
tjenesteutviklingsprosesser

Digital samhandling Løsninger for digital samhandling er innført og i aktiv bruk av alle ansatte

Videosamtaler og filutveksling via skyløsninger er standardmåten å
samarbeide på

Samord ning av IT - og
teknisk nett

Samordnet digital infrastruktur på tvers av IT og vann og avløp

Optimal ansvarsdeling mellom avdelingene gjør det klart hvem som har
ansvar for hva
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Vedlegg 4 : Eksempler på ansvarsfordeling innenfor
styringsområdene
Tabellen nedenfor oppsummerer arbeidsgruppens anbefaling om hvordan styringen av digitaliseringsarbeidet
kan formaliseres ved at ansvaret for viktige beslutninger og aktiviteter blir tilordnet til spesifikke roller/grupper .

Styringsområde Oppgave Ansvarlig (ref. figur 9 )

Digitaliseringsstrategi Vedlikeholde digitaliseringsstrategien inkl.
styringsmodell

Digitaliseringssjef /
digitaliseringsgruppe

Godkjenne oppdateringer i digitalisering sstrategien Rådmannens ledergruppe

Kommunisere digitaliseringsstrategien mot innbyggere
og politikere

Digitaliseringssjef /
rådmannens ledergruppe

Utvikling av nye
digitale ideer

Identifisere og sammenstille nye digitale muligheter Digitaliseringssjef

Velge hvilke digitale muligheter som skal utredes og
utarbeides til prosjektforslag

Digitaliseringsgruppe

Utvikle og koordinere nye prosjektforslag, i og på tvers
av sektorer

Digitaliseringssjef

Økonomi Utarbeide budsjett for digitaliseringsinitiativer Digitaliseringssjef

Godkjenne budsjett for digitaliseringsinitiativer Rådmannens ledergruppe

Porteføljestyring Vedlikeholde digitaliseringsveikartet Digitaliseringssjef

Godkjenne prosjektforslag Rådmannens ledergruppe

Prioritere prosjekter Rådmanne ns ledergruppe

Følge opp fremdrift og status for prosjektene i
porteføljen

Digitaliseringssekretariat

Prosjektstyring Budsjettansvar for digitaliseringsprosjekter Deltakende
sektorer/enheter

Styre prosjekter, godkjenne leveranser, igangsette
prosjektf aser

Digitale
prosjektstyringsgrupper

Gevinstrealisering Utvikle og vedlikeholde rammeverk for
gevinstrealisering

Kommunalsjef økonomi

Følge opp gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter Styringsgruppe

Brukerinvolvering Vedlikeholde prinsipper for brukerinvolvering Brukergruppe

Kartlegge behov fra innbyggere og ansatte Brukergruppe

Gi anbefalinger og innspill om viktige brukerbehov Brukergruppe

Følge opp brukerinvolvering i prosjekter Digitale
prosjektstyringsgrupper

Kompetanse - og
organisas jons -
utvikling

Bestemme hvilke kompetanseområder som skal
utvikles

Rådmannens ledergruppe

Utvikle medarbeidere og organisasjonen Kommunalsjefene

Virksomhets - ,
informasjons - og
sikkerhetsarkitektur

Utarbeide prinsipper for valg av systemer og løsninger D igitaliseringsgruppe

Gi anbefalinger for utbytting og innføring av systemer Digitaliseringsgruppe

Godkjenne utbytting av systemer og valg av nye
systemer

Digitaliseringsgruppe
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Vedlegg 5 : Beskrivelse av kapabiliteter
Dette vedlegget inneholder beskrivelse av kapabilitetene som ble listet opp i kapittel 4.1.3 . Kapabilitetene
beskriver evner og egenskaper som arbeidsgruppen mener Ringerike kommune må tilegne seg for å kunne
gjennomføre digitaliseri ngsstrategien på en god måte.

Virksomhets - og informasjonsarkitektur
Vi r ksomhetsarkitektur handler om å forstå og utforme
sammenhengen mellom arbeidsprosesser, informasjon og IKT -
løsninger. Det fremste målet med virksomhetsarkitektur er å bidra
til at or ganisasjonen er i stand til å håndtere endringer i
omgivelsene.

En god virksomhetsarkitektur vil gjøre det enklere for ledelsen å ta
gode beslutninger om forretning og teknologi, fordi det vil være
enklere å forstå konsekvensene av valg som tas. I en fremt id der det
blir stadig flere og mer komplekse IKT - løsninger, blir
virksomhetsarkitektur viktigere fordi det blir essensielt å sørge for
at systemene henger sammen og er i henhold til behovene og
kravene til de som skal bruke dem.

Informasjonsarkitektur han dler om å forstå og håndtere
informasjonen som organisasjonen har, og sørge for den er tilgjengelig samtidig som den er sikret på en god
måte.

Informasjonsarkitektur regnes gjerne som en del av virksomhetsarkitektur.

Løsnings - og sikkerhetsarkitektur

Løsni ngsarkitektur handler om planleggingen og designet av IKT - løsninger basert på virksomhetens behov.
Målet med løsningsarkitektur er blant annet å gjenbruke funksjonalitet og å sikre at organisasjonens
arkitekturprinsipper og retningslinjer blir etterfulgt. Løsningsarkitektur omfatter også det å sikre at den aktuelle
løsningen kan kommunisere med andre løsninger, for eksempel gjennom API - er eller integrasjoner.

Sikkerhetsarkitektur handler om planleggingen og designet av sikkerhetsmekanismer for å sørge for a t IKT -
systemene og informasjonen i organisasjonen er sikret i henhold til krav om konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet.

Innovasjon, brukerinvolvering, design thinking og prototyping
(tjenesteutvikling)

Innovasjon handler om å fornye måten økonom iske goder eller andre verdier blir produsert på. Innovasjon kan
skje ved at en tar i bruk nye tekniske prinsipper, organiserer arbeid på nye måter, eller benytter andre råvarer
enn tidligere.

Design thinking eller «designtankegang» er en metodikk for tjen esteutvikling som handler om å sette brukeren
i sentrum, leke med og skape konsepter og jobbe iterativt med å søke og å løse problemer. Brukerinvolvering
og prototyping (altså å lage foreløpige versjoner av sluttproduktet i testøyemed) er viktige elementer i design
thinking - metodikken.

Automatisering og systemutvikling
Automatisering handler om evnen til å gjøre en prosess automatisk, slik at den i større eller mindre grad styrer
seg selv. For å oppnå dette benyttes gjerne ulike former for teknologi. Ved au tomatisering av arbeidsprosesser
benyttes gjerne IKT - systemer slik at prosessen kan digitaliseres, og dermed enklere automatiseres. For å
produsere og tilpasse IKT - systemene kreves kompetanse og erfaring innenfor systemutvikling .

Porteføljestyring og gevin strealisering

Porteføljestyring omhandler hvordan organisasjonen setter sammen og prioriterer rammer og innhold for sin
prosjektportefølje, og hvordan den følger opp gjennomføring av de planlagte prosjektene.

Figur 14 : Illustrasjon av de ulike lagene i
virksomhetsarkitekturen
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Gevinstrealisering handler om hvordan organisas jonen identifiserer og enes om hva som skal oppnås gjennom
de enkelte prosjektene, og hvordan etaten planlegger, realiserer og følger opp at de forventede gevinstene
faktisk blir realisert.

Gevinster i denne sammenheng er de definerte og målbare mål som sk al oppnås etter prosjektets
gjennomføring. Disse kan være økonomiske og/eller strategiske (for eksempel økt kvalitet på tjenester).

Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om evnen til å sette i gang, planlegge, gjennomføre, kontrollere og avslutte et arbe id
utført av et team av prosjektdeltakere for å oppnå bestemte mål og suksesskriterier.

Prosjektlederen har myndighet og ansvar til å lede prosjektet og levere de nødvendige produktene innenfor de
rammer og begrensninger som er definert av prosjektstyret. Ansvaret til prosjektlederen består i stor grad i å
planlegge, delegere oppgaver til resten av prosjektteamet, overvåke aktiviteter og fremdrift og styre alle
aspekter av prosjektet. Prosjektlederen skal motivere alle involverte til å bidra til å oppnå pro sjektets mål
innenfor definerte krav og forventninger (Difi, 2017) .

Endringsledelse

Endringsledelse handler om evnen til å endre bruken av ressurser, prosesser eller systemer hos et individ eller
en organisasjon. Dette er sentr alt i forbindelse med digitalisering, siden en vellykket digitalisering ikke bare er
avhengig av fungerende digitale løsninger, men også at de ansatte som skal bruke løsningene endrer måte å
jobbe på. Endringsledelse er gjerne tett knyttet til prosjektlede lse.

Innkjøp/forhandling

Innkjøp og forhandling handler om evnen til å anskaffe varer og tjenester fra eksterne leverandører på en
effektiv måte . I en stadig mer digitalisert hverdag blir denne evnen viktigere, fordi det gjerne blir flere
leverandører og d essuten mer kompliserte og sammensatte varer og tjenester. En god innkjøps - og
forhandlingsevne innenfor digitale anskaffelser reduserer risikoen for mislykkede og /eller unødvendig dyre
innkjøp.



R inger ike kommune - D ig ita l iser ingsstrateg i

33

Vedlegg 6 : Oversikt over alternat ive organiseringsmodeller i
norske kommuner
Figuren viser hvordan et utvalg norske kommuner har valgt å organisere digitaliseringsarbeidet sitt, i henhold til
dimensjonene beskrevet i kapittel 4.1.5 . Informasjonen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon og kan
være under endring.

*) Felleskommunalt regionalt samarbeid
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Vedlegg 7 : Forslag til beskrivelse av digitale stillinger
Nedenfor følger forslag til overordnede beskrivelser av hvilke pers oner som bør bemanne en fremtidig
digitaliseringsavdeling.

Digitaliseringssjef

Stillingen innebærer at personen skal:

Være ansvarlig for digitalisering i kommunen, i tett samarbeid med sektorer og fagavdelinger
Kommunisere kommunens digitaliseringsplaner o g være aktiv i den offentlige diskusjonen – både
lokalt, regionalt og nasjonalt
Drive porteføljestyring og gevinstrealisering for kommunens digitaliserings prosjekter
Følge opp og vedlikeholde kommunens digitaliseringsstrategi
Utvikle og vedlikeholde en fe lles overordnet virksomhetsarkitektur for kommunen
Lede innkjøpsprosesser av IKT - tjenester

Personen må ha svært god kjennskap til og lang erfaring med:

Virksomhetsutvikling og endringsledelse
Strategisk og operasjonelt d igitaliseringsarbeid i offentlig ell er privat sektor
Virksomhetsarkitektur
Prosjektstyring og prosjektledelse
Kommunikasjon i grensesnittet mellom forretning og IT

Personen må kjenne til og ha noe erfaring med:

Informasjonsarkitektur, løsningsarkitektur og sikkerhetsarkitektur
Tjenesteutvikl ing av digital e tjenester
Porteføljestyring og gevinstrealisering

Tjenesteutvikler for digitale tjenester

Stillingen innebærer at personen skal :

L ede og utføre tjenesteutvikling på tvers av kommunens sektorer
Ha ansvar for brukeropplevelse og brukerbehov i kommunen, inkludert utvikling og vedlikehold av
brukerreiser og personas
Fasilitere brukerinvolvering, utvikle prototyper og utføre brukertesting
Drive gevinstrealisering og følge opp at gevinster blir realisert
Bistå digitaliseringssjefen i idé - og kons eptutvikling, og annet strategisk digitaliseringsarbeid
Være pådriver for innovasjon og digitalisering mot ansatte og innbyggere

Personen må ha svært god kjennskap til og lang erfaring med:

Tjenesteutvikling av digitale tjenester
Brukerinvolvering
Interak sjonsdesign
Digitaliseringsarbeid i offentlig eller privat sektor
Prosjektstyring og prosjektledelse

Personen må kjenne til og ha noe erfaring med:

Systemutvikling (programmering)
Grafisk design
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Andre kilder som kan bidra med nyttige innspill til kommunens
digitaliseringsarbeid:

Innovasjon Norge: Smarte
samfunn
Inneholder blant annet eksempler fra
åtte norske kommuner med smartby -
initiativer
http://www.innovasjonnorge.no/
contentassets/ca0e9fa52d20429
bad60c554500ad118/smarte -
samfunn - rapport - innovasjon -
norge.pdf

Kommunal - og moderniserings -
departementet: Meld. St. 27:
Digital agenda for Norge
Regjeringens overordnede politikk for
hvordan vi i Norge kan utnytte IKT til
samfunnets beste.
https://www.regjeringen.no/
no/dokumenter/meld. - st. - 27 -
2015201 6/id2483795/

Kommunal - og
moderniseringsdepartementet:
Digitaliseringsrundskrivet
En sammenstilling av pålegg og
anbefalinger vedrørende
digitalisering i offentlig sektor.
https://www.regjeringen.no/
contentassets/5c0d4d3fe4f
14286aabd818afe618ffc/
digitaliseringsrundskrivet_2016.pdf

KS: Visjon, ambisjon og strategi
for felles kommunal IKT -
arkitektur
Beskriver KS KommITs visjon,
ambisjon og strategi for digitalisering i
kommunesektoren.
http://www.iofd.no/getfile.php/
3641941.2306.rccetfftfs/fe lles -
kommunal - ikt - arkitektur - visjon -
ambisjon - strategi.pdf

CITIE: A resource for city
leadership
Sammenlikner hvordan en rekke byer
jobber for å stimulere til innovasjon,
og trekker frem de beste konseptene
internasjonalt.
http://citie.org/assets/uploads/
2015/04/CITIE_Report_2015.pdf

Digital Government: Pathways to
Delivering Public Services for the
Future
Sammenlikner hvordan 10 land,
inkludert Norge, jobber med
digitaliserin g og anbefaler hvordan
veien videre bør være.
https://www.accenture.com/us - en/
insight - digital - government - pathways -
delivering - public - servic es - future
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Formannskapet 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/217-1   Arkiv:   

 

IKA Kongsberg. Selskapsavtale 2018,- endringer  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret godkjenner vedlagte «Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, 

Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) 2018». 

 

  

Beskrivelse av saken 

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

organisert som et IKS i 2003. I 2017 hadde selskapet 44 eiere. 

Med bakgrunn i kommunesammenslåingene i Vestfold, vil IKA Kongsberg ha 41 eiere i 2018. 

Kommunene Lardal og Larvik blir nye Larvik kommune, kommunene Hof og Holmestrand blir 

nye Holmestrand kommune og kommunene Nøtterøy og Tjøme blir Færder kommune. Dette 

betyr at IKA Kongsbergs selskapsavtale justeres i §§ 1 og 5, eiere og eierandeler. 

Krødsherad kommune har søkt om å bli medeier i selskapet. Styret vedtok følgende på 

styremøte 12. oktober 2017: og i sak:  

«Sak 035/17: Søknad om medeierskap 

«På bakgrunn av sannsynlig uttreden som følge av kommunesammenslåing, åpnes det for at 

Krødsherad kommune kan tre inn som ny eier av IKA Kongsberg». 

«Styret godkjenner Krødsherad kommunes søknad om eierskap i IKA Kongsberg. Endret 

selskapsavtale sendes til behandling i alle eieres øverste politiske organ». 

Sak 036/17: Selskapsavtale 2018 

På kort sikt vil det være ledig kapasitet for å ta inn Krødsherad som eierkommune. På lengre 

sikt er det sannsynlig at kommunesammenslåing vil medføre at minimum en annen kommune 

vil tre ut av IKA Kongsberg. 

Styret finner derfor at inntreden av Krødsherad både på kort og lengre sikt har begrenset 

innvirkning på eierandelene i selskapet som følge av lavt innbyggertall i kommunen. Styret 

oppfatter derfor dette som kurant endring i eierandelene, og sender saken direkte til eierne 

uten behandling i selskapets representantskap. 

Selskapsavtale 2018 er ikke gyldig før alle eieres øverste politiske organ har et likelydende 

positivt vedtak og Brønnøysundregistrene har skrevet firmaattest. 



 

Rådmannens vurdering 

For eierne har endringer i selskapsavtalen og Krødsherad kommunes inntreden ingen 

økonomisk konsekvens. De sammenslåtte kommunene vil hefte for de tidligere kommunenes 

eiertilskudd og dermed også eierandeler 

Når det gjelder forholdet til Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vil alle eiernes eierandeler 

reduseres noe på grunn av Krødsherad kommunes inntreden. Se vedlagt oversikt over 

eiertilskudd, andeler og garantisum. 

Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune slutter seg til endringene, og vedtar vedlagte 

forslag til ny selskapsavtale for IKA Konsberg IKS. 

 

Vedlegg 

 Oversikt over eiertilskudd, andeler og garantisum. 

 Ny selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



SELSKAPSAVTALE FOR 
 
 
 
 

INTERKOMMUNALT ARKIV 
 

FOR 
 

BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 
IKS 

 
(IKA Kongsberg) 

 
Gjeldende fra 01.01.2018 

 

 

 
 
 



§ 1. Navn 
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) er et interkommunalt 
selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. 
Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper kan være eiere i selskapet. 
  
Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS". 
 
Selskapet har 42 eiere: 
 
Bamble kommune 
Buskerud fylkeskommune 
Bø kommune 
Drangedal kommune 
Flesberg kommune 
Flå kommune 
Fyresdal kommune 
Færder kommune 
Gol kommune 
Hemsedal kommune 
Hjartdal kommune 
Hol kommune 
Hole kommune 
Holmestrand kommune 
 
  

Horten kommune 
Kongsberg kommune 
Kragerø kommune 
Krødsherad kommune 
Kviteseid kommune 
Larvik kommune 
Modum kommune 
Nes kommune  
Nissedal kommune 
Nome kommune 
Nore og Uvdal kommune 
Porsgrunn kommune 
Re kommune 
Ringerike kommune 

Rollag kommune 
Sande kommune 
Sandefjord kommune 
Sauherad kommune 
Seljord kommune 
Siljan kommune 
Skien kommune 
Svelvik kommune 
Telemark fylkeskommune 
Tinn kommune 
Tokke kommune 
Tønsberg kommune 
Vinje kommune 
Ål kommune 

§ 2. Rettslig status  
 
Selskapet er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.  
 
Selskapet skal være registrert i Foretaksregisteret.  
 
 
§ 3. Hovedkontor  
 
Selskapet har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune.  
 
 
§ 4. Formål og ansvarsområde  
 
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og 
effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere 
som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.  
 
Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta 
privatarkiv. 
 
Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om offentlige arkiv. 
 
 
§ 5. Eiertilskudd og eierandel  
 
Eierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. 
Eiertilskuddet er beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet og et grunnbeløp vedtatt av 
representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, det vil si interkommunale 
selskap, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.   
 
Fordeling av eierandel for hver enkelt eier skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av 
hver enkelte eier.  
 



Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er regnet ut i fra hver enkelt eiers årlige tilskudd til 
selskapet.  
 

Eier Andel Eier Andel Eier Andel 

Bamble kommune 2,50 Kongsberg kommune 3,96 Sandefjord kommune 7,81 

Buskerud fylkeskommune 4,73 Kragerø kommune 2,10 Sauherad kommune 1,24 

Bø kommune 1,46 Krødsherad kommune 0,98 Seljord kommune 1,07 

Drangedal kommune 1,21 Kviteseid kommune 1,00 Siljan kommune 0,99 

Flesberg kommune 1,03 Larvik kommune 6,87 Skien kommune 7,01 

Flå kommune 0,83 Modum kommune 2,46 Svelvik kommune 1,52 

Fyresdal kommune 0,86 Nes kommune 1,12 Telemark kommune 3,40 

Færder kommune 4,67 Nissedal kommune 0,87 Tinn kommune 1,44 

Gol kommune 1,27 Nome kommune 1,51 Tokke kommune 0,97 

Hemsedal kommune 1,00 Nore og Uvdal kommune 1,01 Tønsberg kommune 5,97 

Hjartdal kommune 0,90 Porsgrunn kommune 4,97 Vinje kommune 1,16 

Hol kommune 1,26 Re kommune 1,87 Ål kommune 1,28 

Hole kommune 1,54 Ringerike kommune 4,27   

Holmestrand kommune 3,21 Rollag kommune 0,87   

Horten kommune 3,97 Sande kommune 1,86   
 
 
Eierandelen justeres ved inn- og utmelding. 
 
 
§ 6. Ansvarsfordeling  
 
Den enkelte eier hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, 
jf Lov om interkommunale selskap § 3, første ledd.  
 
 
§ 7. Selskapets organ  
 
Selskapet skal ha følgende tre organer:  
 
- Representantskapet  
- Styret  
- Daglig leder 
 
 
§ 8. Representantskapet  
 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 
 
Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med én representant hver.  
 
Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant. Er et interkommunalt 
selskap eier, oppnevner selskapets representantskap dets representant. Det skal oppnevnes ett 
varamedlem for hver av de faste medlemmene. 
 
Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg 
eller flertallsvalg.  



 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 
 
Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.  
 
Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte eier 
kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den 
gjenværende del av valgperioden.  
 
 
§ 9. Representantskapets møter  
 
Ordinært representantskapsmøte skal innkalles innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært 
representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste. 
Med tilsvarende frist skal også de enkelte eiere varsles.  
 
Innkalling til representantskapet følger ellers de regler som framgår av lov om interkommunale 
selskaper § 8. 
 
Ordinært representantskapsmøte behandler:  
 
1. Valg av protokollkomité med to medlemmer 
2. Årsmelding og regnskap 
3. Budsjett, økonomiplan 
4. Rammer for låneopptak og tilskudd fra eierne 
5. Valg av revisor 
6. Valg til styret 
7. Valg av valgkomité med minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år 
 
Representantskapets leder innkaller representantskapet. 
 
Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte ved behandling av særskilt angitte spørsmål. 
Det skal innkalles skriftlig med to ukers varsel når to styremedlemmer, revisor eller ett/flere 
representantskapsmedlemmer/eiere ber om det eller om representantskapets leder finner behov for 
dette.  
 
Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig 
leder har møte- og talerett.  
 
Representantskapet kan gjøre vedtak når minst to tredjedeler av eierne er til stede.  
 
Ved votering har hver tilstedeværende eier en stemme hver. 
 
Protokollkomiteen utferdiger og undertegner protokoll fra representantskapets møter.  
 
 
§ 10. Budsjettbehandlingen 
  
Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan. 
 
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjett og økonomiplan. Dersom styrets forslag 
går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i eiernes 
økonomiplan, skal representantskapet og Eierne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om 
styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.  
 
De til enhver tid gjeldende forskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhold av lov om 
interkommunale selskap skal gjelde for virksomheten. 
 
Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1. september hvert år.  
 



Budsjettet er ikke endelig før alle eiernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45. 
  
Styret skal utarbeide slike økonomirapporter som representantskapet beslutter.  
 
 
§ 11. Styret  
 
Styret skal ha seks medlemmer, hvorav fem velges av representantskapet etter valgkomiteens 
innstilling. De valgte styremedlemmene skal ha tre nummererte varamedlemmer. Styrets medlemmer 
og varamedlemmer skal velges av representantskapet for to år. To medlemmer/ varamedlemmer 
velges for to år i år med oddetall. Tre medlemmer og ett varamedlemmer velges for to år i år med 
partall. Blant styrets medlemmer velges av representantskapet styrets leder og nestleder for ett år av 
gangen.  
De ansatte velger et styremedlem med vara. Medlemmet har rettigheter i styret i henhold til 
kommunelovens § 26 pkt 1 og 2.  
  
Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved 
representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det 
nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.  
 
Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i 
henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for at saker som skal behandles i 
ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets 
vedtak. Styret kan bare ta opp lån eller påføre eierne forpliktelser i den utstrekning det foreligger 
særlig vedtak om dette i representantskapet. 
  
Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan 
delegere til daglig leder å tilsette selskapets øvrige personale.  
 
Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.  
 
Styret representerer selskapet utad og tegner firmaet. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til 
å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap. 
 
 
§ 12. Styrets møter 
 
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller 
møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til 
stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll som 
godkjennes av styret.  
 
Styret fastsetter daglig leders lønn. 
 
Styret vedtar personalreglement for selskapet. 
 
Styret godkjenner forhandlingsresultat fra lokale lønnsforhandlinger. 
 
 
§ 13. Daglig leder  
 
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. 
 
Daglig leder har sekretariatsfunksjonene og ansvaret for saksframlegg til styret. Vedkommende har 
tale- og forslagsrett i styrets møter.  
 
 
§ 14. Organisering av tilsynsfunksjoner  
 



Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og 
om økonomi og personalforhold. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har 
nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker 
skal fortløpende sendes til eierne.  
 
 
§ 15.  Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet til annen lovgivning  
 
Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, 
offentlighetsloven og personopplysningsloven.  
 
Reglene om habilitet i kommuneloven gjelder for selskapets organer. 
For områder som ikke direkte er regulert i selskapsavtalen gjelder de til enhver tid gjeldende regler i 
lov om interkommunale selskaper. 
 

 

§ 16. Økonomiforvaltning  
 
Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. 
 
Regnskap, budsjett og økonomiforvaltning ellers skal følge regler i lov om interkommunale selskaper 
og de til enhver tid gjeldende forskrifter for slike selskaper. 
 
 
§ 17. Låneopptak og garantistillelse  
 
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på NOK 170 000 000 for selskapets samlede låneopptak. 
For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om 
interkommunale selskaper og tilhørende forskriftsverk. 
 
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 
forpliktelser. Virksomheten kan selv ikke låne ut penger.  
 
Dersom det kreves garantistillelse fra eierne, må dette vedtas av de respektive 
kommunestyrene/fylkesting. Den enkelte eier garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer 
eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i overensstemmelse med bestemmelsene i 
kommuneloven § 51 nr. 2.  
 
 
§ 18. Arbeidsgiveransvar  
 
Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i 
virksomheten.  
Styret avgjør tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon. 
 
 
§ 19. Møtegodtgjørelse m.v. 
 
Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av 
representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende 
reglene i kommuneloven § 41.  
Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer. 
 
 
§ 20. Endring av selskapsavtalen  
 
Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For 
eiere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet. 
 



Endringer i selskapsavtalen som gjelder de punktene som lov om interkommunale selskap § 4 tredje 
ledd setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et likelydende 
vedtak om dette.  
 
Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte 
stemmene. 
 
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av 
Eierne.  
 
Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse 
fremmes for behandling hos eierne.  
 
 
 § 21. Nye eiere 
 
En ny eier må tilfredsstille kravene i § 1, samt at det kreves samtykke fra alle øvrige eiere. 
 
En ny eier påtar seg de samme forpliktelser for selskapet som gjelder for eksisterende eiere, samt vil 
være bundet av alle tidligere fattede vedtak og beslutninger som selskapet har fattet. 
 
I tillegg til det faste eiertilskuddet beskrevet i § 5, betaler ny eier et inntredelsestilskudd tilsvarende 
50% av det årlige eiertilskuddet. 
 
 
§ 22. Utelukking, uttreden og oppløsning  
 
Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne enstemmig 
vedta at vedkommende Eier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale 
selskaper § 31.  
 
Den enkelte eier kan med 1 – ett - års skriftlig varsel ensidig si opp sitt Eierskap etter reglene i lov om 
interkommunale selskaper § 30.  Oppsigelsen får uansett ikke virkning før etter 31.12 året oppsigelsen 
ble levert. 
 
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om 
oppløsning må godkjennes av samtlige eiere og av departementet.  
 
Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om 
interkommunale selskaper § 30.  
 
Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§ 33-38 og 
eventuelle forutsetninger/føringer fra departementet. 
 
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  
 
 
§ 23. Ikrafttredelse 
 
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av samtlige eieres øverste politiske 
organ. 

 
 



 

Eier 2017 tilskudd andel garantisum 2018 tilskudd andel garantisum

Bamble kommune 670275 2,52 2520543 670275 2,50 4243108

Buskerud fylkeskommune 1270126 4,78 4776257 1270126 4,73 8040402

Bø kommune 391604 1,47 1472610 391604 1,46 2479006

Drangedal kommune 325383 1,22 1223591 325383 1,21 2059804

Flesberg kommune 276956 1,04 1041483 276956 1,03 1753242

Flå kommune 222194 0,84 835551 222194 0,83 1406573

Fyresdal kommune 230585 0,87 867106 230585 0,86 1459695

Færder kommune 0 0,00 0 1252801 4,67 7930730

Gol kommune 340279 1,28 1279604 340279 1,27 2154099

Hemsedal kommune 267621 1,01 1006380 267621 1,00 1694148

Hjartdal kommune 240358 0,90 903857 240358 0,90 1521563

Hof kommune 292593 1,10 1100285 0 0,00 0

Hol kommune 337549 1,27 1269339 337549 1,26 2136819

Hole kommune 414048 1,56 1557011 414048 1,54 2621088

Holmestrand kommune 568526 2,14 2137921 0 0,00 0

Nye Holmestrand kommune 0 0,00 0 861119 3,21 5451227

Horten kommune 1066691 4,01 4011250 1066691 3,97 6752581

Kongsberg kommune 1063195 4,00 3998103 1063195 3,96 6730450

Kragerø kommune 564453 2,12 2122602 564453 2,10 3573211

Krødsherad kommune 0 0,00 0 262061 0,98 1658951

Kviteseid kommune 268498 1,01 1009675 268498 1,00 1699697

Lardal kommune 269374 1,01 1012969 0 0,00 0

Larvik kommune 1575557 5,92 5924819 0 0,00 0

Nye Larvik kommune 0 0,00 0 1844931 6,87 11679149

Modum kommune 661338 2,49 2486934 661338 2,46 4186531

Nes kommune 301321 1,13 1133107 301321 1,12 1907485

Nissedal kommune 234629 0,88 882313 234629 0,87 1485296

Nome kommune 406196 1,53 1527483 406196 1,51 2571381

Nore og Uvdal kommune 271868 1,02 1022347 271868 1,01 1721030

Nøtterøy kommune 899278 3,38 3381701 0 0,00 0

Porsgrunn kommune 1335032 5,02 5020335 1335032 4,97 8451285

Re kommune 501466 1,89 1885742 501466 1,87 3174478

Ringerike kommune 1147950 4,32 4316822 1147950 4,27 7266984

Rollag kommune 233315 0,88 877371 233315 0,87 1476976

Sande kommune 499309 1,88 1877631 499309 1,86 3160824

Sandefjord kommune 2096400 7,88 7883429 2096400 7,81 13271048

Sauherad kommune 332191 1,25 1249190 332191 1,24 2102899

Seljord kommune 286797 1,08 1078488 286797 1,07 1815537

Siljan kommune 264690 1,00 995354 264690 0,99 1675590

Skien kommune 1882141 7,08 7077716 1882141 7,01 11914702

Svelvik kommune 408555 1,54 1536354 408555 1,52 2586315

Telemark fylkeskommune 912480 3,43 3431343 912480 3,40 5776360

Tinn kommune 386178 1,45 1452207 386178 1,44 2444661

Tjøme kommune 353523 1,33 1329408 0 0,00 0

Tokke kommune 261690 0,98 984076 261690 0,97 1656603

Tønsberg kommune 1603920 6,03 6031477 1603920 5,97 10153453

Vinje kommune 311600 1,17 1171759 311600 1,16 1972549

Ål kommune 344761 1,29 1290000 344761 1,28 2182471

26592490 100 99993541 26854548 100 170000000
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4814-2  Arkiv: 037  

 

Sak: 4/18 

 

Saksprotokoll - Ny aksjonæravtale Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA)  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommunestyre godkjenner revidert aksjonæravtale for Hadeland og 

Ringerike avfallsselskap AS (HRA) 

2. Som medlem i valgkomitéen for HRA til generalforsamlingen 2018 oppnevnes Kirsten 

Orebråten (Ap) 

 
 

Behandling i Formannskapet 23.01.2018: 

 

Runer Johansen (H) fremmet følgende forslag i pkt. 2: 

«Kirsten Orebråten (Ap)» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling, samt Jonansens (H) forslag ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4814-1   Arkiv:   

 

 

Ny aksjonæravtale Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA)  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner revidert aksjonæravtale for Hadeland og 

Ringerike avfallsselskap AS (HRA) 

2. Som medlem i valgkomitéen for HRA til generalforsamlingen 2018 oppnevnes ……….. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS ble stiftet 2.11.1992 av kommunene Gran, Lunner, 

Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner. Det ble inngått en aksjonæravtale mellom eierne. Ett 

av de viktigste punktene i den første aksjonæravtalen var at eierne forpliktet seg til å stå som 

eier i selskapet i 15 år framover. Dette punktet ble fornyet i aksjonæravtalen som ble inngått i 

med virkning fra 1.1.2002. Perioden har i ettertid blitt forlenget til 1.1.2023. 

I 2013 vedtok eierne en eierstrategi for selskapet, som ligger til grunn for dagens formål og 

drift av selskapet. 

 

Beskrivelse av saken 

I 2015 initierte eierkommunene opprettelse av en valgkomité for selskapet for å 

profesjonalisere styrevalgprosessen. Det ble nedsatt en valgkomite før generalforsamlingen i 

2016, men først i ettertid har det blitt utarbeidet vedtekter for valgkomiteen. 

 

I prinsippet har det vært den samme aksjonæravtalen for selskapet siden oppstarten i 1992, selv 

om den har vært oppe til revisjon i kommunestyrene flere ganger i løpet av disse 25 årene. 

Gjeldende aksjonæravtale trenger revisjon for å ta opp i seg de endringene som har skjedd i 

virksomheten og i eierstyringen av selskapet. HRA er nå et selskap som er godt etablert og bør 

derfor ha styringsdokumenter med innhold i tråd med andre kommunalt eide AS.  

Styreleder i HRA har tatt initiativ til prosessen med å revidere de styrende dokumentene for 

selskapet, som eierne bør ha synspunkter på. Dette har vært en prosess som har involvert 

politisk og administrativ ledelse i kommunene. Saksframstillingen har basis i et felles forslag 



som skal behandles i samtlige eierkommuner, utarbeidet av rådmannen i Jevnaker; May-Britt 

Nordli. 

Følgende dokumenter har vært gjennomgått: 

 Aksjonæravtale 

 Vedtekter for Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 

 Retningslinjer for valgkomitéen i Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 

(Vedlegg til selskapets vedtekter) 

 

Kommmune-deltakerne er omforente om forslagene som nå framlegges til beslutning i 

kommunestyrene (aksjonæravtalen) og ekstraordinær generalforsamling (vedtekter for HRA og 

retningslinjer for valgkomitéen).  

Planen er at kommunestyrene vedtar aksjonæravtalen i løpet av desember og at det innkalles til 

ekstraordinær generalforsamling i selskapet i februar (mars), som behandler forslaget til nye 

vedtekter og retningslinjer for valgkomitéen. På den ekstraordinære generalforsamlingen blir 

det også nedsatt en valgkomité for styrevalgene på generalforsamlingen i 2018. Kommunene 

må derfor nå oppnevne sine respektive medlemmer til valgkomitéen. 

 

Rådmannens vurdering 

HRA AS er ikke et vanlig AS med kommersiell drift, men et heleid kommunalt selskap med 

formål å drive samfunnsnyttig virksomhet. Selskapet har blant annet fått delegert ansvaret som 

kommunene har med å innsamle avfall. Dette er for øvrig en monopoloppgave kommunene 

har. HRA er en virksomhet med et spesifikt samfunnsansvar. Aksjonæravtalen og vedtektene i 

selskapet må gjenspeile dette. 

Formålet med en aksjonæravtale er å avklare formålet og hovedprinsippene for virksomheten i 

selskapet og ikke minst skal aksjonæravtalen regulere forholdet mellom eierne. 

Aksjonæravtalen regulerer blant annet: 

 Utøvelsen av aksjonærenes plikter og rettigheter i selskapet gjennom stemmerettsregler 

i generalforsamlingen, deriblant beskrivelse av minoritetsrettigheter 

 Eiernes innflytelse på styresammensetningen i selskapet 

 Rettigheter knyttet til omsetting av aksjene 

Aksjonæravtalen skal bidra til å sikre en mest mulig effektiv og optimal drift av selskapet. 

Overdragelse av aksjer er et nytt moment i utkastet til ny aksjonæravtale. Som tidligere nevnt 

har det hittil vært en klausul om at eierne ikke kan selge sine aksjer før evt innen 15 år fra 

avtalen trådte i kraft. Dette er ikke lenger en særlig hensiktsmessig regel å ha for et «modent» 

selskap. Det er isteden utarbeidet regler for hvordan aksjer eventuelt kan overdras til andre. 

Først og fremst er dette et selskap som ivaretar monopoloppgaver for eierne. Aksjene kan 

derfor ikke vært fritt omsettelige.  

Man vil kunne tenke seg at en kommune ønsker å trekke seg ut, men vil da i tilfelle ta med seg 

monopoloppgavene sine (dvs «sitt» avfallsområde»). Det må derfor reguleres i aksjonæravtalen 

hvordan en slik situasjon skal håndteres. Tilsvarende må det finnes regler for hvordan eierne 

skal behandle saken dersom en ny kommune skulle ønske å tilslutte seg selskapet med sine 

monopoloppgaver.  



Aksjonæravtalen kan heller ikke ensidig sies opp av en av eierne. Avtalen vil falle bort, hvis en 

av eierne trer ut av selskapet. For øvrig er regelen at det må være enighet om eventuelle 

endringer i avtalen. 

Forslaget til nye vedtekter for HRA AS samt retningslinjer for valgkomiteen følger med denne 

saken, men kommenteres ikke ut over at partene er enige om innholdet i disse dokumentene, 

som skal behandles i ekstraordinær generalforsamlingen i løpet av vinteren 2018. 

Rådmannen anbefaler at forslaget til ny aksjonæravtale vedtas slik det nå foreligger.  

 

Vedlegg 

 

 Aksjonæravtale HRA AS – revidert 26.10.2017. 

 Vedtekter for Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS – revidert 26.10.2017 inkl. 

           Retningslinjer for valgkomitéen i Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS. 

 Eierstrategi HRA 2013 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver, tlf 909 99 923 
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Denne aksjonæravtalen (”Avtalen”) er inngått den [dato] mellom 

(1) GRAN KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 541 

(2) HOLE KOMMUNE, organisasjonsnummer 960 010 833  

(3) JEVNAKER KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 363  

(4) LUNNER AS, organisasjonsnummer 961 381 452  

(5) RINGERIKE KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 100 925 

 
((1) til (5) er i fellesskap benevnt ”Partene” og hver for seg en ”Part”), 

vedrørende utøvelse av aksjeeierrettigheter i Selskapet.  

1. BAKGRUNN OG AKSJEKAPITAL 

Formålet med eierskapet i HRA: 

- HRA skal oppfylle eierkommunenes forpliktelser etter Forurensningsloven, knyttet til 
innsamling og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet 

- HRA skal gi et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud som vektlegger eierkommunenes 
ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser, samt lokal og regionalutnyttelse av 
ressursene i husholdningsavfallet, herunder gjenvinning av energi, materialer og 
næringsstoffer på kommersiell basis. 

- HRA skal gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud. 

- HRA skal gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for innbyggerne, som på 
en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. HRA er eierkommunenes 
primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål. 

Formålet med aksjonæravtalen: 

- regulere utøvelsen av aksjonærenes plikter og rettigheter i selskapet gjennom 
stemmerettsregler i GF, deriblant beskrivelse av minoritetsrettigheter 

- regulere eiernes innflytelse på styresammensetning i selskapet 

- beskrive rettigheter knyttet til omsetting av aksjer og aksjeemisjoner 

- bidra til å sikre en mest mulig effektiv og optimal drift av selskapet   

 

 

Selskapets aksjekapital er på tidspunktet for signering av Avtalen NOK 3.862.000, fordelt på 3 862 
aksjer, hver pålydende NOK 1.000. Aksjene er fordelt som følger: 

 

 



 

 

Aksjonær Antall 
aksjer  

Eierandel 

Gran kommune    811   21 % 
Hole kommune    309     8 % 
Jevnaker Kommune    425   11 % 
Lunner Kommune 
Ringerike kommune 

   541 
1.776 

  14 % 
  46 % 

Totalt 3.862 100 % 

 
Prosentsatsen er beregnet på bakgrunn av kommunenes folketall på stiftelsestidspunktet.  
 

2. GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er selskapets operative eierorgan. Hver kommune er representert i 
generalforsamlingen med ordfører eller den ordføreren bemyndiger. I tillegg skal hver kommune 
være representert i generalforsamlingen med en observatør med talerett. Observatøren velges fra et 
av de politiske partiene som ikke står bak valg av ordfører. Ordføreren stemmer for aksjene som den 
enkelte kommune har.  

Eierne samles en gang hver høst for å diskutere selskapets strategier, budsjett for kommende år og 
langtidsbudsjett. På denne samlingen deltar også rådmennene og/eller de rådmannen ønsker skal 
være til stede.   

Generalforsamlingen fatter vedtak i henhold til følgende stemmeregler: 

- Hver aksje har en stemme 

- 2/3-dels flertall kreves, foruten ved vedtektsendring, ved samlet investeringer og/eller 
pantsetting over 30 millioner kroner totalt per år. Beløpsgrensen skal beregnes etter 
kroneverdien 1. november 2016.  I tillegg må minst 50 % av aksjonærene stemme for 
forslaget. 

- Dersom en aksjonær alene har mer enn 1/3 del av aksjene anses det likevel som 
flertallsvedtak dersom de øvrige stemmer for/mot. Dette gjelder ikke ved vedtektsendring. 

- For øvrig gjelder vanlige avstemmingsregler i henhold til aksjeloven.  

3. STYRET 

3.1 Styremedlemmer 

Styret sammensettes utfra at det er et kollegialt organ, og medlemmene bør utfylle hverandre 
kompetansemessig.  Styret skal sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. For 
å unngå habilitetskonflikter, skal kommunenes folkevalgte politikere og kommunens toppledelse som 
regel ikke sitte i styret.  
 
Selskapets styre består av 5-8 medlemmer.  
 
Det skal være minst ett aksjonærvalgt styremedlem med personlig varamedlem som representerer 
hver av aksjonærene.  
 
En valgkomite bestående av en representant for hver av eierkommunene innstiller kandidater til 
aksjonærvalgte styremedlemmer. Valgkomiteen utfører sitt oppdrag i henhold til vedtatte 
retningslinjer. Valgkomitemedlemmene plikter å forankre aktuelle styrekandidater med respektive 



 

 

eiere før valgkomiteen avgir sin innstilling, og sørger således for at kandidater som innstilles til 
styrevalg i generalforsamlingen har støtte fra den aksjonæren som styremedlemmet er ment å 
representere. 
 
Valg av styremedlemmer foretas av generalforsamlingen, basert på valgkomiteens innstilling.  
 
Styret skal også ha ett medlem med personlig varamedlem valgt av og blant selskapets ansatte. 
 
Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder blant de aksjonærvalgte styremedlemmene.  
 
Styremedlemmene tjenestegjør i to år av gangen.   

3.2 Styremøter 

Styrets leder sørger for å innkalle styret til møte så ofte som det er nødvendig. 

Innkalling til styremøter skal sendes til alle styremedlemmene med nødvendig frist før møtet skal 
avholdes med mindre styremedlemmene samtykker til kortere frist. Innkallingen skal angi sted, dato 
og klokkeslett samt saksorden for møtet. 

3.3 Flertallskrav 

Med mindre noe annet følger av Avtalen, vedtektene eller lov, krever en beslutning av styret at 
flertallet av styremedlemmene som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. 

Styret fatter beslutning i henhold til følgende stemmeregler: 

(a) 2/3-dels flertall kreves ved låneopptak, pantsetting, nyinvestering eller kjøp som overstiger 
2 million kroner etter kroneverdien 1. november 2016. 

(b) For øvrig gjelder vanlige avstemmingsregler i henhold til aksjeloven. Stemmene fra hver 
styrerepresentant teller likt. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. 

4. OVERDRAGELSE AV AKSJER  

a. Samtykkekrav ved eierskifte 

Aksjonærer i selskapet kan bare være norske kommuner eller selskap som er heleid av slike. 

Aksjenes omsettelighet er begrenset  

Eierskifte til aksjer krever skriftlig samtykke fra generalforsamlingen i henhold til reglene i aksjeloven.  

Krav om samtykke gjelder ikke ved overdragelse til selskaper som kontrolleres av, eller er under felles 
kontroll, med overdrager, jf aksjeloven § 1-3, eller til nærstående, jf definisjonen i aksjeloven § 1-5. 

b. Forkjøpsrett 

Partene har forkjøpsrett tilsvarende deres respektive forholdsmessige eierandel i Selskapet når en 
aksje i Selskapet skal avhendes eller for øvrig skifte eier. For forkjøpsretten gjelder følgende regler:  

(i) Når det er inngått avtale eller gitt løfte om overføring av aksjer i Selskapet, eller annen 
overføring som vil utløse forkjøpsrett, skal avhenderen straks gi varsel om dette til de 
øvrige Partene. Varselet skal angi (i) navn og adresse til erververen, (ii) antallet aksjer som 
skal overføres, (iii) vederlaget og betingelser og vilkår forøvrig. 



 

 

(ii) Forkjøpsrett kan bare utøves for samtlige aksjer som omfattes av overdragelsen. 
Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved meddelelse til avhenderen. Meddelelsen må være 
kommet frem til avhenderen senest én måned etter at den forkjøpsberettigede mottok 
varsel om overføringen. 

(iii) Partene er enige om at enhver overdragelse av aksjer i Selskapet skal skje på 
markedsmessige vilkår. Dersom avhender og erverver har avtalt et markedsmessig 
kontantvederlag, skal løsningssummen være lik den avtalte kjøpesummen. Dersom disse 
har avtalt vederlag i annet enn penger, skal løsningssummen tilsvare den virkelige verdien 
av vederlaget. Er den avtalte kjøpesummen ikke markedsmessig eller lar den seg ikke 
bestemme ut fra tilbudet, skal løsningssummen tilsvare estimert virkelig verdi av aksjene på 
tidspunktet for avsendelsen av meldingen om utøvelse av forkjøpsretten. Blir de aktuelle 
Partene ikke enige om hva som er virkelig verdi av aksjene, skal verdien bestemmes av en 
gruppe på tre personer som oppnevnes av Ringerike tingrett som også er gruppens leder. 
De øvrige medlemmer skal være henholdsvis teknisk og økonomisk kyndige. Kostnadene 
knyttet til denne gruppens arbeid, forbundet med verdifastsettelsen, skal deles 
forholdsmessig mellom de forkjøpsrettsberettigede/kjøpsberettigede på den ene siden og 
avhenderen på den andre siden i forhold til deres respektive eierandel i Selskapet. 

(iv) En Part som har meddelt at han gjør forkjøpsrett gjeldende, er forpliktet til å overta alle 
aksjene. [Dette gjelder likevel ikke dersom løsningssummen er fastsatt av Oppmann i 
henhold til punkt (iii) ovenfor. Parten kan i et slikt tilfelle gi melding til avhenderen innen en 
uke etter at løsningssummen har blitt endelig fastsatt om at han likevel ikke vil utøve 
forkjøpsrett. I så fall må Parten betale alle kostnadene forbundet med Oppmannens 
verdsettelse. Avhenderen står i et slikt tilfelle fritt til å selge sine aksjer til øvrige 
fortrinnsberettigede. Dersom øvrige fortrinnsberettigede heller ikke vil benytte 
forkjøpsretten står avhenderen fritt til å selge sine aksjer til en annen norsk kommune eller 
selskap som er heleid av slike. 

(v) For øvrig gjelder reglene i aksjeloven. 

c. Tiltredelse av Avtalen ved eierskifte 

Den som vil overføre aksjer, skal på forhånd gjøre erververen kjent med Avtalen og skal sørge for at 
erververen skriftlig tiltrer Avtalen som Aksjonær med virkning fra tidspunktet for ervervet ved å 
signere tiltredelseserklæringen inntatt som vedlegg 1. 

5. FORTRINNSRETT VED EMISJON 

Ved kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer gjelder aksjelovens kap. 10. 

Aksjonærene skal ha fortrinnsrett til tegning av nye aksjer (eller andre finansielle instrumenter) ved 
emisjon tilsvarende deres respektive forholdsmessige eierandeler i Selskapet.  

Fortrinnsretten til tegning av nye aksjer ved emisjon gjelder ikke ved utstedelse av aksjer: 

(a) i en rettet emisjon mot ny investor som er godkjent av generalforsamlingen i Selskapet med 
2/3-dels flertall;  

(b) som vederlag i forbindelse med fusjon eller oppkjøp av virksomhet. 

6. DIVERSE BESTEMMELSER 

a. Endringer av Avtalen 



 

 

Endringer av avtalen krever tilslutning fra alle aksjonærer. Endringsavtaler skal inngås skriftlig og 
signeres av alle Partene. 

b. Vedtekter 

Avtalen trer i stedet for og erstatter alle (eventuelle) tidligere avtaler mellom Partene vedrørende 
deres rettigheter og plikter som aksjonærer i Selskapet. 

Ved uoverensstemmelse mellom vedtektene og Avtalen, går Avtalen foran. 

c. Konfidensialitet 

Avtalens parter skal bevare taushet om det de får kjennskap til av taushetsbelagte opplysninger i 
forbindelse med avtalen og arbeidet partene imellom jf. forvaltningsloven § 13 flg. Taushetsplikten 
gjelder også etter at verv i selskapet har opphørt og etter at aksjene er overført til ny eier. 
 
d.          Uttreden av avtalen 
 
For en Aksjonær som avhender samtlige av sine aksjer i Selskapet i overensstemmelse med Avtalens 
bestemmelser, opphører Avtalen når avhendelsen av aksjene er gjennomført. Avtalens opphør skal 
ikke frita for plikter som er pådratt ved brudd på Avtalen eller på annen måte før 
opphørstidspunktet. 
 

7. LOVVALG OG TVISTER 

Avtalen og enhver tvist forbundet med den, er underlagt norsk rett.  

Dersom det oppstår en tvist mellom Partene om gyldigheten, tolkningen eller gjennomføringen av 
Avtalen, og tvisten ikke kan løses ved forhandlinger, skal tvisten bringes inn for de ordinære 
domstoler. Ringerike tingrett vedtas som verneting. 

Avtalen er undertegnet med ett eksemplar til hver av Partene.  

 
[*] 
 

 [*] 

   

 

[*] 
 

 [*] 

   
 
 
[*] 
 

 

  

 



 

 

Vedlegg 1 – Tiltredelseserklæring 

 

Tiltredelseserklæring til aksjonæravtale for [*] AS 

 

1. BAKGRUNN 

Aksjonærene i [*] AS ("Selskapet") inngikk den [dato] avtale som regulerer Aksjonærenes rettigheter 
og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet ("Aksjonæravtalen"). I henhold til Aksjonæravtalens 
punkt 6 bokstav c skal enhver som erverver aksjer i Selskapet være forpliktet til skriftlig å tiltre 
Avtalen som Aksjonær, ved å signere denne tiltredelseserklæringen, med mindre vedkommende 
allerede er part i Aksjonæravtalen. 

 

2. ERKLÆRING OM TILTREDELSE TIL AKSJONÆRAVTALEN 

Undertegnede som har [ervervet/tegnet] [antall] aksjer i Selskapet, erklærer med dette at jeg/vi trer 
inn som Part i Aksjonæravtalen med de rettigheter og forpliktelser som tilligger en Aksjonær etter 
Avtalen.  

Meddelelser bes sendes til adressen nedenfor: 

[adresse] 

 

___________, _____________________ 
 
 

____________________ 
 

 

Tiltredelsen godkjent og akseptert: 

[*] AS 

 

 
_________________________ 
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Revidert 26-10-2017 

 

 

VEDTEKTER 

 

FOR 

 

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS 

 

 

vedtatt i generalforsamling 02.11.92, med endring i generalforsamling 27.04.94, 31.10.2000, 

05.11.2003, 15.05.2007, 24.06.2016, xx.yy.2018 

 

 

 

I. Firma - kontorkommune - formål 

 

 § 1-1 

 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet 

 HRA. 

 

 § 1-2 

 Selskapets forretningsadresse er Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker. 

 

 § 1-3 

 Selskapets formål er avfallshåndtering. 

Selskapet skal arbeide med gjenvinning, herunder behandling, foredling og salg av varer og 

tjenester som baserer seg på selskapets anlegg, systemer og maskiner. 

 

 

II. Aksjekapital - aksjer 

 

 § 2-1 

 Selskapets aksjekapital er på 3.862.000,- fordelt på 3.862 aksjer à kr. 1.000,- 

 fullt innbetalt og lydende på navn. 

 Aksjene skal ikke registreres i verdipapirsentralen. 

 

 § 2-2 

Ved oppløsning av selskapet skal eventuell formue og overskudd fordeles på eierne i forhold 

til antall aksjer. 

 

 

III. Generalforsamlingen 

 

 § 3-1 

 Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. 

 

 § 3-2 

 Ordinær generalforsamling avholdes en gang hvert år innen utgangen av april måned. 

 Ordinær generalforsamling avholdes vekselvis i eierkommunene. 
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 Generalforsamlingen skal behandle og avgjøre: 

  

 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. 

 

2. Valg av styre og revisor. Aksjonærvalgte styremedlemmer skal velges blant 

kandidater som er foreslått eller akseptert av respektive eierkommuner, så lenge dette 

er forenlig med krav om kjønnsfordeling i henhold til Kommunelovens §80 a.     

 

3. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomite og styre, samt godkjenning av godtgjørelse 

til revisor. 

 

 4. Andre saker som er nevnt i innkallelsen eller som etter lov eller vedtekter hører  

  inn under generalforsamlingen. 

 

 § 3-3 

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder blant de aksjonærvalgte 

styremedlemmene. 

 

 § 3-4 

Generalforsamlingen fatter vedtak i saker som omfatter investeringer og/eller pantsetting som 

overstiger 30 millioner kroner totalt pr. år. Beløpsgrensen skal beregnes etter kroneverdien 1. 

november 2016. 

 

 § 3-5 

Innkalling til ordinær generalforsamling foretas av selskapets styre senest fire uker før 

generalforsamlingen. Fristen løper fra avsendelse av innkallingen. Innkalling skjer skriftlig til 

alle aksjeeiere med kjent adresse. 

 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes i henhold til aksjelovens bestemmelser.  Frist for 

innkalling er senest en uke før ekstraordinær generalforsamling.  Fristen løper fra avsendelse 

av innkallingen.  Innkalling skjer til alle aksjeeiere med kjent adresse. 

 

Innkallingen til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal angi hvilke saker som skal 

behandles og avgjøres av generalforsamlingen. 

 

 § 3-6 

 Møteleder i generalforsamlingen skal være styrets nestleder. 

 

 § 3-7 

 Generalforsamlingen fatter vedtak i henhold til følgende stemmerettsregler: 

 

 - Hver aksje har en stemme 

 

- 2/3-dels flertall kreves, foruten ved vedtektsendring, ved samlede investeringer 

og/eller pantsetting over 30 millioner kroner totalt pr. år. Beløpsgrensen skal beregnes 

etter kroneverdien 1. november 2016. I tillegg må minst 50 % av aksjonærene stemme 

for forslaget. 

 

  Dersom en aksjonær alene har mer enn 1/3 av aksjene anses det likevel som 

 flertallsvedtak dersom de øvrige stemmer for/mot. Dette gjelder ikke ved 

vedtektsendring. 
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- For avgjørelser som krever simpelt flertall gjelder: Dersom en aksjonær alene har mer 

enn 50 % av aksjene anses det likevel som flertallsvedtak dersom de øvrige stemmer 

for/mot. 

 

- Forøvrig gjelder vanlige avstemmingsregler i henhold til aksjeloven. 

 

 

IV. Selskapets valgkomite 

 

§ 4-1 

Valgkomiteen har en representant fra hver av eierkommunene.  Valgkomiteen ledes av 

representanten for den største eieren.  Valgkomiteens nestleder og leders stedfortreder, er 

representanten for den nest største eieren.   
 

§ 4-2 

Valgkomiteen utfører sitt oppdrag i henhold til vedtatte retningslinjer (vedlegg 1) og i 

samsvar med §80a. i kommuneloven, og innstiller kandidater til aksjonærvalgte 

styremedlemmer.  

 

§ 4-3 

Valgkomiteen foreslår styrets honorarer for generalforsamlingen. 

 

 § 4-4 

Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet. 

 

 

 

V. Selskapets styre 
 

 § 5-1 

Selskapets styre består av 5-8 medlemmer. Det skal være minst ett aksjonærvalgt 

styremedlem med personlig varamedlem fra hver av eierkommunene.  

Styret skal også ha ett medlem med personlig varamedlem valgt av og blant selskapets 

ansatte.  Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen. Styremedlemmene fra Ringerike, 

Gran og Lunner samt det ansattvalgte styremedlemmet velges i oddetallsår (2017, 2019, 

osv.), mens styremedlemmene fra Jevnaker og Hole velges i partallsår (2016, 2018, osv.) 

 

 § 5-2 

 Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av samtlige medlemmer er tilstede. 

 

 Styret kan ikke treffe beslutninger med mindre alle medlemmer av styret er gitt   

 anledning til å delta i sakens behandling.  

 

 Styret fatter beslutning i henhold til følgende stemmeregler: 

 

- 2/3- dels flertall kreves ved låneopptak, pantsetting, nyinvestering eller kjøp som 

overstiger 2 millioner kroner etter kroneverdien 1. november 2016. 

 

 - Forøvrig gjelder vanlige avstemmingsregler i henhold til aksjeloven. 
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Stemmene fra hver styrerepresentant teller likt. Ved stemmelikhet gjelder det som 

styrets leder har stemt for. 

 

 § 5-3 

Styrets leder sørger for å innkalle styret til møte så ofte som det er nødvendig.  

 

 § 5-4 

 Selskapets signatur innehas av styrets leder og en av de øvrige     

 styremedlemmene i fellesskap. 

 

 Styret kan meddele prokura. 

 

 § 5-5 

 Ved styremøter skal det føres protokoll som underskrives av samtlige    

 tilstedeværende styremedlemmer. 

 

 

VI. Selskapets administrasjon 

 

 § 6-1 

Selskapets daglige ledelse påhviler en daglig leder tilsatt av styret. 

 Styret skal utarbeide instruks for daglig leder. 

 

Daglig leder utøver sin myndighet etter generelle retningslinjer fastsatt av styret og 

representerer selskapet utad i anliggender som faller innenfor daglig leders myndighet. 

 

Daglig leder forbereder og avgir innstilling i saker som skal behandles av styret. 

 

 

VII. Vilkår for å eie aksjer i selskapet - aksjeovergang 

 

§ 7-1 

Aksjonærer i selskapet kan bare være norske kommuner eller selskap som er heleid av slike. 

§ 7-2 

Aksjenes omsettelighet er begrenset  

§ 7-3 

Eierskifte til aksjer krever skriftlig samtykke fra generalforsamlingen i henhold til reglene i 

aksjeloven. Krav om samtykke gjelder ikke ved overdragelse til selskaper som kontrolleres 

av, eller er under felles kontroll, med overdrager, jf aksjeloven § 1-3, eller til nærstående, jf 

definisjonen i aksjeloven § 1-5. 

§ 7-4 

Partene har forkjøpsrett tilsvarende deres respektive forholdsmessige eierandel i Selskapet 

når en aksje i Selskapet skal avhendes eller for øvrig skifte eier. For forkjøpsretten gjelder 

følgende regler:   
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(i) Når det er inngått avtale eller gitt løfte om overføring av aksjer i Selskapet, eller annen 

overføring som vil utløse forkjøpsrett, skal avhenderen straks gi varsel om dette til de øvrige 

Partene. Varselet skal angi (i) navn og adresse til erververen, (ii) antallet aksjer som skal 

overføres, (iii) vederlaget og betingelser og vilkår forøvrig. 

(ii) Forkjøpsrett kan bare utøves for samtlige aksjer som omfattes av overdragelsen. 

Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved meddelelse til avhenderen. Meddelelsen må være 

kommet frem til avhenderen senest én måned etter at den forkjøpsberettigede mottok varsel 

om overføringen. 

(iii) Partene er enige om at enhver overdragelse av aksjer i Selskapet skal skje på 

markedsmessige vilkår. Dersom avhender og erverver har avtalt et markedsmessig 

kontantvederlag, skal løsningssummen være lik den avtalte kjøpesummen. Dersom disse har 

avtalt vederlag i annet enn penger, skal løsningssummen tilsvare den virkelige verdien av 

vederlaget. Er den avtalte kjøpesummen ikke markedsmessig eller lar den seg ikke 

bestemme ut fra tilbudet, skal løsningssummen tilsvare estimert virkelig verdi av aksjene på 

tidspunktet for avsendelsen av meldingen om utøvelse av forkjøpsretten. Blir de aktuelle 

Partene ikke enige om hva som er virkelig verdi av aksjene, skal verdien bestemmes av en 

gruppe på tre personer som oppnevnes av Ringerike tingrett som også er gruppens leder. 

De øvrige medlemmer skal være henholdsvis teknisk og økonomisk kyndige. Kostnadene 

knyttet til denne gruppens arbeid, forbundet med verdifastsettelsen, skal deles 

forholdsmessig mellom de forkjøpsrettsberettigede/kjøpsberettigede på den ene siden og 

avhenderen på den andre siden i forhold til deres respektive eierandel i Selskapet. 

(iv) En Part som har meddelt at han gjør forkjøpsrett gjeldende, er forpliktet til å overta alle 

aksjene. Dette gjelder likevel ikke dersom løsningssummen er fastsatt av Oppmann i 

henhold til punkt (iii) ovenfor. Parten kan i et slikt tilfelle gi melding til avhenderen innen en 

uke etter at løsningssummen har blitt endelig fastsatt om at han likevel ikke vil utøve 

forkjøpsrett. I så fall må Parten betale alle kostnadene forbundet med Oppmannens 

verdsettelse. Avhenderen står i et slikt tilfelle fritt til å selge sine aksjer til øvrige 

fortrinnsberettigede. Dersom øvrige fortrinnsberettigede heller ikke vil benytte 

forkjøpsretten står avhenderen fritt til å selge sine aksjer til en annen norsk kommune eller 

selskap som er heleid av slike. 

(v) For øvrig gjelder reglene i aksjeloven. 

 

 

VIII. Årsoppgjør m.v. 

 

 § 8-1 

 Regnskapet følger kalenderåret. 

 

 For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskap og årsberetning. 

 

Senest en måned etter fastsetting av årsregnskap og årsberetning skal et eksemplar av 

årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning sendes det sentrale Regnskapsregisteret. 

 

 

IX. Diverse 

 

 § 9-1 
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 Forøvrig gjelder aksjelovens bestemmelser. 

 

 

Vedlegg 1:  

 

 

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN I HADELAND OG RINGERIKE 

AVFALLSSELSKAP AS 

(Vedlegg til selskapets vedtekter) 

 

 

1  Mandat 

 

1.1  Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærenes 

representanter i styret, og honorar til styrets medlemmer. 

 

2  Sammensetning  

2.1 Valgkomiteen har en representant fra hver av eierkommunene.  Representanten fra den 

enkelte kommune utnevnes av kommunens ordfører.  Valgkomiteen ledes av 

representanten for den største eieren.  Valgkomiteens nestleder og leders stedfortreder, 

er representanten for den nest største eieren. 

 

2.2  Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet. 

 

 

 

3  Saksbehandlingsregler 

 

3.1  Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder samt minst to medlemmer 

er tilstede.  

 

3.2  Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen, og dessuten når ett eller flere 

medlemmer av valgkomiteen eller styrelederen ber om det. 

 

3.3  Fra komiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende 

medlemmer. 

 

3.4  Valgkomiteen bør ha kontakt med medlemmer av generalforsamlingen, styret og den 

daglige ledelsen. Styrelederen og daglig leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til 

minst ett møte i valgkomiteen før komiteen avgir sin endelige innstilling. 

 

3.5  Styrets egenevaluering av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges komiteen. 

Styreleder skal møte i komiteen og orientere om evalueringen. 

 

3.6 Valgkomitemedlemmene plikter å forankre aktuelle styrekandidater med respektive eiere 

før valgkomiteen avgir sin innstilling, og sørger således for at kandidater som innstilles til 

styrevalg i generalforsamlingen har støtte fra tilhørende eierkommune.  
 

3.7  Ved forslag på medlemmer til styret bør det i samsvar med prinsipper for god eierstyring 

og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til 
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aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og 

mangfold blir ivaretatt. 

 

 

 

3.8 Valgkomiteens innstilling skal være i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens §80a om 

kjønnsbalanse. 

 

3.9  Valgkomiteen innstiller kandidater til styret for generalforsamlingen. 

 

 

4  Behandling av valgkomiteens innstilling 

 

4.1  Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen bør sendes aksjonærene sammen med 

innkallingen til generalforsamlingen. 

 

4.2  Valgkomiteens innstillinger skal inneholde informasjon om kandidatenes kompetanse og 

uavhengighet. Informasjonen skal omfatte opplysninger om kjønn, alder, utdannelse og 

yrkesmessige erfaring. 
 

 

 

 



 

 

 

EIERSTRATEGI  
for 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) 

Eiet av kommunene Gran, Jevnaker, Lunner, Hole og Ringerike. 

 

 

1. Formål med eierskapet 

Eierkommunenes formål med sitt eierskap i HRA er: 

1. Å oppfylle kommunenes forpliktelser etter Forurensingsloven, knyttet til innsamling 
og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet. 
 

2. Å gi et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes 
ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser og lokal og regional utnyttelse av 
ressursene i husholdningsavfallet, herunder gjenvinning av energi, materialer og 
næringsstoffer på kommersiell basis. 
 

3. Å gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud. 
 

4. Å gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for innbyggerne, som på 
en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Selskapet er 
eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål.  

 

2. Oppgaver og handlingsrom 

HRA skal ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessig for å 
realisere eiernes formål med selskapet. Eierne ønsker med dette å gi selskapet et entydig 
mandat og handlingsrom for sine strategiske og faglige vurderinger. 

Selskapsstrategi 

Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes HRA å etablere en 
selskapsstrategi som er forankret i relevante nasjonale og lokale ambisjoner og føringer, 
samt eiernes eierstrategi og aksjonæravtalen.  

 



Endringer i renovasjonsforskriftene 

HRA har mandat til å foreta endringer i eierkommunenes lokale renovasjonsforskrifter, 
dersom endringene skyldes endringer i nasjonale føringer og rammer for selskapets 
virksomhet, f.eks. endringer i lov og forskrift.  

Endringer i renovasjonsforskriftene som utløses av planlagte endringer i tjenestetilbudet, 
skal legges frem for omforent politiske behandling i eierkommunene.  

Endringer i renovasjonsgebyrene 

I forbindelse med eierkommunenes behandling av økonomiplaner, skal HRA`s styre medio 
oktober fremlegge beregningsunderlag for kommende års renovasjonsgebyr, og fremme 
forslag om endringer i renovasjonsgebyret overfor den enkelte eierkommune. 

Eierskap i andre selskaper 

HRA kan etablere hel- eller deleide datterselskaper, der dette tjener selskapets formål. Det 
legges til grunn at slike selskapsetableringer rettes mot å løse oppgaver som ikke løses på en 
tilfredsstillende måte ved hjelp av eksisterende marked, samt at nye selskapsetableringer 
ikke kommer i konflikt med andre eierinteresser kommunene måtte ha. 

Etikk 

HRA skal som en del av sitt kvalitetssikringssystem ha etiske retningslinjer, for medlemmer 
styre, daglig ledelse og administrasjon. 

Kostnadseffektivitet 

Monopoldelen skal drives effektivt, slik at gebyrene for husstandene holdes lavest mulig. 
Gebyrene skal ta høyde for nødvendige investeringer og betjening av selskapet gjeld i 
monopoldelen. 

Konkurranseutsatt virksomhet 

Selskapet kan drive kommersiell virksomhet med utgangspunkt i formålet, i tillegg til 
monopoldelen. Kommunene vil kunne ta ut utbytte fra denne delen av virksomheten. 

Selskapet skal ikke ta uforsvarlig risiko i forhold til den konkurranseutsatte virksomheten. 

 

3. Styringsdialogen mellom kommunene som eier og HRA 

Styringsdialogen mellom selskapet og eierne forutsettes å skje gjennom årlige eiermøter og i 
generalforsamlingen for å drøfte felles strategi og utfordringer, jf. aksjonæravtalen og 
vedtektene 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4908-7  Arkiv: K10  

 

Sak: 9/18 

 

Saksprotokoll - Innspill til melding om oppstart av verneprosess, økologisk 

kompensasjon Ringeriksbanen/E16  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det er svært viktig og grunnleggende at fremdriften opprettholdes. Verneprosessen må 

på ingen måte hindre fremdrift i prosessen med reguleringsplan for Ringeriksbanen og 

E16. 

2. Verneprosessen og reguleringsplan FRE16 bør være uavhengig om dette kompliserer 

prosessene, og samtidig vedtak ikke er mulig å gjennomføre i 2018. 

3. Det bør unngås vern av arealer som er dyrka mark og kan brukes til matproduksjon 

4. Foreliggende saksfremlegg med rådmannens vurdering sendes til Fylkesmannen i 

Buskerud som høringssvar fra Ringerike kommune. Saksprotokoll ettersendes etter 

politisk behandling. 

5. Kommunestyret tar melding om oppstart av verneprosess som følge av økologisk 

kompensasjon for Ringeriksbanen/E16 til orientering 

 
 

Behandling i Formannskapet 23.01.2018: 

 

Representant Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet habilitetsspørsmål i hht. fvl § 6, rundt sin egen 

habilitet i behandling av saken, da han eier landbrukseiendom som er berørt av prosjektet, men 

ikke direkte berørt av gjeldene sak.  

Hans-Petter Aasen (Sp) ble enstemmig kjent habil i behandling av saken. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4908-4   Arkiv: K10  

 

 

Innspill til melding om oppstart av verneprosess, økologisk kompensasjon 

Ringeriksbanen/E16  
 

Forslag til vedtak: 

1. Det er svært viktig og grunnleggende at fremdriften opprettholdes. Verneprosessen må 

på ingen måte hindre fremdrift i prosessen med reguleringsplan for Ringeriksbanen og 

E16. 

2. Verneprosessen og reguleringsplan FRE16 bør være uavhengig om dette kompliserer 

prosessene, og samtidig vedtak ikke er mulig å gjennomføre i 2018. 

3. Det bør unngås vern av arealer som er dyrka mark og kan brukes til matproduksjon 

4. Foreliggende saksfremlegg med rådmannens vurdering sendes til Fylkesmannen i 

Buskerud som høringssvar fra Ringerike kommune. Saksprotokoll ettersendes etter 

politisk behandling. 

5. Kommunestyret tar melding om oppstart av verneprosess som følge av økologisk 

kompensasjon for Ringeriksbanen/E16 til orientering 

 

  

Innledning / bakgrunn 

I brev av 28.04.2016 kunngjorde Samferdselsdepartementet (SD) beslutningen om at 

Helgelandsmolinja skulle legges til grunn for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16 

(FRE16). I samme brev står: «I planarbeidet skal det legges vekt på å finne relevante 

avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og 

jordvern/jordbruk». 

 

Økologisk kompensasjon er fysisk erstatning av tapt verdifull natur etter at avbøtende og 

restaurerende tiltak er gjennomført. Arealer som velges ut til økologisk kompensasjon skal i 

hovedsak sikres gjennom vern etter naturmangfoldloven. 

 

Det kjøres egen prosesser i forhold til kompenserende tiltak for tapt dyrka mark. 

 

FRE 16 som tiltakshaver er ansvarlig for å utarbeide en kompensasjonsplan. Planen skal være 

et vedlegg til reguleringsplanen for vei og bane. Kompensasjonsplanen vil inneholde konkrete 

forslag til hvilke arealer som bør vernes for å unngå netto tap av viktig natur, og skal danne det 



- 

faglige grunnlaget for verneplanen. Kompensasjonsplanen er ennå ikke ferdig, og 

kompensasjonsbehovet er dermed ikke avklart. 

 

Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen har 07.12.2017 sendt ut melding om oppstart av verneprosess som følge av 

økologisk kompensasjon for FRE16, se vedlegg 1. Bakgrunnen for at meldingen er sendt ut før 

kompensasjonsplanen er ferdig, er at Klima- og miljøverndepartementet (KLD) har gitt FMBU 

føringer om at verneplanprosessen må kjøres parallelt med reguleringsplanprosessen, slik at det 

er mulig å vedta verneplanen samtidig med reguleringsplanen.  

 

Oppstartsmeldingen baserer seg på kartlegginger og metodisk arbeid utført i 2016. En 

oppsummering av kartleggingsarbeidet finnes i rapporten Potensielle arealer for økologisk 

kompensasjon. Noen av de kartlagte arealene er utelatt i oppstartsmeldingen. Dette gjelder i 

hovedsak større jordbruksarealer. I alt 24 avgrensede arealer inngår i oppstartsmeldingen, 17 

av disse ligger helt eller delvis i Ringerike kommune. 

 

Sannsynligvis vil det ikke bli aktuelt å verne alt areal det nå er meldt oppstart på. Den endelige 

kompensasjonsplanen vil, sammen med innspill til oppstartsmeldingen, danne grunnlag for 

utarbeidelse av verneplan. FMBU skriver i sitt brev at verneplanen vil bli sendt på høring 

samtidig som at reguleringsplan for vei og bane blir sendt på offentlig høring våren 2018. 

 

Fristen på merknader til oppstartsmeldingen er satt til 15. januar, men kommunen har i møte 

med FMBU fått aksept for å komme med formelt innspill etter behandling i første mulige 

kommunestyremøte. 

 

Fremdrift 

Ringerike kommune har i innspill til planprogram, vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, blant 

annet pekt på viktigheten av å opprettholde fremdriften. Dette har vært fokus fra kommunen 

over lengre tid, og er gjentatt i ulike vedtak. I oppdragsbrevet fra SD datert 30.08.2015, ble 

visse premisser lagt til grunn. Ett av disse var at det skulles startes med en reguleringsplan og 

ikke en kommunedelplan. Det blir videre sagt at hensynet til effektiv planlegging og 

kostnadseffektiv utbygging skal prioriteres i det videre arbeidet. Den skisserte at 

framdriftsplanen fra delutredning 2 for de ulike fasene i planleggingen av prosjektet, legges 

til grunn for planarbeidet. Dette innebærer en ambisjon om byggestart i 2019 og 

ferdigstillelse i 2024. Det er viktig at fremdriften som nå foreligger med sluttbehandling av 

planen i 2018 ikke blir ytterligere forsinket.  

 

I oppstartsmeldingen fra FMBU står følgende: Det tas forbehold om at det kan komme nye 

arealer til i verneplanarbeidet, dersom det viser seg at de foreliggende arealer ikke møter 

kravene for økologisk kompensasjon. Nye arealer vil i så fall måtte finnes lengre unna enn det 

som er vurdert per i dag. Hvis det er behov for flere arealer til vern må det sendes ny 

oppstartsmelding for disse arealene, j f. naturmangfoldloven § 42. Hvis så blir tilfelle, er det 

viktig at dette ikke forsinker fremdriften. 

 

Rådmannens vurdering 

Fylkesmannen i Buskerud melder oppstart på et stort areal innen for Ringerike kommune. 

Rådmannen leser FMBUs brev slik at det fortsatt er uklarhet rundt det faglige grunnlaget for 

økologisk kompensasjon knyttet til FRE16, da kompensasjonsplanen ennå ikke er ferdig. Den 

endelige verneplanen bør basere seg på det reelle behovet for fysisk kompensasjon.  



- 

 

Videre leser Rådmannen at det er lagt opp til et parallelt løp mellom verneplan og 

reguleringsplan for vei og bane. Dette har gitt grunnlag for en viss bekymring om at 

verneprosessen kan forsinke vedtak av reguleringsplanen. Ringerike kommune mener at 

arbeidet med verneprosessen ikke må hindre fremdriften av Ringeriksbanen og ny E16. 

 

Rådmannen kan ikke se at noen av de foreslåtte arealer hindrer ønsket utvikling i kommunen. 

Det påpekes likevel følgende: Det er ønske om sykkelvei mellom Prestmoen og Busundbrua, 

og hvis en eller begge av arealene 13a, Busund sandtak og 13b, Busund nord, velges til fysisk 

kompensasjon, må dette ikke være til hinder for etablering av sykkelvei. I forhold til areal 15, 

Juveren vest, ber kommunen om at et evt. vern ikke skal være til hinder for fremtidig behov for 

utvidelse av fv 158, Norderhovsveien. 

 

Vern og forhold til dyrka mark  

I noen av de foreslåtte områdene til vern er det dyrket mark. Ringerike kommunestyre har i 

behandling 15.12.2016 vedtatt at: Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes 

behandlet tilsvarende som øko-kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at 

matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før utbygging. For at matproduksjon 

skal opprettholdes på samme nivå som før utbygging er det da ikke ønskelig å verne arealer 

som brukes eller kan brukes til matproduksjon. Det vises til brev fra SD 28.04.16 i forhold til 

jordbruk: I planarbeidet skal det legges vekt på å finne relevante avbøtende og 

kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk. 

 

Arealer som er kartlagt for vern blir lagt inn i fagdatabaser og registeringene blir tilgjengelig og 

benyttet selv om vern ikke blir et faktum. Det vil dermed kunne gi en konsekvens for disse 

store arealene selv om det bare vernes en liten del.  

En del av de foreslåtte arealer er i dag fulldyrket mark, hvor det evt. skal etableres/tilbakestilles 

til våtmark. Dette bør kun vurderes for lite drivverdige restarealer og arealer med større 

begrensinger (eks. flomutsatte, våte arealer), og ikke på større arealer med matjord av god 

kvalitet. Alt fulldyrka areal som benyttes til etablering av våtmark må kompenseres for 

gjennom jordbrukskompenserende tiltak. 

 



- 

 

 

Vedlegg 

1. Oppstartsmelding verneprosess økologisk kompensasjon, 07.12.2017 

2. Oversiktskart oppstartsmelding 

3. Brev fra SD 28.04.16 

4. Oppdragsbrev fra SD 30.08.2015 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 

   Ole Einar Gulbrandsen 
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Grunneiere og høringsinstanser etter liste

Melding om oppstart av verneprosess som følge av økologisk kompensasjon
for Ringeriksbanen / E16

Ringeriksbanen og ny E16 som planlegges bygd mellom Sandvika/ Høgkastet og
Hønefoss skjærer gjennom et r ikt kultur - og naturlandskap. Sammen med valget av
Helgelandsmolinjen for delstrekning 4 av prosjektet, bestemte
Samferdselsdepartementet at det skal «legges vekt på å finne relevante avbøtende og
kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, fl omsikring og
jordvern/jordbruk». Kompenserende tiltak for naturmangfold (økologisk
kompensasjon) vil erstatte tapte naturverdier. Erstatningsarealene sikres gjennom
en verneplan. Fylkesmannen melder nå oppstart av verneprosess for mulige
erstatningsarealer . Omfanget av økologisk kompensasjon, herunder hvor store
arealer som skal vernes, vil bli besluttet av regjeringen. Arealene det nå meldes
oppstart for er aktuelle å utrede for vern som erstatningsareal. Vi ønsker
synspunkter fra grunneiere, organisasjone r og andre interesserte. Det vil bli holdt et
åpent møte om dette tirsdag, 9. januar 2018 på General hotell, Helgelandsmoen, kl.
18. Vi ønsker alle velkommen.

BAKGRUNN

Regjeringen vedtok i august 2015 å bygge Ringeriksbanen og ny E16 mellom Sandvika og
Hønefoss. Tiltakshaver er Fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16 (Fellesprosjektet).
Traseen med en fire felts motorvei og to spors jernbane beslaglegger et rundt 130 meter bredt
belte i et landskap med store verdier knyttet t il blant annet bebyggelse, natur, jordbruk og
kulturminner. Da traseen ble vedtatt, ble det bestemt at det skal «legges vekt på å finne
relevante avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring
og jordvern/jordbruk», jfr. b rev fra Samferdselsdepartementet 28.4.16. Kompenserende tiltak
vil være sikring av nye arealer gjennom vern (erstatningsarealer).

Om verneprosessen
En verneprosess med hjemmel i lov om naturens mangfold (naturmangfoldloven) skal
legge til rette for medv irkning. Den starter med en kunngjøring om oppstart av
verneprosess («oppstartsmelding», dette brevet) som viser en oversikt over de områdene
som kan være aktuelle for vern. Alle kan komme med innspill til oppstartsmeldingen.
Fylkesmannen behandler innkomn e innspill, som blir en del av grunnlaget for et forslag til
verneplan. En verneplan har konkrete forslag til avgrensing og vernebestemmelser og kan
inneholder ulike alternativer til vern. Den sendes på høring til alle berørte grunneiere og
relevante parte r. Merknadene til høringen blir vurdert før Fylkesmannen sender sitt
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endelige forslag til verneplan til Miljødirektoratet. Saken behandles så i Miljødirektoratet
og Klima - og miljødepartementet, før den behandles i regjering og vedtas ved kongelig
resolusj on.

Arealene det nå meldes oppstart for baserer seg på naturfaglige kartlegginger og metodisk
arbeid gjort i 20161. For å sikre god nok kunnskap om mulige erstatningsarealer har
kartleggingen omfattet mange forskjellige typer natur og områder. Siden da h ar noen
arealer blitt tatt ut fra den opprinnelige kartleggingslisten av hensyn til jordvern. Trolig vil
ikke alle arealene som det nå meldes oppstart på inngå i høringsforslaget til verneplanen
som utarbeides i løpet av senvinter/ våren. Dialogmøter med g runneiere i de aktuelle
områdene er påbegynt, men det er ikke gjennomført møter med alle ennå. Samtidig pågår
arbeidet med å avklare tapet av natur og behovet for kompensasjon fra Fellesprosjektets
side. Det er derfor usikkert hvor stort areal og hvilke ko nkrete områder det er aktuelt å
verne. Klima - og miljødepartementet har gitt oppdrag om å starte verneprosessen for
aktuelle områder nå, for å unngå å forsinke arbeidet med reguleringsplanen for vei/bane.

Forhold mellom verneprosess og planprosessen for Ringeriksbanen/ E16
Fellesprosjektet utarbeider en kompensasjonsplan som bidrar til kunnskapsgrunnlaget for
verneprosessen, og den skal sendes på høring sammen med reguleringsplanen våren 2018.
Klima - og miljødepartementet har bestemt at grenseendring av naturreservatet Synneren og
nytt vern som følge av økologisk kompensasjon skal kunne sluttbehandles samtidig med
reguleringsplanen. Derfor må verneplanprosessen følge planprosessen til Ringeriksbanen/
E16 slik at et samtidig vedtak av reguleringsplan og en delig verneplan er mulig. Forslag til
verneplan som Fylkesmannen utarbeider vil så langt som mulig bygge på
kompensasjonsplanens faglige grunnlag. Videre må det tas forbehold om at det kan komme
nye arealer til i verneplanarbeidet, dersom det viser seg at de foreliggende arealer ikke
møter kravene for økologisk kompensasjon. Nye arealer vil i så fall måtte finnes lengre
unna enn det som er vurdert per i dag. Hvis det er behov for flere arealer til vern må det
sendes ny oppstartsmelding for disse arealene, j f. naturmangfoldloven § 42.

GRUNNLAGET FOR VERN

Hva er økologisk kompensasjon?
Kompenserende tiltak for naturmangfold (økologisk kompensasjon) skal fysisk erstatte tap
av verdifull natur. Økologisk kompensasjon er siste utvei for å motvirke gjenværende
negativ påvirkning fra naturinngrep etter at man har gjort det som er mulig for å unngå,
avbøte og restaurere påvirkete naturområder. Kompensasjon omfatter vanligvis vern av
nye arealer eller nydanning av verdifulle naturtyper. Økologisk kompensasjon er r elativt
nytt i Norge.

Kompensasjonsplan
Tiltakshaver, altså Fellesprosjektet Ringeriksbanen/ E16, har ansvar for å utarbeide en
kompensasjonsplan. Denne kompensasjonsplanen tar utgangspunkt i prosjektets
konsekvensutredning som redegjør for hvilke konsek venser samferdselsprosjektet har
generelt og for de utvalgte naturverdiene langs traseen. Tap av naturverdier som ikke kan

1 Arbeidet ble oppsummert og offentligjort som FRE rapport FRE - 00 - A - 25370 «Potensielle arealer for
økologisk kompensasjon» og kan lastes ned fra Bane NORs prosjektside .
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forhindres må kompenseres fysisk gjennom vern av egnede erstatningsarealer. Der det er
ikke verdifull natur fra før kan reetablering eller nydanning av, for eksempel, ny våtmark,
være aktuelt. Det rettes spesielt oppmerksomhet mot konsekvensene av tiltaket for
landskapsøkologien, det vil si hvordan et slikt inngrep påvirker økologiske sammenhenger
og funksjoner utover de arealene som bl ir direkte bygd ned av prosjektet. Siden
samferdselstiltaket er lagt i en helt ny trasé er det viktig å vurdere dens påvirkning i et
større landskapsrom for å sikre at barrierevirkninger kan bli minimert og kompensert. Når
Fellesprosjektets kompensasjonspl an er kommet lenger, vil det være tydeligere hvordan
samferdselstiltaket vil påvirke verdifull natur, og hva som konkret må til for å kompensere
for dette.

Viktige naturverdier som påvirkes av Ringeriksbanen
Våtmark og elveslette : Storelva består av et o pprinnelig meandrerende elveløp og et aktivt
elvedelta som i liten grad er påvirket av tekniske inngrep. Elveslettelandskapet til Storelva
er unikt for Sør - Norge med store intakte kroksjøer i ulike suksesjonsstadier og et relativt
intakt utløpsdelta. Natur typen kroksjø, meandere og flomløp er naturtyper klassifisert som
sterkt truet på rødlista for naturtyper. I tillegg er området levested for en rekke sjeldne
plante - og dyrearter.

Naturreservater og Ramsar områder: Det er opprettet fem våtmarksreservater i Nordre
Tyrifjorden våtmarkssystem, og disse ble i 1996 innmeldt til Ramsarkonvensjonen og
godkjent som internasjonalt viktig våtmarksområde. Videre er det foreslått utvidelse og
sammenbinding av reservatene ved vern av Storelva og Nordre Tyrifjorden. Ve d Kroksund
er det et område med viktig funksjon for overvintrende vannfugl og verdi for både
hekkende vannfugl og rastende fugl på høst - og vårtrekket. Traseen for vei og bane skjærer
gjennom begge disse våtmarksområdene.

Kalknatur og truede arter: Langs traseen for vei og bane er det i tillegg til våtmark store
verdier knyttet til blant annet kalknatur og truede arter av planter og dyr. I arbeidet med
økologisk kompensasjon har det derfor vært viktig å kartlegge og vurdere naturtyper og
arter, og påvirkni ng på disse verdiene vil også bli vurdert for kompensasjon.

VURDERING AV POTENSIELLE KOMPENSASJONSAREALER

De fleste av arealene det nå meldes oppstart for ligger på Storelvas elveslette i tilknytning til
allerede vernede eller foreslått vernede områder . De består av våtmarksområder og kantsoner
med ulike typer skog langs Storelva og dens kroksjøer og evjer, samt Loreåsen ved
Steinsvika. I denne oppstartsmeldingen er det tatt med noe dyrka mark med tanke på mulig
restaurering med dammer og eventuelt beit edyr.

Denne oppstartsmeldingen omfatter ikke alle arealene som ble kartlagt i 2016. En del av
de større områdene med fulldyrka mark er tatt ut for å redusere konflikten med jordvern.
Dette gjelder dyrka mark på Odden, Gomserud, Mælingen vest og øst, Frok øya og
Averøya. Flere områder kan bli tatt ut av verneplanen helt eller delvis når forslag til
verneplan sendes på høring.

Vedlagte kart viser hvilke arealer det meldes oppstart av verneplan for. Områdenummer
er hentet fra kartleggingsrapporten til Felle sprosjektet.
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Liste over arealer:
2 Sandbakken (15 daa) Bratt skogkledd sandskrent dannet av elvas graving
3 Odden I (64 daa) Skog inntil Synneren naturreservat
4 Odden II (7 daa) Smal kantsone mot Synneren
5 Hengslet (44 daa) Dyrket mark ved innløpet til Sy nneren
6 Indre Synneren (12 daa) Flomutsatt oppdyrket mark
8 Mælingen sør (58 daa) Løvdominert skog med viktige naturverdier
9 Mælingen vest (2 daa) Smal kantsone mot Synneren
10 Mælingen øst (4 daa) Smal kantsone mot Storelvas elvesving
11 Prestmoskrenten (33 daa) Bratt skogkledd sandskrent dannet av elvas graving
12 Busund (122 daa) Våtmark og elvenær skog ved Storelva
13a Busund sandtak (41 daa) Viktige verdier knyttet til insektliv
13b Busund nord (53 daa) Verdifull gammel skog
14 Sandsetertjern (7 daa) Tjern, våtma rk omgitt av dyrka mark
15 Juveren vest (37 daa) Dyrka mark
17 Lamoen øst (34 daa) Skog nær Motjern i Lamyra naturreservat
18 Berger - Bergerhaugen (96 daa) Verdifull kalkskog
19 Mosmyra (111 daa) Rik myr, gjengrodd kroksjø
20 Helgelandsmoen (833 daa) Skog og våtmark (b are deler av arealet er aktuelt)
21 Domholtevja nord (63 daa) Våtmark, evje
22 Helvetesmyra (100 daa) Rik sumpskog, gjengrodd elvesving
23 Domholtevja sør (15 daa) Våtmark og flomutsatt eng
26 Mælingen sørøst (10 daa) Dyrket mark
27 Loreåsen (144 daa) Kalksko g

Verneform
For å kompensere for tap av verdifulle areal og oppsplitting av våtmarksområdene foreslås
det å verne nye områder. Noen av disse er våtmarksarealer med viktige naturverdier. Andre
er kantsoner eller arealer som sikrer trekk - og ferdselsruter og skaper buffer og beskyttelse
mot vei/bane eller mot andre områder med forstyrrelser. Disse arealene er ikke
nødvendigvis våtmark, men de er med på å binde sammen våtmarksarealer og øke
variasjonen og dermed sikre et rikere biologisk mangfold. I noen av områdene kan det
være aktuelt å skape ny våtmark ved for eksempel å lage dammer eller evjer.

Det er trolig naturreservat som er den mest aktuelle verneformen. I et naturreservat er hele
økosystemet med plante - og dyreliv fredet. Det vil være forbud mot f or eksempel
motorferdsel, hogst og nye inngrep i området. Vedlikehold av eksisterende bygninger eller
anlegg er normalt tillatt. Bruk av området til beite eller friluftsliv er tillatt. Naturreservat er
den strengeste verneformen vi har. Andre aktuelle vern eformer kan være
biotopvernområde som kan brukes for å sikre leveområdet for en eller flere bestemte arter,
eller landskapsvernområde som skal sikre landskapet. Begge er en noe mildere verneform
som i så fall kan medføre behov for vern av større arealer fo r å sikre stor nok effekt.
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PROSESSEN VIDERE

Merknader til oppstartsmeldingen og invitasjon til åpent møte
Vi vil gjerne ha synspunkter på oppstartsmeldingen. Det kan være merknader til
avgrensning eller opplysninger om bruk og interesser innenfor vur deringsområdet. Hvem
som helst kan komme med merknader. I forbindelse med oppstart av verneplanarbeidet
inviterer vi til et åpent møte tirsdag den 9. januar 2018 , kl 18, på General hotell,
Helgelandsmoen, hvor alle interesserte er velkommen.

Fristen for m erknader er 15. januar 2018 .

Merknader sendes Fylkesmannen pr post eller e - post.
Postadresse: Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen
E - post: fmbupost@fylkesmannen.no

Utarbeidelse av forslag til verneplan
Prosessen følger vanlig prosess for verneplan som beskrevet innledningsvis. Fylkesmannen
vil gjennomgå alle innspill som kommer til oppstartsmeldingen (dette brevet) og utarbeider
et konkret verneforslag med utkast til vernebestemmelser og grenser. Høringen av dette
konkrete verneforslag et vil bli sendt ut til alle berørte parter samtidig med høring på
reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 våren 2018.

Mer informasjon finner du på Fylkesmannens nettside: www.fylkesmannen.no/buskerud
(Høringer/ Kunngjøringer)

Har dere spørsmål så ta kontakt med Miriam Geitz (fmbumge@fylkesmannen.no, tlf 32 26 67
34) eller Eldfrid Engen (fmbueen@fylkesmannen.no, tlf 32 26 68 09).

Med hilsen

Gunhild Dalaker Tuseth
avdelings direktør

Miriam Geit z

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM

Vedlegg
1 Oversiktskart oppstartsmelding ØK
2 adresseliste_oppstartsme lding
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Deres ref Vår ref Dato 

 15/991-      28.04.2016 

 

Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss: trasevalg delstrekning 4 

Etter drøftinger i regjeringen har Samferdselsdepartementet i samråd med Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet besluttet at alternativ 4f, Helgelandsmolinja, skal legges til 

grunn for den videre planleggingen av Ringeriksbanen og E16 på strekningen Bymoen-

Styggedalen. I planarbeidet skal det legges vekt på å finne relevante avbøtende og 

kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk. 

Som en del av dette bør lang bro fra Helgelandsmoen til Prestmoen utredes.  

Som statlig planmyndighet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet ansvaret for 

planprosessen etter plan- og bygningsloven. Etatene må derfor ta kontakt med Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for å avklare opplegget for den videre planprosessen, i første 

omgang arbeidet med planprogrammet. 

Hensynet til effektiv planlegging og kostnadseffektiv utbygging skal prioriteres. Det er viktig 

at etatene planlegger med fokus på kostnadskontroll. Kostnadsanslagene for veg- og 

baneprosjektene som er utarbeidet i de tre delutredningene av hhv. 13. juni 2014, 31. oktober 

2014 og 31. januar 2015 og tilhørende ekstern kvalitetssikring av Ringeriksbanen, skal være 

førende for den videre planleggingen av prosjektet. For avbøtende og/eller kompenserende 

tiltak vil det bli lagt avgjørende vekt på kost-/ nyttevurderinger. 

Samferdselsdepartementets oppdragsbrev av 30. august 2015 gir føringer for den videre 

planleggingen av prosjektet. Utgangspunktet for planleggingen er en samtidig utbygging av 

veg og bane. Etatene har i en kvalitativ risikoanalyse av 27.1 d.å. sannsynliggjort at 

mulighetspotensialet ved en felles organisering er langt større enn risikopotensialet, og at 

felles trase medfører økt koordineringsbehov og kompleksitet. På bakgrunn av dette har 

etatene anbefalt felles organisering også i utbyggingsfasen. Fellesprosjektet omfatter 

delstrekning av E16 som må bygges sammen med jernbane. Etatene har anbefalt at E16 på 



Side 2 

 

strekningen fra Skaret til Høgkastet planlegges og gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt 

under Statens vegvesen, jf. brev fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet av 21. 

desember 2015 med anmodning om fastsetting av kommunedelplan for denne strekningen. 

Samferdselsdepartementet støtter disse anbefalingene.  

Vi ber om at det utarbeides planer for å håndtere de risikoer som er identifisert. Vi ber videre 

om at det utarbeides gevinstrealiseringsplaner for å sikre at mulighetspotensialet ved et 

fellesprosjekt blir fulgt opp i den videre planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.  

Det er besluttet at planleggingen skal ta utgangspunkt i en ambisjon om byggestart i 2019 og 

ferdigstillelse i 2024.Samferdselsdepartementet skal orienteres dersom det i den videre 

planleggingen kommer fram momenter som kan bidra til en vesentlig endring i prosjektets 

kostnader eller framdrift. 

Med hilsen  

 

 

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Anders Andgard 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

Kopi til:  
 

Akershus fylkeskommune 

Buskerud fylkeskommune 

Bærum kommune 

Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Hole kommune 

Klima- og miljødepartementet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Landbruks- og matdepartementet 

Olje- og energidepartementet 

Ringerike kommune 

Vegdirektoratet 
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baneavdelingen 

Saksbehandler 
Postboks 8010 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Anders Andgard 

22 24 81 26 0030 Oslo Org no.  

postmottak@sd.dep.no http://www.sd.dep.no/ 972 417 904  
 

 

 

 

Ifølge liste  

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 15/991-      30.08.2015 

 

Oppdragsbrev – Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss 

Etter drøftinger i regjeringen, ber Samferdselsdepartementet Jernbaneverket og Statens 

vegvesen om å sette i gang formell planlegging av Ringeriksbanen samt videre planlegging av 

E16 Skaret-Hønefoss, jf. plan- og bygningsloven.  

Følgende premisser ligger til grunn for den videre planleggingen: 

 Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss gjennomføres i utgangspunktet som 

fellesprosjekt. 

 Planprosessen gjennomføres som statlig plan. 

 Planprosessen starter rett på reguleringsplan. Det utarbeides ikke kommunedelplan. 

 Åsa-alternativet for jernbanetrasé legges bort. Videre planlegging tar utgangspunkt i 

korridor over Kroksund. 

 Transportetatenes traséforslag legges til grunn for reguleringsplanarbeidet. For 

delstrekning 4 gjennomføres det et forprosjekt som utreder Helgelandsmoen-, Busund- 

og Monserudalternativene (4e, 4f og 4g).Trasé for delstrekning 4 besluttes i 

forbindelse med fastsetting av planprogrammet for reguleringsplanen. 

I utredningsrapportene anbefaler transportetatene felles planlegging og utbygging av E16 

Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen. Samferdselsdepartementet ber etatene utarbeide et felles 

planforslag. Den eksterne kvalitetssikringen peker imidlertid på at et felles utbyggingsprosjekt 

for veg og bane kan øke kompleksiteten, og dermed risikoen for tilleggskostnader. Vi ber 

derfor transportetatene vurdere dette nærmere før det tas endelig stilling til 

utbyggingsorganisasjon.  

Hensynet til effektiv planlegging og kostnadseffektiv utbygging skal prioriteres i det videre 

arbeidet. Det er viktig at etatene planlegger med fokus på kostnadskontroll. 

Kostnadsanslagene for veg- og baneprosjektene som er utarbeidet i de tre delutredningene av 
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hhv. 13. juni 2014, 31. oktober 2014 og 31. januar 2015 og tilhørende ekstern kvalitetssikring 

av Ringeriksbanen, skal være førende for den videre planleggingen av prosjektet. 

Samferdselsdepartementet ber om å bli orientert dersom det i den videre planleggingen 

kommer fram momenter som kan bidra til en vesentlig endring i kostnaden. Den skisserte 

framdriftsplanen fra delutredning 2 for de ulike fasene i planleggingen av prosjektet, legges til 

grunn for planarbeidet. Dette innebærer en ambisjon om byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 

2024.  

Som statlig planmyndighet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet ansvaret for 

behandlingen og fastsettingen av de plandokumentene transportetatene skal utarbeide. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i dialog med Samferdselsdepartementet 

komme tilbake til den praktiske gjennomføringen og ansvarsdelingen i planarbeidet.  

Planleggingen av Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss vil berøre ansvarsområdene til 

andre statlige og lokale myndigheter. Samferdselsdepartementet understreker derfor 

betydningen av at Jernbaneverket og Statens vegvesen involverer relevante aktører i 

planarbeidet. Særskilt vil det være viktig å ha god dialog med berørte myndigheter i 

forbindelse med forprosjektet for valg av trasé for delstrekning 4. Departementet ber derfor 

Jernbaneverket og Statens vegvesen bygge videre på samarbeidet som ble etablert med 

berørte direktorater i forbindelse med utarbeidelsen av faktagrunnlaget for silingsrapporten av 

januar 2015. Forprosjektet gjennomføres i samråd med disse aktørene. I dette arbeidet er det 

viktig å identifisere avbøtende og kompenserende tiltak knyttet til landbruks-, kultur- og 

naturverdiene samt vannførselen i området. 

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. 

Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse 

investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at 

transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene 

blir best mulig.  

Med hilsen  

 

 

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Anders Andgard 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

Kopi til:   

Klima- og miljødepartementet Akershus fylkeskommune 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Buskerud fylkeskommune 

Landbruks- og matdepartementet Oppland fylkeskommune 

Olje- og energidepartementet Bærum kommune 

Fylkesmannen i Buskerud Hole kommune 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Ringerike kommune 
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Adresseliste 

Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR 

Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4571-2  Arkiv: 610  

 

Sak: 3/18 

 

Saksprotokoll - Redegjørelse om driften av Røsholmstranda 2017  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken tas til orientering.  

 
 

Behandling i Formannskapet 23.01.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4571-1   Arkiv:   

 

 

Redegjørelse om driften av Røsholmstranda 2017 
 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Redegjørelse om driften på Røssholmstranda ut fra gjeldende avtale med Røde Kors. Det er 

inngått leieavtale med Ringerike og Hole røde kors og Tony’s Restaurant og bar AS om leie av 

Røsholmstranda. Leietaker bekoster driften av kjøkkenet, mens Ringerike kommune bekoster 

drift av stranden og området. Leietakerne har mulighet til å fremleie lokalene på inntil 5 % av 

tiden for å unngå at leieforholdet blir ansett som næringsavtale og hvor kommunen ikke får 

refundert mva for investeringsprosjektet. Ringerike kommunes kostnader er ca. kr 70 000 i 

året for å ha Røsholmstranda åpent for publikum.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Det er inngått leieavtale med både Ringerike og Hole røde kors og Tony’s Restaurant og bar 

AS istedenfor at Ringerike og Hole røde kors framleier lokalet. Teknisk forvaltning har 

utarbeidet en ansvarsmatrise, se vedlegg 2, som ble laget ifm. revisjon av avtalene i 2016. 

Det som er prinsippet er at Tony’s bekoster det som gjelder drift av kjøkkenet, Ringerike 

kommune bekoster drift av stranden og området (resten av utgiftene). 

 

I avtalene med Tony’s og Ringerike og Hole røde kors er de ansvarlig for tilsyn, rydding av 

søppel på området og renhold av toaletter og cafebygg. Tonys har ansvar for dette i sesongen 

(1.mai – 2.helg i sept), mens Røde kors resten av året.  

 

Tony’s og Røde kors har anledning til å ha lukkede arrangementer på kafebygg i inntil 5 % av 

tiden og skal årlig dokumentere dette ovenfor Ringerike kommune. Det har blitt arrangert både 

bryllup, bursdager og konfirmasjoner på området. Røde kors har i tillegg anledning til å leie ut 

uteområdet til arrangementer, noe som kan gi dem ekstra inntekter, selv om området skal være 

tilgjengelig for allmennheten hele tiden. Årlig er det flere arrangementer der uteområdet leies 

ut. 



- 

 

Klipp av gress og eventuell beskjæring av trær utføres av Ringerike kommune 

v/parkavdelingen. 

 

Røde kors leier gammelt sanitærbygg som lager og holder kurs og aktiviteter ut fra dette. 

 

Fordelen for Ringerike kommune er at vi får et renhold av bygg, søppelplukking på uteområdet 

og tilsyn basert på behov. Tony’s som er på stedet ifm drift av kiosk, følger dette nøye opp. 

Ved befaringer på Røsholmstranda fremstår området som pent, ryddig og rent. Tilbudet kan gis 

på området hele året til badende, ved arrangementer, fugletitting, is aktiviteter på fjord etc. 

 

Ved å ha Tony’s på stedet får publikum et mye bedre tilbud enn det som var tilfellet før 

avtalene kom i stand. Nå kan middag kjøpes for en relativt billig penge. 

 

Ringerike og Hole røde kors har muligheten for å markedsføre seg på området, øke 

aktivitetstilbudet ift. tidligere og styrke sin beredskap for fjord og elver. 

 

Det synes som om området er høyere besøkt nå enn før avtaler og oppgradering ble 

gjennomført. Vi har ikke fått tall fra Tony’s eller Ringerike og Hole røde kors på dette ennå. 

 

Ulempen pr nå er at sanitærbygg kun kan holdes åpent når Tony’s eller Ringerike og Hole røde 

kors er på området. Dette i frykt for hærverk. Dette  fører til at besøkende utenom åpningstid 

på kiosk/kafe møter stengt sanitærbygg, med de ulemper dette medfører. Både Tony’s og 

Ringerike og Hole røde kors ønsker en løsning der toaletter kan være tilgjengelig hele døgnet. 

 

Sanitærbygg kan åpnes selv om kafebygget er stengt, men vi må ha tilsyn for å unngå hærverk 

og skader. Det er mulig å etablere elektronisk dørlås til sanitærbygg, der man drar 

betalingskort eller betaler med mobilen for å komme inn på toaletter. Dette er en løsning som 

ville gjort toaletter tilgjengelig for allmennheten, selv i perioder der kafe/kiosk er stengt. Ved å 

legge igjen digitale spor reduseres risikoen for hærverk og skader. Ved en skade vil politiet 

kunne finne ut hvem som har vært innom i aktuell periode.  

 

Det anbefales derfor å etablere elektroniske dørlås. Dette medfører en engangskostnad på ca. 

kr 100 000,-. I tillegg vil det medføre en årlig driftsøkning på ca. kr 75 000,-. Dette inneholder 

servicekostnader, progamvare, lisenser, drift og vedlikehold. Det er ikke avsatt midler til dette i 

budsjettet for 2018.  

 

Å holde Røsholmstranda åpent for allmenheten med de avtalene som i dag er inngått koster 

dette Ringerike kommune i under kant av kr 70 000,- i året når inntektene fra leieforholdene er 

trukket i fra.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Råmannen mener driften av Røsholmstanda gjennomføres på en tilfredstillende måte og er 

positivt for befolkningen. 

Rådmannen ser at det er behov for etablering av elektroniske dørlåser for å øke 

tilgjengeligheten på sanitæranlegget for allmenheten utenom åpningstider for å forebygge 

forsøpling. Midler til investering og drift av elektroniske dørlåser er ikke avsatt i budsjettet for 

2018. Rådmannen vil se på muligheten for å kunne ta denne investeringen innenfor vedtatt 



- 

budsjett for 2018.  Dersom dette ikke blir mulig vil tiltaket bli vurdert på nytt i forbindelse med 

behandlingen av handlingsprogrammet 2019 – 2022. 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1. Situasjonsplan Røsholmstranda 

Vedlegg 2. Ansvarsmatrise Røsholmstranda 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Per Christian  Frøislie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4413-3  Arkiv: Q34  

 

Sak: 150/17 

 

Saksprotokoll - Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes. 
 

Behandling i Kommunestyret 05.12.2017: 

 

Nena Bjerke (FrP) fremmet følgende forslag p.v.a. Frp: 

«Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn. 

 

Prosentandelen i punkt 4 endres fra 10% ned til 6%» 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: 

«Det etableres noen få hurtigladestasjoner der det er hensiktsmessig i sentrum. Resten av 

plassene etableres som ordinære ladestasjoner.» 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Runar Johansens (H) forslag til utsettelse ble vedtatt mot 1 stemmer. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4413-2  Arkiv: Q34  

 

Sak: 149/17 

 

Saksprotokoll - Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, 

med minimum 10 % andel av totalt antall p-plasser.  

 

2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 

 

3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av 

ladepunktene.  

 

4. Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn. Det etableres hurtig 

ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med minimum 

10% andel av totalt antall p-plasser 

Rådmannen vender tilbake i egen sak vedrørende kostnadene ved etablering av 

hurtigladestasjoner. 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.11.2017: 

 

Nena Bjerke (FrP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 1: 

«Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn. 

Det etableres hurtig ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med 

minimum 10% andel av totalt antall p-plasser. 

Rådmannen vender tilbake i egen sak vedrørende kostnadene ved etablering av 

hurtigladestasjoner». 

  

Ordfører foreslo følgende omforente forslag som Formannskapet sluttet seg til: 

Nena Bjerkes (FrP) forslag legges til som nytt pkt. 4. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag samt ordførerens omforente forslag ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4413-1   Arkiv: Q34  

 

 

Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med 

minimum 10 % andel av totalt antall p-plasser.  

2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 

3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av 

ladepunktene.  

 

 

 

  

Sammendrag 

I henhold til ny sentral parkeringsforskrift er kommunen forpliktet til å tilby minimum 6 % 

ladeplasser av totale antall kommunale parkeringsplasser. Minimumskravet på 6 % utgjør en 

kostnad i størrelsesorden kr 4,0 – 4,5 millioner.  

 

Alternativ kostnadsberegning ved å etablere 10 % ladepunkter istedenfor minimumet på 6 % 

blir i størrelsesorden ca. 5,0 millioner kroner. Se skjema lenger ned i dokumentet. 

 

Ladepunktene skal ha betalingsløsning. I dag er det gratis å lade og rådmannen mener det er 

nødvendig at ladepunktene forberedes for betalingsløsninger da kommunen i fremtiden ikke 

kan eller bør gi gratis strøm til lading. 

 

Rådmannen vuderer at kommunen har behov for bistand med prosjektering, bygging, samt 

videre drift og vedlikehold av ladepunkter på kommunale p-plasser. Etablering av evt. ladepkt. 

kan komme på plass i løpet av 2018.  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Jfr. Forskrift § 35 i Parkeringsforskriften, er kommunen forpliktet til å tilby ladeplass på 

minimum 6 % av totale antall plasser. 

 



- 

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

antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med 

lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby lademulighet på mer enn seks 

prosent av det totale antallet plasser. 

Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investerings- eller 

driftskostnadene blir urimelig høye. 

Trer i kraft 1 jan 2018. 

 

Det finnes pr. i dag 6 ladepunkter på Ringerike kommunes parkeringsområder. Disse 

ladepunktene er bygget og driftes av Ringeriks-Kraft. Ringeriks-Kraft oppgir at disse nå krever 

mye vedlikehold og er modne for utskifting.  

Kommunens totale antall parkeringsplasser er pr i dag ca. 480 stk., hvorav 6 % utgjør 30 stk. 

Dette resulterer i et behov for å etablere 30 stk. nye ladepunkter da vi forutsetter at de 

ladepunktene som finnes i dag også skiftes ut.  

 

Alternativ til et minimum er å etablere ladepunkter til f.eks. 10 %, noe som utgjør 48 stk. 

 

Det anes som fordelaktig å etablere de nye ladepunktene på kommunens «større» p-plasser. 

Dette for å få «stordriftsfordeler» pr. målerskap. Ladepunkter ved gateparkering anses som lite 

aktuelt.  

 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet behandlet 24.01.2017 sak ang. ny parkeringsforskrift, saks nr. 16/4210.  

Vedtak: 

1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering. 

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

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

framtidig innføring av betaling for ladestrøm.  

 



- 

Økonomiske forhold 

Erfaringstall på etablering av vanlige ladepunkter er ca. kr 35.000,- for ladepunkter med lav 

effekt (inntil 7,2 kW), forutsatt mulighet for tilkobling til et eksisterende målepunkt. Prisen for 

hurtigladere (50 kW) er betydelig høyere da det normalt må utbedringer på infrastrukturen (ny 

trafo, nytt ledningsnett etc.). På hvert parkingsområde hvor det skal stå ladepunkter må det 

også settes opp et målerskap for registrering av strømforbruk. Kostand pr. skap er ca. kr 

60.000,-. I tillegg kan det komme uforutsette kostander anslått til kr 500.000,-, samt kostander 

til strømtilførsel (graving og kabel) anslått til kr 1.500.000,-. Erfaringstall for etablering av 

hurtigladere er i størrelsesorden kr 390.000,- til 550.000,- for selve ladepunktet. Kostnader til 

nødvendig ny infrastruktur kommer i tillegg. Utbygging med hurtigladestasjoner er derfor ikke 

aktuelt i denne omgang.  

 

Forvaltningsavdelingen har ikke spesialkompetanse på fagfeltet ladestasjoner, og det er derfor 

behov for å engasjere konsulent/prosjektleder for å få dette gjennomført. Anslått kostand til 

dette er ca. kr 700.000,-. Totalkostnad for prosjektet ved å bygge ladepunkter til 10 % 

ladepunkter blir ca. kr 5 millioner kroner. 

 

Alternativ kostnadsberegning er ved å etablere 6 % ladepunkter, minimumskravet, istedenfor 

10 %. Totalkostnad for prosjektet blir da i størrelsesorden ca. kr. 4,0 – 4,5 millioner kroner. 

Nye ladepunkter skal ha betalingsløsning for betaling, da kommunen i fremtiden ikke kan gi 

gratis strøm til lading. 

 

Investeringsmidler ligger ikke inne i rådmannens forslag til handlingsprogram 2018 – 2021.  



- 

 
 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med 

minimum 6% andel av totalt antall p-plasser.  

2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 

3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av 

ladepunktene.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen er forpliktet til minimum å etablere 6 % ladepunkter i henhold til gjeldende 

Parkeringsforskrift (§ 35). Rådmannen anbefaler derfor å beslutte utbygging av ladepunkter for 

ladbar motorvogn i henhold til Parkeringsforskriften (§ 35) og samtidig bygge ut for 10 % 

dekning for å vise at Hønefoss er en by som satser på miljøet.  

 

Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 

Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av ladepunktene. 

Finasiering kommer rådmannen tilbake til i forbindelse med behandlingen av 1. tertial 2018. 

 

 

Vedlegg 

 



- 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Morten Fagerås 
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Kommunale viglser  
 

Forslag til vedtak: 

 

I tillegg til ordfører og varaordfører gis følgende personer vigselsmyndighet:  

Advokat Rune Erstad 

Advokat Lena Fagervold 

Advokat Geir Krydsby Kristiansen 

Advokat Thea Broch  

 

 

  

 

Bakgrunn 

 

Det vises til sak 154/17 vedrørende kommunale vigsler som ble behandlet av kommunestyret 

den 5. desember 2017.  

 

I sak 154/17 ble advokatene ved advokatkontoret gitt vigselsmyndighet, i tillegg til ordfører og 

vararodfører. Advokatene ved kommuneadvokatkontoret er: 

Advokat Rune Erstad 

Advokat Lena Fagervold 

Advokat Geir Krydsby Kristiansen 

Advokat Thea Broch  

 

Det stilles krav om at navnene på personene som gis vigselsmyndighet fremkommer av 

kommunestyrets vedtak, og det er for å sikre at dette kravet overholdes at foreliggende sak 

fremmes.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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