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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  28.06.2018  

Tid:   16:00 

 

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

grupperom, bestilles dette av gruppeledere 

 

DAGSORDEN: 

16:00 – 16:05 – Opprop og innkalling 

16:05 – 16:35 . Orientering - status områderegulering Hønefoss. 

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. 
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Ringerike kommune, 20.06.2018 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  15/18 
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Arkivsaksnr.: 18/2105-2   Arkiv: N02  

 

Grunngitt spørsmål fra Anders Braaten (SP) - Brakar - busstilbud 

sommeren 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Anders Braaten (SP) - Brakar - busstilbud sommeren 2018 
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Arkivsaksnr.: 18/2023-3   Arkiv: D11  

 

Interpellasjon -  fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - 

kunstgressbaner i Ringerike  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon -  fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - kunstgressbaner i Ringerike. 
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Arkivsaksnr.: 18/2408-1   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Kommunestyret den 28.06.2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
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Arkivsaksnr.: 18/2408-2   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

28.06.2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

Refererte saker tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 18/251-24   Arkiv: 216 &17  

 

Forvaltningsrevisjonen om omorganiseringsprosesser  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

73/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar saken til orientering 

 

2. Kommunestyret forutsetter at viktige omorganiseringsprosesser blir evaluert.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Kontrollutvalget vedtok i møtet 23.03.2017, sak 17 å gjennomføre forvaltningsrevisjonen om 

omorganiseringsprosesser 

 

Vedlagt rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) angir anbefalinger til kommunen  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken var til behandling i Kontrollutvalget 15.06.18 og saken sendes videre til kommunestyret 

med innstilling som forslag til vedtak. 

 

Vedlegg 

Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) 

Utskrift Møtebok Kontrollutvalget 

 

 Ringerike kommune, 18.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 18/1371-8   Arkiv: 210  

 

Budsjettøkning Kontrollutvalget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

72/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret øker budsjett 2018 til Kontrollutvalget innen tilsyn og kontroll med kr. 

140 000. Inndekning foretas i 1. tertialrapport 2018.  

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret ba i sak 42/18 kontrollutvalget å gjøre en tilleggsundersøkelse av 

Ringeriksbadet IKS. 

 

For å kunne gjennomføre denne tilleggundersøkelsen, må Kontrollutvalgets budsjett økes med 

kr. 140 000. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at budsjettet for 2018 til Kontrollutvalget styrkes med kr. 140 000. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 18/251-25   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget - Protokoll 05/18  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

73/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Kontrollutvalgets protokoll nr 05/18 tas til orientering.  

 

  

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.06.18 
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Arkivsaksnr.: 18/1857-1   Arkiv: 210  

 

1.Tertialrapport - april 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

87/18 Formannskapet 19.06.2018 

74/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 1.tertialrapport – april 2018, tas til orientering 

 

2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018: 

 

a) Kostnader til representasjon for ordfører, tas fra formannskapets disposisjonkonto. 

 

b) Timesatsen til støttekontakter er økt fra 123 kr til 147,95 kr. Antall timer per 

måned er ca 2640. Dekkes fra avsetning til lønnsvekst kr 791 000. Korrigering: 
149000.711003.120 kr 791 000 (kredit) 

105008.450403.234 kr 693 000 

109900.450403.234 kr   98 000 

 

c) Lønnsmidler til innkjøpsrådgiver flyttes fra 500020 til 200104 kr 760 000 

101000.500020.222 kr 605 000 (kredit) 

109000.500020.222 kr   60 000 (kredit) 

109900.500020.222 kr   95 000 (kredit) 

101000.200104.120 kr 605 000  

109000.200104.120 kr   60 000 

109900.200104.120 kr   95 000 

 

3. Følgende budsjettendringer forestas i investeringsbudsjettet 2018: 

 
a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler til prosjekt 10026 

Oppgradering Veienmarka ungdomsskole for inndekning av merforbruk 2017: 

023000.657000.222.10026 debet kr 287 593 

023000.656000.222.0040 kredit kr 287 593 

 

b) Merforbruk Sokna skole skyldes at driftsutgifter (montering/demontering av paviljonger) er 

ført på investeringsprosjektet. Aktiverte driftsutgifter nedskrives ved årsslutt. 

Finansieringen av merforbruket foreslås dekket fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler slik: 

023000.657000.222.10003 debet kr 1 213 549 

023000.656000.222.0040 kredit kr 1 213 549 
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c) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10016 

Austjord dagsenter for inndekning av merforbruk 2017: 

023000.657000.253.10016 debet kr 161 006 

023000.656000.253.0080 kredit kr 161 006 

 

d) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10021 

Hjelpemiddellager for inndekning av merforbruk 2017 og finansiering av nye dører i 2018: 

 

023000.657000.261.10021 debet kr 579 694 

023000.656000.261.0080 kredit kr 579 694 

 

e) Investeringstilskudd gitt til Ringerike kirkelige fellesråd til sprinkleranlegg og brannvarsling 

i Tyristrand kirke (vedtatt i KS-sak 39/18) finansieres ved bruk av lån: 

047000.610000.390.0141 debet kr 1 960 000 (Ringerike kirkelige fellesråd) 

091000.690000.870.0001 kredit kr 1 960 000 (bruk av lån) 

 

f) Samlede netto overskridelser på øvrige ferdigstilte prosjekter (F) og nedjusterte prognoser 

på løpende prosjekter (L) ses under ett mht. finansiering. Budsjettert bruk av lån i 2018 og 

mva. kompensasjon reduseres med 166 530 146 millioner kroner som følge av dette: 

091000.690000.870.0001 debet kr 142 500 000 (redusert bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 debet kr 24 030 146 (redusert mva. kompensasjon investeringer) 

023000.657000.360.10020 debet kr 678 323 (Røsholmstranda rehabilitering) (F) 

077000.657000.332.14000 debet kr 2 427 305 (samferdsel – kostnadsdelingsprosjekt) (F) 

023000.651000.353.15022 debet kr 2 627 923 (Byporten rundkjøring VA-anlegg) (F) 

023000.651000.353.15023 debet kr 764 807 (Hønengata 18-20 VA-løsning) (F) 

023000.651000.340.15005 debet kr 1 297 753 (Sokna vannverk) (F) 

023000.651000.353.15033 debet kr 2 787 886 (HSN campus brannvann VA) (F) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 55 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) (L) 

023000.657000.265.10007 kredit kr 10 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) (L) 

023000.657000.265.10008 kredit kr 10 200 000 (Hov øst omsorgsboliger) (L) 

023000.657000.241.10015 kredit kr 45 700 000 (Ny legevakt) (L) 

023000.651000.340.15006 kredit kr 22 800 000 (Ringerike vannverk) (L) 

023000.651000.353.15007 kredit kr 1 372 324 (nytt SD-system vann og avløp) (F) 

023000.651000.353.15012 kredit kr 1 241 819 (sanering Nymoen – Hen) (F) 

023000.651000.350.15013 kredit kr 30 600 000 (Monserud renseanlegg) (L) 

 

g) Kommunestyret vedtar følgende endringer i kostnadsrammene: 

Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 14 mill. til 68 mill. 

Monserud renseanlegg: Reduksjon med 32,2 mill til 318 mill. 

Sanering Nes i Ådal etappe 2: Reduksjon med 2,5 mill. til 13 mill. 

 

4. Vedtak i sak 6/13 i kommunestyret i punkt 3: «Administrative merkostnader i størrelsesorden 

0,7 % av samarbeidstiltakets lønnskostnader samt andel av faktiske kostnader til 

bygg/lokaliteter innarbeides i framtidige samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av 

eksisterende avtaler» oppheves og erstattes med: 

 «Til dekning av overheadkostnader benyttes ett påslag på 50% av totale 

årslønnskostnader. Dette påsalget dekker sosiale kostnader, husleie, kompetanseheving 

og andre kostnader per ansatt som pc, mobil og lisenskostnader i forbindelse med bruk 

av disse og brukes ved inngåelse av framtidige samarbeidsavtaler og ved 

revisjon/evaluering av eksisterende avtaler». 
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Rådmannens pkt. 5 avvises og Rådmannen anmodes om å komme tilbake med egen sak. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

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

økonomisk årsprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, statusrapport på alle 

kommunale mål beskrevet i Handlingsprogram 2018 – 2021, verbalforslag 2016, 2017 og 2018 

og status på vedtak fra kommunestyret som følges opp av rådmannen. 

 

Beskrivelse av saken 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2018 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 1,2 mill kroner dersom prognosen holder seg gjennom 

året. Rådmannen vil sammen med kommunalsjefene se på hvilke muligheter den enkelte sektor 

har for å gjennomføre tiltak, slik at den enkelte sektors budsjettramme kan holdes. 

Dersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli 

redusert til 22,6 mill kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er 

dette 0,9 %.  

 

Kommunens samlede sykefravær har økt noe de første månedene i år, sammenlignet med 

samme tid i fjor. 1.kvartal 2018 var samlet fravær 10,6 % -  mot 9,6 % i 1. kvartal 2017.  

Det er langtidsfraværet som har økt mest, men også det egenmeldt fraværet har økt noe. 

Korttidsfraværet har gått litt ned. 

Målingene pr. sektor viser at det samlede sykefraværet har gått ned på Kultur. Helse og Skole 

ligger på samme nivå som i fjor. Spesielle tiltak barn og unge, Samfunn, Barnehager samt 

Administrasjon og fellesutgifter har hatt en relativt stor økning i fraværet. Trolig kan dette 

skyldes at influensaen slo hardt til på Ringerike i 2018.  

Utvikling av de ulike typer fravær innenfor hver sektor er nærmere spesifisert i eget avsnittet 

om sykefravær. 
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Økonomiske forhold 

 
Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Årsprognose Årsbudsjett Avvik Avvik Avvik forrige

Rammeområdene pr april 2107 hittil 2018 hittil 2018 hittil 2018 % rapportering

SAMLET RESULTAT -4 475 1 660 57 883 56 223 1 157 0 -1 157 -19 107

Folkevalgte og revisjon 2 368 2 221 3 510 1 289 10 787 10 307 -480 -5 % 0

Administrasjon og fellestjenster 43 014 40 717 42 680 1 963 117 563 119 063 1 500 1 % 0

Barnehage 61 137 61 357 62 588 1 231 179 049 178 249 -800 0 % -1 278

Grunnskole 97 490 113 498 107 807 -5 691 296 354 293 854 -2 500 -1 % -1 000

Spesielle tiltak barn og unge 52 972 53 524 54 882 1 358 160 121 155 622 -4 500 -3 % -3 000

Kulturtjenesten 11 244 8 359 9 939 1 579 26 505 28 905 2 400 8 % 17

Helse og omsorg 206 823 213 088 229 285 16 197 616 985 610 485 -6 500 -1 % -5 861

Samfunn 46 230 46 084 42 353 -3 731 95 342 89 342 -6 000 -7 % -7 000

Avsetninger, overføringer -27 962 -33 254 2 291 35 545 3 522 6 522 3 000 46 % 0

Skatt og rammetilskudd -529 395 -541 110 -544 337 -3 227 -1 637 934 -1 633 012 4 922 0 % -978

Finans 31 604 37 176 46 886 9 711 132 862 140 662 7 800 6 % -7  
 

Barnehage: 

Det meldes et merforbruk på sektoren på totalt 0,8 millioner kroner. Dette skyldes den vedtatte 

pedagognormen som gir en merkostnad på 1,5 millioner kroner fra august 2018. Regjeringen 

innfører ny bemanningsnorm i barnehagene fra høsten 2018. Det er samtidig enighet om et 

øremerket tilskudd på 100 millioner kroner i 2018. For de kommunale barnehagene i Ringerike 

vil dette utgjøre om lag 200 000 kr. Dette er ikke tatt med i prognosen for sektoren da 

finansieringsforslaget ikke er endelig vedtatt.  

  

Grunnskole: 

I 2018 gjøres det flere tiltak for å redusere kostnader knyttet til læringssenteret. Blant annet vil 

kveldsundervisning utgå, og bemanning reduseres fra høsten 2018. Beregninger viser at det 

allikevel ligger an til et overforbruk på om lag 2,5 millioner kroner, også på grunn av at det går 

mer penger til introlønn enn budsjettert.  

Det er utfordringer i flere enheter på sektoren og enkelte skoler har planlagt tiltak som 

iverksettes fra høsten av. Det er også knyttet noe usikkerhet rundt pensjonsutgiftene samt 

refusjoner til og fra andre kommuner, men foreløpig holdes prognosen her som budsjettert. 

 

Spesielle tiltak barn og unge: 

Her er det forventet et merforbruk på 4,5 millioner kroner i sektoren. Enheten Austjord 

avlastning EFG/Hvelven har økte utgifter grunnet strukturendringer og økte vedtak på om lag 

3 mill kroner. Det forventes i tillegg et merforbruk på 1,5 million kroner for økte kostnader 

knyttet til dom vedrørende avlastning og besøkshjem. Ringerike sin andel i barnevernvakten er 

ført i prognosen og medfører dermed en merkostnad på om lag 400 000 kr i sektoren. 

 

Helse og omsorg: 

Det meldes om et merforbruk på 6,5 mill.kr for sektoren. Det er en viss grad av usikkerhet 

knyttet til prognosen. Det gjelder spesielt innsparingspotensialet ved å ta hjem kjøpte plasser, 

effekten av iverksatte tiltak i de integrerte tjenestene, effekten av ny organisering i 

hjemmetjenesten i Hønefoss og utviklingen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp. 

 

En stor del av merforbruket gjelder hjemmetjenesten i Hønefoss. Det er opprettet en ny enhet 

med ny turnus, og det er for tidlig å si sikkert hva effekten på økonomien blir. Med bakgrunn i 

lønnsforbruk de 4 første månedene peker prognosen mot et merforbruk på 4,5 mill.kroner. Det 

er også økonomiske utfordringer i de integrerte tjenestene (Tyribo, Sokna og Nes med 
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hjemmetjenester). Det gjelder økte tjenester til enkeltbrukere på institusjon og variasjoner i 

tjenester til hjemmeboende.  

Det er risiko for at økonomisk sosialhjelp vil gå utover budsjetterte rammer. Etter fire 

måneders drift har utviklingen i utbetaling likhetstrekk med tilsvarende periode i 2017. Det er 

forventet at ca.100 flyktninger avslutter introduksjonsordningen, og dersom noen av disse står 

uten jobb, vil de mest sannsynlig komme igjen som sosialhjelpsmottakere. Det blir imidlertid 

igangsatt en prosess for å arbeide tettere med tiltak innenfor denne gruppen av potensielle 

sosialhjelpsmottakere. Kommunen har tatt opp 100 mill kr. i startlån som skal lånes ut i 2018. 

Dette er et tiltak som kan redusere utbetalingen.  

Det er planlagt å ta hjem brukere kommunen kjøper plass til i privat institusjoner/bofellesskap. 

Det tar lengre tid enn planlagt, og etter hvert som tiden går blir besparelsen i inneværende år 

mindre. 

 

Samfunn: 

Her meldes det et avvik på 6 mill. kroner i merforbruk i prognosen totalt for sektoren for 2018. 

Kostnader til energi vil økte med over 3 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes økte 

energipriser og kaldere vinter enn tidligere år.  

Kostnader til snøbrøyting har økt betraktelig som følge av mer snøfall enn tidligere år. Det ser 

pr i dag ikke ut til at det er mulig å holde budsjettet for året selv med stram drift resten av året. 

Det er stort fokus på kostnadsbesparende tiltak. 

 

 

Andre forhold 

Tertialrapportens forslag til vedtak har ingen økonomiske konsekvenser samlet sett, men det 

foreslås budsjettendringer i både drifts- og investeringsbudsjettet som er av teknisk karakter. 

Følgende saker er satt opp i forslag til vedtak, for justeringer i driftsbudsjettene: 

 

Punkt 2a: Det foreslås at ordfører får kr 100.000 til disposisjon til utgifter i forbindelse med 

representasjon. Økningen av budsjettet for ordfører foreslås tatt fra Formannskapets 

disposisjonskonto. 

Punkt 2b: Rådmannen besluttet sent i 2017 å øke timesatsen for støttekontakter. Dette ble ikke 

lagt inn i forslag til budsjett for 2018. Midler til denne økningen flyttes fra  

Avsetninger til sektor Helse og omsorg. 

Punkt 2c: Rådmannen har besluttet å samle innkjøpskompetansen sentralt i kommunen, og 

midlene til stilling som innkjøpsrådgiver i Teknisk forvaltning flyttes derfor fra sektor Samfunn 

til sektor Administrasjon. 

 

Sak 23/18 Kjøp av eiendom – Hensmoveien 19 fra Menova AS – 30 mill. kroner. 

Rådmannen har gjennomført analyse av forventet låneopptak i 2018, og ser at noen av 

investeringsprosjektene vil få lavere kostnader i 2018. Det betyr at vi ikke har behov for å øke 

vedtatt låneramme, og kan kjøpe Hensmoveien 19 fra Menova AS innenfor vedtatte 

låneramme. 

 

Sak 30/18 Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn: Budsjettjusteringer som følge av 

kostnadene for å opparbeide og drifte ladepunktene innarbeides i 2. tertialrapport 2018.  

 

Sak 39/18 Tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg – Tyristrand kirke. Tilskudd til 

brannsikring av Tyristrand kirke til Ringerike kirkelige fellesråd på 1,96 mill. kroner kan 
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lånefinansieres. Tidligere nevnte analyse av investeringsprosjektene innebærer at det er rom for 

dette tilskuddet innenfor vedtatte låneramme for 2018. 

 

Påslag for overheadkostnader i samarbeidsavtaler med andre 

I forbindelse med utarbeidelse av samarbeidsavtale for Vannområdekoordinator, ser vi at 

vedtak i kommunestyresak 6/13 om påslag av 0,7% for overheadkostnader ikke er i samsvar 

med faktiske kostnader. 

 

Rambøll har på oppdrag for KS i ett FOU-prosjekt i 2013 beregnet hva som er ett godt anslag 

for overheadkostnader i kommunene. I rapporten framkommer det at ved å legge på 50% på 

direkte lønn (årslønn) får man ett riktig bilde av hva som er overheadkostnader. 

 

Rådmannen ønsker å benytte denne satsen ved utarbeidelse av nye samarbeidsavtaler og ved 

revidering/evaluering av allerede inngåtte samarbeidsavtaler. 

 

Ny leieavtale for Storgata 11-13 «Familiens hus» 

Som følge av at Miljø og Areal flyttet fra Storgata 11-13 til Fossveien, ble det mulig å flytte 

PPT fra Osloveien 1 (rådhuset) til Storgata 11-13. 

 

I forbindelse med flyttingen gjøres det tilpasninger, som gårdeeier står for. Kostnadene som 

følge av disse tilpasningene gir høyere husleie, og det er forhandlet fram en ny leieavtale. Notat 

om prosessen og resultatene av denne er vedlagt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen arbeider med å dekke opp merforbruket innenfor de eksisterende budsjettene for 

de sektorene som rapporterer om merforbruk i prognosen. Det er derfor ikke foretatt 

budsjettjustering av sektorenes driftsbudsjetter. I tillegg er det gjennomført analyser av 

inntekter og kostnader på sentrale områder, og i prognosene for disse områdene er 

merinntekter og reduserte kostnader tatt med. 

 

Kommunens skatteinntekter er per 30. april som budsjettert. For landet for øvrig er 

skatteinngangen høyere enn forutsatt i Statsbudsjettet for 2018. Skatteinngangen for 2018 er i 

RNB satt ned til vekst på 1%. Anslått pris- og lønnsvekst i RNB er opprettholdt på 2,6%, selv 

om lønnsvekstanslaget er nedjustert til 2,8% - årsaken er høyere prisvekst, spesielt på energi. 

 

Frie inntekter vil i 2018 ha en nedgang siden ekstraordinære skatteinntekter fra 2017 ikke 

videreføres, samt at skatteanslaget nedjusteres som følge av lavere lønnsvekst enn forventet i 

Statsbudsjettet for 2018.   
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Vedlegg 

1.tertialrapport per april 2018 

Status vedtak i kommunestyret 2014-2018 som krever oppfølging 

Status mål i Handlingsprogrammet 2018-2021 

Leiekontrakt Storgata 11-13 

Status verbalforslag 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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  Sak  75/18 

Side 19 av 53   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/2176-1   Arkiv: 210  

 

Finansrapport 1. tertial 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

88/18 Formannskapet 19.06.2018 

75/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansrapport 1. tertial 2018 tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunens utfordring er å øke disposisjonsfondet på samme tid som gjelden øker. 

Oppbyggingen av disposisjonsfondet har gått saktere enn budsjettert. Det mest sannsynlige er 

at den finansielle situasjonen vil være utfordrende også i årene fremover. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Netto finansutgifter per 1. tertial 2018 er omtrent på samme nivå som i fjor. Renteutgiftene blir 

litt lavere enn budsjettert fordi noen investeringer viser forsinket fremdrift i forhold til 

opprinnelig plan. Prognosen for renteutgifter er nedjustert med 1 million kroner. 

 

Samlet nettoverdi er redusert fra 1. tertial 2017 til 1. tertial 2018. Det er økningen i gjeld som 

utgjør reduksjonen i samlet nettoverdi fra 1. tertial i fjor til samme periode i år. Kortsiktig 

plassering er redusert siden årsskiftet. Det skyldes hovedsakelig bruk av ubrukte lånemidler til 

investeringer og startlån i perioden. 

 

Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på 

driftsregnskapet på 24 millioner kroner i løpet av et år. I løpet av 1. tertial er tapsrisikoen økt 

med 3,3 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak lavere bankinnskudd. 

 

Den faktiske likviditetsutviklingen er litt svakere enn prognosen per 1. tertial 2018. Det er for 

tidlig å si hva dette skyldes.  

 

Saldo på konsernkonto er 304 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial 2018 og består 

hovedsakelig av bundne og ubundne fondsmidler. Ved utgangen av året er prognostisert saldo 
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360 millioner kroner, 130 millioner kroner lavere enn saldo ved inngangen til 2018. 

Reduksjonen tilsvarer omtrent planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer.  

 

Ved utgangen av april 2018 var Fossefondets markedsverdi kr 141.216.149. Hittil i år er 

avkastningen kr 403.370, som tilsvarer 0,31 %. Fondet skal være investert med nøytralvekt slik 

det er beskrevet i finansreglementet, og pr 30.04.2018 består porteføljen av: 

• 23,7 % pengemarkedsfond 

• 35,1 % obligasjonsfond 

• 41,3 % aksjefond (hvor 31,9 % i internasjonale aksjer og 9,4 % i norske aksjer) 

 

Avkastningen har hittil i år vært noe lavere enn tilsvarende periode i 2017. Fondet hadde en 

liten økning i januar, mens det viste en nedgang i februar og mars. I april viste fondet igjen 

økning. Det er renteoppgang og frykten for en eskalerende handelskrig som i hovedsak har 

vært årsaken til nedgangen i første del av perioden. Verdsettelsen av obligasjoner, eiendom og 

aksjer er høy og reflekterer forventninger til fortsatt god økonomisk utvikling, lav inflasjon og 

lave renter. 

 

Årets låneramme til investeringer i 2018 er på 645 millioner kroner. Investeringsprognosene i 

1. tertial viser et lavere behov for låneopptak enn den vedtatte rammen. Lånebehovet er på i 

underkant av 500 millioner kroner. 

 

Det ble ikke foretatt noen låneopptak til investeringsformål i 1. tertial. Ubrukte lånemidler til 

investeringer var på 124,1 millioner kroner ved inngangen til 2018, og disse midlene har gått 

med til å finansiere investeringsutgiftene hittil i år. Låneopptak til ikke-rentable investeringer 

må gjennomføres i juni. 

 

Ubrukte startlånsmidler var 37,1 millioner kroner ved inngangen til 2018, og regnskapet viser 

at 32,5 millioner kroner av disse midlene er videreformidlet ved utgangen av 1. tertial. 

 

I opprinnelig budsjett for 2018 er det lagt til grunn 95,8 millioner kroner i avdrag på lån til 

investeringer. Som en konsekvens av prognosene på andre driftsområder, nedjusteres 

avdragsprognosen med 5 millioner kroner per 1. tertial. Ny prognose vurderes fortsatt å ligge 

over minimumskravet. I 1. tertial betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 22,6 

millioner kroner. 

 

Verdiene på fastrenteandel, rentebindingstid og refinansieringsrisiko er så å si uendret siden 

forrige rapportering. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Ringerike kommune har nå god likviditet, og vil høyst sannsynlig ikke ha behov for å benytte 

seg av kassakreditten i 2018. 

 

Økningen i gjeld har vært og er nødvendig for å kunne ta inn etterslepet fra perioden i 

ROBEK. Rådmannen ønsker å jobbe for at vi stabiliserer gjeldsnivået når vedtatte investeringer 

er gjennomført. 
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Vedlegg 

Finansrapport 1. tertial 2018 

Fossefondet – porteføljerapport fra Industrifinans 30.04.2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 18/1680-2   Arkiv: 243 D10  

 

Finansieringsstøtte og kommunal garanti - Snøproduksjon på 

Ringkollen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

89/18 Formannskapet 19.06.2018 

76/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.  

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Skiforeningen ønsker å bygge et snøproduksjonsanlegg på Ringkollen for så sikre snø i 

lekeland, på stadion og i deler av lysløypa. Prosjektet er kostnadsregnet til 13,5 millioner 

kroner. Foreningen søker om 3 millioner kr i kommunal støtte og om en garanti på 2,8 

millioner kroner fram til spillemidlene det er gitt tilsagn om utbetales. 

 

Innledning / bakgrunn 

Skiforeningen ser på Ringkollen som en viktig destinasjon for vinteridrett og friluftsliv. 

Området brukes årlig av flere tusen barn og unge til lek og aktivitet, og skisport står sentralt. 

I tillegg har mange lag, foreninger, skoler og andre, aktiviteter i området. 

Skiforeningen ser at snøproduksjon er viktig for å opprettholde både organisert og 

egenorganisert aktivitet, og ønsker å realisere et nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. Bak 

prosjektet står i tillegg til Skiforeningen en frivillig gruppe fra ulike idrettslag i regionen som 

sammen med Ringerike idrettsråd støtter prosjektet.  

Søkeren mener at et slikt anlegg vil underbygge kommunens mål om å være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet. Anlegget er i bruk 7 dager i uken i vintersesongen og 

tilrettelegging med et snøproduksjonsanlegg vil sikre en framtidig destinasjon i regionen for 

skiinteresserte i alle aldre.   

 

Beskrivelse av saken 

Det er i dag et snøproduksjonsanlegg som leverer snø til slalåmbakken Ringkoll-parken. Dette 

anlegget har ikke kapasitet til å forsyne resten av skianlegget med kunstsnø.  Planen er nå å 

lage er nytt snøproduksjonsanlegg som kan sikre snø i Ringkollens ake- og lekeland, 
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stadionområdet, samt 2,5 km av lysløypenettet, og samtidig ha en reservekapasitet for resten 

av lysløypa og for hoppanlegget. 

 

Det nye anlegget består av følgende elementer 

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern 

2. Overføringsledning fra Røstjern til Ringkollplassen 

3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua 

4. Spredenett med vannledninger og trykkluft rundt i løypenettet 

5. Nybygg ved maskinstall (cirka 100 kvm for utstyr og ledninger) 

 

Søker skriver at endelig trasé utarbeides i samråd med og samtykke fra berørte grunneiere. 

Grunneieravtaler er ikke inngått ennå. Vanninntak til anlegget er konsesjonspliktig og søknad 

om dette er på høring. 

  

Skiforeningen vil i regi av sin rolle som tilrettelegger, påta seg rollen som eier og drifter av 

anlegget i samarbeid med lokale idrettslag. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Anlegget er i tråd med kommunale målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel og 

kommunedelplan for idrettsanlegg. Gjeldende kommunedelplans anleggsdel har i sin oversikt 

over framtidige ønskede anlegg, snøproduksjonsanlegg i Hovsmarka og utvikling av 

Ringkollen skiarena 

 

Økonomiske forhold 

 

Totale anleggskostnader for etablering av nytt anlegg er beregnet til 13,5 millioner kroner. 

 

Dette er tenkt finansiert slik: 

 Sparebankstiftelsen    4 500 000 kr 

 Egenkapital inkl. momskompensasjon 3 200 000 kr 

 Forhåndstilsagn spillemidler   2 800 000 kr 

 Kommunal støtte    3 000 000 kr 

 TOTALT              13 500 000 kr 

 

I tillegg til eventuell økonomisk støtte har kommunen vært behjelpelig med administrativ støtte 

om bruk av Røsstjern og tiltak innenfor markagrensen.  

 

Driftskostnadene forventes i hovedsak dekket av Skiforeningen og lokale idrettslag og er 

beregnet til 625 000 kroner per år. 
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser positivt på videre utvikling av skianlegget på Ringkollen. Utenom siste vinter 

har det vært mange snøfattige vintre på Østlandet og tilsvarende korte skisesonger for de 

skiinteresserte.  En investering i snøproduksjonsanlegg vil sikre området og innbyggerne sine 

muligheter for å gå på ski også i kommende dårligere vintre. Det er og positivt at anlegget kan 

utvikles til også å dekke hoppbakke området. Rådmannen mener dette anlegget vil være et 

godt supplement til de arenaer som finnes i kommunen for ulike idretter. Søknaden beskriver 

en stor interesse for tiltaket både hos organiserte og ikke organiserte skiinteresserte. 

Rådmannen støtter søkers vurdering om at dette er et tiltak i tråd kom kommunens planverk og 

vil være et godt omdømmeskapende tiltak. 

 

Vedlegg 

Søknad om finansieringsstøtte og kommunal garanti 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 17/3542-2   Arkiv: 243 C20  

 

Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

53/18 Formannskapet 24.04.2018 

90/18 Formannskapet 19.06.2018 

77/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.  

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Heradsbygda idrettslag ønsker å bygge en fotballhall i ved siden av kunstgressbanen. Klubben 

søker Ringerike kommune om et tilskudd på kr 3 500 000 og en selvskyldnergaranti for lån på 

inn til kr 6 000 000 for å finansiere prosjektet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Heradsbygda idrettslag ønsker å bygge en fotballhall i ved siden av kunstgressbanen i  

Heradsbygda. Bakgrunnen for søknaden er at det er stort behov for og underskudd på 

treningsflater i vinterhalvåret for fotballen i Ringerike. Klubben ønsker med denne hallen å 

skape et møtested for aktive fotballspillere i regionen på tvers av klubbene, løfte regionen på 

fotballkartet og tiltrekke seg interesse hos spillere og trenere. 

Klubben nevner og at hallen vil kunne nyttes til utleie for andre formål, som konserter, messer 

og andre tilstelninger. Klubben viser og til god gjennomføringsevne, stabil økonomi og god 

dugnadstradisjon. 

  

Beskrivelse av saken 

Klubben ønsker å bygge en ren fotballhall, en «isolert thermohall» med garantert levetid på 30 

år. Ballflaten er på 60 x 40 meter. Dette tilsvarer en god 7-erbane tilstrekkelig for trening og 

innendørskamper om vinteren.   
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Hallen er tenkt plassert på kommunal grunn på eksisterende grusbane sørøst for dagens 

kunstgressbane. Eksisterende fasiliteter vil bli ivaretatt, slik som aking og skiløyper og det blir 

tilrettelagt for flere parkeringsplasser. Garderobeanlegget i klubbhuset vil benyttes. 

 

Klubben planlegger byggestart våren 2018 under forutsetning av at alle godkjenninger er på 

plass og at finansiering er ordnet. Det skal søkes de nødvendige godkjenninger i forhold til, 

plan- og bygningsloven, byggesakforskrift, reguleringsplan. Avtale med kommunen som 

grunneier om bruk av arealet er inngått.   

 

Ringerike idrettsråd støtter prosjektet, og ser det som realistisk og etterlengtet for klubbene i 

distriktet. 

 

Prosjektet er har en kalkyle på kr 13 300 000, og det søkes Ringerike kommune om et tilskudd 

på kr 3 500 000 og en selvskyldnergaranti på opp til kr 6 000 000. 

 

Driftsbudsjettet er lagt opp med et årlig netto driftsresultat fra første år på kr 155 000 kr. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Fotballhall Heradsbygd blir innarbeidet i kommunedelplan for idretts- og friluftsliv i den 

revisjonen som nå pågår. Der vil også inngå forslag til prioritering av de anlegg som klubbene 

ønsker å bygge i de neste årene. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommune bygde den eksisterende kunstgressbanen i Heradsbygda. Det ble investert 

om lag kr 4 000 000 i anlegget. 

I en noe tilsvarende sak i 2016 fikk Tyristubben IF kommunal støtte på kr 3 500 000 til 

kunstgressbane som klubben selv bygde. Klubben fikk og en garanti for låneopptak på kr 6 

000 000. 

 

Økonomiske forhold 

Klubben planlegger å være byggherre selv, og har denne finansieringsplanen: 

 

Spillemidler:      kr   2 500 000 

Tilskudd kommune:     kr   3 500 000 

Gave Sparebankstiftelsen:    kr   2 000 000 

Kompensasjon MVA:     kr   2 660 000 

Lån bank (langsiktig):     kr   2 640 000   

Sum:       kr 13 300 000 

 

Ved å stille selvskyldnergaranti for lån som Heradsbygda idrettslag tar opp i Kommunalbanken 

for å finansiere byggekostnadene fram til spillemidler og MVA-kompensasjon blir utbetalt, 

sikres det at klubben får lavest mulig rente, og med det reduseres risikoen for at lånet 

misligholdes. 

 

Dersom lånet likevel skulle misligholdes, betyr en selvskyldnergaranti at kommunen trer inn 

som låntager, og da også som eier eller deleier av hallen. 

 

Kommunale garantier må godkjennes av Fylkesmannen. 
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Alternative løsninger 

Som alternative løsninger kan tilskuddet fordeles over flere år, tilskuddet reduseres og 

garantien økes, det kan gis bare garanti, eller avslag: 

- Heradsbygda idrettslag innvilges kr 3 500 000 i økonomisk støtte fordelt over to år og 

kommunal garanti på inn til kr 6 000 000. 

- Heradsbygda idrettslag innvilges kr 2 000 000 kommunal støtte og kommunal garanti 

på inn til kr 7 500 000. 

- Heradsbygda idrettslag innvilges kommunal garanti på inn til 9 500 000 kr. 

- Støtte og kommunal garanti til bygging av fotballhall avslås. 

  

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på initiativet til å bygge en innendørs fotballhall i Heradsbygda og på 

klubbens vilje til å gjennomføre dette prosjektet på egne hånd. Prosjektet er godt 

gjennomarbeidet, dekker et behov og har støtte fra idrettsrådet og alle aktuelle klubber i 

regionen. Hallen vil blir være et nyttig og etterlengtet supplement for fotballen i Ringerike i 

vinterhalvåret. 

 

Vedlegg 

Søknad om tildeling av kommunale midler til bygging av fotballhall i Heradsbygda 

Fotballhall i Heradsbygda - prosjektskisse 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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10008 - Hov alle omsorgsboliger/ nybygg Orienteringssak 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

92/18 Formannskapet 19.06.2018 

12/18 Eldrerådet 25.06.2018 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

78/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

De framlagte konseptbeskrivelser og økonomiske opplysninger i forhold til etablering av «Hov 

Øst» tas til orientering. 

 

  

Sammendrag  

Våren 2018 er det gjennomført skisseprosjekt for planlegging av 21 nye omsorgsboliger på 

Hov. Skisseprosjektet baserer seg på tidligere mulighetsstudie, krav og føringer fra Husbanken 

samt en omfattende og bred brukerprosess. Konseptet som er utviklet i skisseprosjektet er 

vesentlig endret fra konseptet som forelå ved mulighetsstudie (presentert i tidligere politisk 

sak). Dette skyldes først og fremst at målgruppen, etter krav fra Husbanken, er endret fra 

«unge brukere» til «eldre uavhengig av diagnose», samt ytterligere økt fokus på lave drifts og 

vedlikholdskostnader.  

 

Som følge av omdefinering av målgruppen var det mulig å øke antall enheter fra 18 til 21. I 

forhold til den nye målgruppen er det ikke like strenge føringer fra Husbanken for å unngå 

institusjonspreg. Dette åpner opp for en annen utforming og plassering av bygningsmassen på 

tomta enn tidligere. Bygningsmassen er nå slått sammen fra to til ett bygg og det er lagt til 

grunn enkel bygningsgeometri.    

 

Den planen som nå foreligger baserer seg på minimumsløsninger med tanke på krav og føringer 

fra Husbanken. Det er i forbindelse med brukerprosess og skisseprosjekt gjennomført flere 

prosesser relatert til optimalisering av løsninger og arealreduksjon. Planlagte arealer er derfor å 

betrakte som «ferdig tygde» løsninger, med lite rom for justeringer.   

 

I skisseprosjektet er det gjort vurderinger med tanke på energiløsninger og byggemetode. 

Vurderingene viser blant annet at bygget kan være egnet for bygging i massivtre og at bruk av 

fornybar energi som solceller er hensiktsmessig. Bygging etter passivhus standard (økte 

energikrav utover forskrift) er derimot ikke hensiktsmessig for denne typen bygg.  
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Prosjektet planlegges utlyst på anbud som totalentreprise senhøsten 2018, med oppstart ca 

mars 2019 og ferdigstillelse sommeren 2020.  

 

Kostnadskalkylen fra skisseprosjektet angir en samlet prosjektkostnad for omsorgsboligene i 

størrelsesordenen 105,5 MNOK ink mva, som tilsvarer en kostnad pr/ m2 på ca. 37.700 kr/ 

m2.  

 

I tillegg til dette vil det påløpe enkelte kostnader i forbindelse med etablering av infrastruktur, 

deriblant fortau, gangveier og parkering i området. Dette kommer som en følge av krav i 

forbindelse med reguleringsprosessen     

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med behandling av sak 107/16 «Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, - 

behovsanalyse» ble det vedtatt at Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i 

Heradsbygda videreføres. 

 

Beskrivelse av saken 

Denne saken omhandler prosjekt i handlingsprogrammet for 2019- 2021; «Hov omsorgsboliger 

(Hov Øst)».   

 

Prosjektet «Hov Øst» omhandler bygging av 21 omsorgsplasser finansiert som omsorgsboliger 

med tilhørende personalrom, fellesfunksjoner og uteareal, på en ledig kommunal tomt i 

området ved Hov gård. Den aktuelle tomten anses meget godt egnet til formålet og vil gi en 

bra utnyttelse av dette området, med sentral beliggenhet, gode dagslysforhold, solforhold og 

utsikt.   

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2019- 2021 er det foretatt avsetninger til 

utbygging av nye omsorgsplasser ved Hov omsorgsområde. Dette ble gjort i forhold til en 

mulighetsstudie med arkitekt og referansegruppe for to prosjekter «Hov øst og «Hov vest», 

gjennomført i 2015/ 2016. 

 

Parallelt ble det og den gang satt i gang en reguleringsprosess for å omregulere de aktuelle 

tomtene på Hov fra NLF- område til boligformål. Reguleringen ble vedtatt i kommunestyret 

05.04.18, men er i påvente grunnet klagesak fra en nabo.  

 

Prosjektet har vært oppe til politisk behandling i formannskapets sak 191/16 «Hov og 

Heradsbygda omsorgsboliger –Valg av løsninger og rammebetingelser». Saken ble deretter 

trukket, og sendt tilbake til rådmannen for videre saksbehandling.  

I det videre arbeid med saken kom bl.a. husbanken med endringsforslag som gjør at konseptet 

nå framstår ganske annerledes. Den viktigste premissendring er at husbanken ikke godtok et 

planlagt større innslag av unge funksjonshemmede, og det ble enighet om å endre målgruppen 

fra «unge brukere» til «eldre omsorgstrengende uavhengig av diagnose». 

Som følge av omdefinering av brukergruppe var det mulig å øke antall enheter fra 18 til 21, i 

tillegg var det ikke like strenge føringer fra Husbanken for å unngå institusjonspreg. Derimot 

har husbanken for denne brukergruppen et høyt fokus på tilpasning til demens, som må 

ivaretas. Det nye konseptet åpner opp for en annen utforming og plassering av bygningsmassen 

på tomta enn tidligere. Bygningsmassen er nå slått sammen fra to til ett bygg. Sammenslåing av 
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bygg resulterer blant annet i kortere avstander, vesentlig bedre logistikk for ansatte, behov for 

kun 1 heis og mer rasjonelle tekniske løsninger. Dette vil medføre betydelig lavere kostnader 

for drift, sammenlignet med inndeling i flere bygg.  

Våren 2018 ble det gjennomført et skisseprosjekt som resulterte i nye planer, skisseprosjekt 

rapport og kostnadskalkyle (planer og skisseprosjekt vedlagt). Dette baserer seg på tidligere 

mulighetsstudie, krav og føringer fra Husbanken samt en omfattende og bred brukerprosess. I 

denne prosessen er og forholdet til naboer forsøkt ivaretatt best mulig, spesielt barnehagen på 

tilgrensende tomt.  

Skisseprosjekt presenterer følgende vesentlige endringer fra tidligere mulighetsanalyse: 

 Tre ekstra boenheter, slik at prosjektet nå inneholder 21 omsorgsplasser 

 I stedet for to bygninger framstår prosjektet nå med en bygning, og gir vesentlig 

bedre forutsetninger for drift.  

 Bygg og uteområder er i tråd med husbankens føringer langt bedre tilpasset brukere 

med demens. 

 Optimalisert planløsning med redusert areal på leiligheter og fellesareal, gjør at 

samlet areal ikke øker tross tre ekstra enheter. 

 Bygningen har nå to etasjer i stedet for tre.  

 Kjelleretasje i planlagt i deler av bygget (nødvendig pga. tomt, utforming og 

geotekniske forhold).  

 Økning i stipulert prosjektkostnad som følge av blant annet tre enheter, samt 

forhold avklart gjennom skisseprosjekt (mulighetsstudien var basert på et annet 

konsept og grove m2 priser). 

 Økt antall parkeringsplasser som følge av krav i reguleringsprosessen.    

Samtlige endringer i prosjektet er avklart med husbanken og vi har fått klar tilbakemelding på 

at prosjektet vil få økonomisk støtte (investeringstilskudd).  

Husbanken utbetaler sine tilskudd når innflytting har funnet sted, og kommunen må derfor 

fullfinansiere prosjektet. Dersom prosjektet godkjennes kan forprosjekt og anbudsgrunnlag 

være klart høsten 2018 med byggestart i 2019 og ferdigstillelse sommeren 2020. 

Området omfattes av to gjeldende reguleringsplaner; plan nr. 49 «Hov gård» og plan nr. 218-

01 «område ved Hov gård». Ny reguleringsplan med omregulering til boligformål ble vedtatt i 

kommunestyret 05.04.18, men er fortsatt i påvente grunnet klagesak fra en nabo.  

Prosjektet på Hov ØST planlegges utført/samkjørt med Hov VEST (presenteres i egen sak). 

Dette med tanke på mulige synergieffekter som følge av felles rigg og drift, administrasjon, 

logistikk, HMS, og med tanke på trafikk/ belastning for nabolaget.  

Økonomiske forhold 

 

Kostnadskalkylen fra skisseprosjektet angir følgende samlet prosjektkostnad for 

omsorgsboligene, ink mva og avsetning for usikkerhet: 

 

Prosjektkostnad (P50): 98,5 MNOK ink.mva  

Prosjektkostnad (P85): 105,5 MNOK.  

 

Anslått prosjektkostnad P85 tilsvarer en kostnad pr/ m2 i størrelsesordenen 38.000 kr/ m2, noe 

høyere enn gjennomsnittlig referanse kostnad angitt i norsk prisbok for tilsvarende boliger (ca. 

34.000 kr/ m2).  
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Kostnadene er beregnet ut i fra standard modell og oppsett for prosjektkostnader. P50 er 

verdien for anslått prosjektkostnad med 50% sannsynlighet. Verdien for P85 er anslått 

prosjektkostnad beregnet innenfor 85% sannsynlighet. Dette betyr eksempelvis at for P85 er 

det 85% sannsynlighet at kostnadene ikke vil øke utover denne rammen.  

 

Planer fremkommet i mulighetsstudien er langt fremskredne og utviklet vesentlig utover hva 

som er vanlig i en skisseprosjekt fase. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de 

enkelte elementer i prosjektet. Rådmannen vurderer en vesentlig økning av kostnadsrammen 

(utover P85) som lite sannsynlig. 

 

Årsaken til at kostnadene er kalkulert noe høyere i dette prosjektet er forhold som er avdekket 

i skisseprosjektet, deriblant:  

 Stort arealbehov og høy utnyttelse av tomten. Behov for å bygge nært en bratt skrent, 

gir noe usikkerhet med tanke på geotekniske forhold. Behov for fundamentering med 

kjelleretasje og en del terrengtilpasninger.  

 Meget skrå tomt og store høydeforskjeller medfører behov for kjelleretasje i deler av 

bygget. 

 Behov for demenstilpasning ble et krav fra husbanken, spesielt med tanke på den 

tiltenkte brukergruppen. Krever adskilte innganger, tilpasset planløsning i bygget og 

egne uteområder med skjerming.  Mulighet for å skjerme demente personer fra 

personer uten demens tilsier flere adkomster til bygget med hovedadkomst i 

kjelleretasje.   

 Utfordringer med tomten knyttet til høye støyverdier (avklart gjennom faktiske 

målinger), samt premisser fra husbanken/arbeidstilsynet når det gjelder blant annet sol- 

og dagslysforhold. I sum medfører dette at andre løsninger enn det valgte konseptet i 

skisseprosjektet vanskelig lar seg gjennomføre med lavere kostnad.  

I tillegg til prosjektkostnaden for bygging av omsorgsboligene vil det påløpe noe kostnader i 

forbindelse med etablering av infrastruktur i hele området på Hov, deriblant fortau, gangveier 

og parkering i området. Dette kommer som en følge av krav i forbindelse med 

reguleringsprosessen, og er et resultat av omregulering for hele området. Kostnadene for ny 

infrastruktur vil inngå som en del av den totale prosjektkostnaden og dekkes av prosjektet, 

men må holdes utenfor husleieberegningene.  

Kostnader for etablering av infrastrukturtiltak er i skisseprosjektet kalkulert til ca. 5,5 MNOK, 

noe som basert på P85-kalkylen gir en stipulert totalkostnad for prosjektet på 111 MNOK. 

Ink.mva.  

 

Refusjoner: 

Full finansiering (som kommunen må ta høyde for da refusjoner og tilskudd blir utbetalt i 

ettertid) vil dermed for «Hov Øst» kalkuleres til 111 MNOK. Dette beløpet er inkl. moms, noe 

kommunen får refundert for boliger rettet mot dette formålet. 

Husbanken dekker for tiden inntil 45% av anleggskostnader begrenset oppad til en 

anleggskostnad på kr. 3 226 000,-. Dette vil gi en maksimalt uttelling når det gjelder 

investeringstilskudd på kr. 1 452 000,-/boenhet. 
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 Husbanken forutsetter da at omsorgsplassen er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske 

hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi. 

Med dagens satser, vil da dette byggeprosjektet utløse et investeringstilskudd på inntil kr. 

30 492 000,-. Momskompensasjonen vil utgjøre ca. kr. 21 600 000,-, noe som vil prosjektet en 

nettokostnad for Ringerike kommune på kr. 55 900 00,-. 

Ringerike kommunen har vedtatt innføring av «gjengs husleie» med et «øvre tak» på kr. 

8 000,-/mnd. Den samlede husleieinnbetaling vil da bli på kr. 2 016 000,-/år. Da deler av 

husleien også omfatter kommunale avgifter. kan man ikke uten videre benytte hele 

husleieinntekten til å håndtere kapitalkostnadene. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Etableringen av omsorgsboligene på Hov øst, i henhold til planlagt skisseprosjekt, vil gi meget 

godt tilpassede, fremtidsrettede og driftseffektive omsorgsplasser.  

Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med tanke på økonomi eller fremdrift. Planer 

fremkommet i mulighetsstudien er langt fremskredne og utviklet vesentlig utover hva som er 

vanlig i en skisseprosjekt fase. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de enkelte 

elementer i prosjektet. Rådmannen vurderer at en vesentlig økning av kostnadsrammen (utover 

P85) som lite sannsynlig. 

Bygget har en enkel geometri/ utforming og geotekniske undersøkelser har vist at det ikke er 

noen usikkerheter med tanke på grunnforhold, gitt at bygget prosjekteres etter de anbefalinger 

som prosjekteringsgruppen anbefaler (deriblant utforming, kjelleretasje, avstand fra skråning 

etc.).  

Husbanken har i avklaringsmøter gitt aksept for tilsagn på støtte til bygging av inntil 21 

enheter. Dette vil medføre en meget god utnyttelse av tomten til det aktuelle formålet og bidra 

til å holde kostnaden pr. enhet nede, samt gi en effektiv drift. Helse og omsorg forventer gode 

synergieffekter med tanke på drift og bemanning knyttet til andre omsorgsboliger i Hov 

omsorgsområde, deriblant Hov Vest. 
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Vedlegg:  

1 Tegninger skisseprosjekt. 

2 Rapport skisseprosjekt 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Trond Skogdal 
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Arkivsaksnr.: 16/2812-5   Arkiv: 032  

 

Ny Arbeidsgiverpolitikk  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar ny arbeidsgiverpolitikk for Ringerike kommune. 

 

 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune vedtok i 1996 en arbeisdgiverpolitikk for perioden 1997 til 2000. 

Arbeidsgiverpolitikken ble ikke erstattet av ny, men er videreført frem til nå og det er stor 

enighet i at det er behov for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk.  

 

Våren 2015 vedtok kommunestyret, kommuneplanens samfunnsdel. Dette er kommunens 

overordnede styringsdokument, og den tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 

for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Arbeidet med å utarbeide 

en ny arbeidsgiverpolitikk har tatt utgangspunkt i målene som er definert i samfunnsdelen. 

 

Innen det interne organisasjonsområdet i kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt følgende 

målformulering: 

 

«I 2030 er Ringerike kommune en effektiv organisasjon med høy kvalitet. Ledelse, god og 

effektiv organisering og høy kompetanse i alle ledd har vært nøklene for å oppnå dette. 

Ringerike kommune gir innbyggerne forutsigbarhet gjennom god kommunikasjon» 

 

Målformuleringen har vært utgangspunktet i arbeidet med å utarbeide en ny 

arbeidsgiverpolitikk i Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet med å få etablert en ny arbeidgiverpolitkk ble påbegynt juni 2016 med en felles 

samling for den etablerte arbeidsgruppen og øvrige medlemmer av Administrasjonsutvalget. 

Arbeidet har vært gjennomført som et tre parts samarbeid. 

 

Arbeidsgruppen som ble etablert for å utarbeide ny arbeidsgiverpolitkk hadde første 

oppstartsmøte i januar 2017.  
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Arbeidsgruppa har bestått av: 

Runar Johansen – Politiker Posisjon 

Nena Bjerke – Politiker Oposisjon 

Cecilie Tomter – HTV Delta  

Gerd Solli – HTV Utdanningsforbundet 

May-Britt Sundal – HTV Fagforbundet.(erstattet av Bente Anita Bråthen) 

Eskil Rotherud – Rektor Veienmarka Ungdomsskole 

Reni Odden – Enhetsleder Tilrettelagte tjenester  

Elisabeth Nordli Andersen – Styrer Eikli barnehage 

Merete Røst – Rådgiver HR avdelingen 

Trude Bredal Steinmo – Kommunalsjef HR/leder av arbeidsgruppen 

 

I tillegg har kommunikasjonsavdelingen bidratt med innhold og utarbeidelse av materiell. Ny 

organisasjonsrådgiver ved HR, Jan – Eivind Viumdal deltok i sluttfasen. 

 

Det har vært gjennomført flere møter i arbeidsgruppa. Administrasjonen har tatt de innkomne 

forslagene og synspunktene med i det videre arbeid med å utarbeide forslag til ny 

arbeidsgiverpolitikk. 

 

Ringerike kommune har i de senere årene prioritert arbeid med lederutvikling og 

kompetanseutvikling. Dette arbeidet har vært utgangspunkt for diskusjoner om ny 

arbeidsgiverpolitikk. I tillegg til målformuleringene i kommunens samfunnsdel har det vært 

viktig med kontinuitet i de satsningene vi allerede er i gang med. Ny arbeidsgiverpolitikk 

støtter opp under dette.  

 

Hovedsatsningsområdene i ny arbeidsgiverpolitikk er: 

 Arbeidsmiljø 

 Ledelse 

 Kompetanse 

 Kommuikasjon 

 Tenke nytt/innovasjon 

 

Involvering av alle ansatte i kommunen har vært en viktig del i arbeidet. Dette ble gjennomført 

våren/høsten 2017. Det ble utarbeidet et eget opplegg (film og fellespresentasjoner/oppgaver) 

som alle ledere gjennomførte på egne enheter.  

Utgangspunktet for opplegget var: «hvordan ønsker vi at Ringerike kommune skal være i 

fremtiden?» 

 

Som en del av utarbeidelse av ny arbeidsgiverpolitikk har alle ansatte vært involert i arbeidet 

med å vurdere kommunens verdier. I denne prosessen kom det innspill på at det er behov for å 

endre kommunens verdier som i dag er: Tydelig, Ærlig, Løsningsvillig – TÆL. De nye verdiene 

som flest ansatte sluttet seg til er: Nyskapende, Ærlig og Respektfull – NÆR. 

 

Innspill fra ansatte i kommunen har vært en del av grunnlaget når arbeidsgruppen har arbeidet 

frem ny arbeidsgiverpolitikk. Arbeidsgruppen har levert sitt forslag til ny arbeidsgiverpolitikk 

og den er behandlet i administrasjonsutvalget. Innspill fra administrasjonsutvalget er tatt med i 

det endelig forslag til ny arbeidsgiverpolitikk. 
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En viktig del av det videre arbeidet er implementering av ny arbeidsgiverpolitkk. I løpet av 

høsten 2018 vil alle ledere få ansvar for å informere og diskutere ny arbeidsgiverpolitikk på 

egne enheter. HR-avdelingen vil, i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen, utarbeide felles 

opplegg og matriell til dette arbeidet. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er veldig fornøyd med at det gjennom gode prosesser med bred medvirkning har 

blitt utarbeidet et forslag til ny arbeidsgiverpolitikk.  

 

Forslaget som foreligger er i tråd med overordnede føringer i kommunens samfunnsdel. 

Satsningsområdene er relevante og nødvendige i det arbeidet kommunen er inne i for å skape 

gode tjenester i Ringerike kommune. Forslag til nye verdier, skapt gjennom innspill fra de 

ansatte, skaper et godt utgangspunkt for vår kultur og fellesskap. 

 

Alle ledere og ansatte har et ansvar i at de føringer og prioriteringer som vedtas blir etterlevd i 

de daglige arbeidet.  

 

 

Vedlegg 

Forslag til ny arbeidsgiverpolitikk  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 16/3051-22   Arkiv: 130 &10  

 

Regionalt plansamarbeid i Ringeriksregionen- endret modell  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

93/18 Formannskapet 19.06.2018 

80/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. 
Kommunestyret godkjenner revidert modell for felles plansamarbeid for Ringeriksregionen som 
beskrevet i saken. 
 
2. 
Rådmannen får myndighet til å utarbeide forpliktende samarbeidsavtale for plansamarbeidet basert 
på denne saken. 
 
3. 

Avtalen legges frem for Formannskapet for godkjennelse. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Buskerud fylkeskommune, Ringerike-, Hole- og Jevnaker kommune vedtok våren 2016 å etablere et 
plansamarbeid for Ringeriksregionen. Bakgrunnen var statens planlegging av ny E16 og 
Ringeriksbane. Ny Ringeriksbane vil medføre store endringer og muligheter for Ringerikssamfunnet. 
Ringeriksregionen ønsker å bruke muligheten ny Ringeriksbane gir til å utvikle Ringeriksregionen. For 
å lykkes med det er det behov for felles mål og retning og et tett samarbeid om planlegging i 
Regionen og opp mot planene for ny E16 og Ringeriksbane. 
 
Prinsipper for plansamarbeid ble behandlet i kommunestyret den 30.06.16 i sak 109/16. Rådmannen 
fikk i oppdrag i etterkant å utarbeide en avtale om plansamarbeidet. Avtalen gjelder f.o.m 
01.09.2016 t.o.m 31.12.2024 eller inntil en av partene ønsker å si opp avtalen. Gjensidig 
oppsigelsesfrist av avtalen er 6 måneder. 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 133/17 den 30.11.17.  
 

«Regionalt plansamarbeid tas opp til revisjon våren 2018  
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I samarbeidsavtale mellom Buskerud Fylkeskommune, Hole, Jevnaker og Ringerike kommune 
punkt 8 – avtalens varighet/oppsigelse/avslutning kan avtalen tas opp til revisjon dersom en 
av partene ønsker det. Videre heter det at avtalen og plan-samarbeidet skal evalueres i løpet 
av 2018 
 
Ringerike kommune ønsker å ta opp avtalen og plansamarbeidet til revisjon og at dette 
gjøres våren 2018.  
Det legges til grunn at plansamarbeidet tilpasses ny organisasjon i Ringerike kommune 
herunder også ressursbruk og arbeidsdeling. I følge gjeldende avtales punkt 6 heter det; 
kommunene og fylkeskommunens finansierer egne ansatte i plansamarbeidet. Dette kan 
bety ut fra hensiktsmessighet og behov at Ringerike kommune vil begrense/varierer sin 
faglige aktivitet i samarbeidet fra og med 1. juni 2018.» 
 
Med bakgrunn i dette vedtaket sa Ringerike kommune opp avtalen om plansamarbeid i sin 
nåværende form fra og med 01.06.18.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 
På bakgrunn av at avtalen ble oppsagt i sin nåværende form, har koordineringsgruppen for 
plansamarbeidet utarbeidet forslag til endret modell for plansamarbeidet. Denne beskrives i denne 
saken og kommunestyret inviteres til å gi sin tilslutning til modellen. Samme saksfremlegg fremmes i 
BFK, Hole og Jevnaker. 
 
Hensikt, mål og prinsipper for plansamarbeidet i gjeldende avtale 
 
Hensikt med plansamarbeidet 
Plansamarbeidets hensikt er å best samordne regionale og kommunale planer for at 
Ringeriksregionen oppnår en positiv samfunnsutvikling for befolkningen og næringslivet. 
 
 
Mål for plansamarbeidet 
Plansamarbeidet skal: 

 Legge til rette for en helhetlig areal- og transportutvikling i Ringeriksregionen 

 Utarbeide felles strategier og samordnede planer som gjør Ringeriksregionen godt 

rustet til ny E16 og Ringeriksbane kommer, til befolknings- og næringsvekst og som 

legger grunnlaget for en bypakke og bymiljøavtale. 

 Styrke, koordinere og utnytte kompetansen på samfunnsutviklingsområdet i 

kommunene 

 Bedre, og få til en sømløs jobbing mellom partene. 

 Samordne og følge opp planene for E16 og Ringeriksbanen. 

 
 
Organisering av plansamarbeidet 
 
Plansamarbeidet er organisert i en partnerskapsmodell. Personalansvar og fagansvar ligger i 
linjeorganisasjonen i kommunene/fylkeskommunen. Det er etablert en koordineringsgruppe 
bestående av linjeledelsen. Koordinator tilrettelegger og koordinerer arbeidet i samarbeid med 
linjeledelsen. 
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Merverdi av plansamarbeid 
 
Felles plansamarbeid har fungert i ca. 1,5 år. I forbindelse med omstruktureringsarbeidet ble ledere 
og medarbeidere i planavdelingene i de 3 kommunene og ansatte i fylkeskommunen invitert til 
workshop. En av oppgavene var å drøfte hvilke merverdi plansamarbeid i Ringeriksregionen gir.  Det 
fremkom en stor enighet om at plansamarbeid gir en stor merverdi. Viktige punkter som fremkom 
var: 
Kompetanseutvikling for planleggere, hever arbeidsattraktiviteten, kompetanse om hverandres 
planer, raskere administrative avklaringer, gir motivasjon, bedre planer, mer samordnede planer osv. 
Dette gir igjen samfunnsgevinster som at regionen vil fremstå mer helhetlig, få en samordnet 
utvikling og gi en styrket region. 
 
 
Revidert modell for plansamarbeidet 
 
Erfaringen med plansamarbeidet har vist at det gir merverdi å ha et plansamarbeid. Det er derfor 
viktig å videreføre plansamarbeidet. Samtidig er det behov for å videreutvikle plansamarbeidet til å 
bli et effektivt og nyttig samarbeidsfora for planleggere slik at det gir merverdi for 
Ringerikssamfunnet.  
 
I workshop for de ansatte ble det også drøftet revidert modell for plansamarbeidet. Hvordan man 
kan oppnå merverdi for de ansatte og samtidig merverdi for Ringeriksregionen. Det var en entydig 
konklusjon om at det utpeker seg to viktige områder å konsentrere innsatsen om i plansamarbeidet 
framover: 
 

1. Etablere felles mål og strategier for Ringeriksregionen 
2. Dialogforum/samarbeidsarena for planleggere  

 
 
1 Etablere felles mål og strategier for Ringeriksregionen 
 
Hensikten med plansamarbeidet er å samordne regionale og kommunale planer for at 
Ringeriksregionen oppnår en positiv samfunnsutvikling for befolkningen og næringslivet. 
 
Skal man oppnå en positiv samfunnsutvikling for Ringeriksregionen som helhet, er det nødvendig å 
etablere felles overordnede mål og strategier for regionen. Felles overordnede mål og strategier vil 
være et nødvendig verktøy for at regionen utvikler seg i en politisk ønsket retning og at hver 
kommune vil få et felles grunnlag å bygge videre på i utvikling av mer detaljerte planer. 
 
Felles mål og strategier for Ringeriksregionen vil også være et nødvendig fundament for et felles 
plansamarbeid og sikre felles grunnlag og kurs i arbeidet. 
 
Felles mål og strategier må forankres i planer etter plan- og bygningsloven. Det vil si gjennom 
regionale planer for Ringeriksregionen og i kommunenes planstrategi og kommuneplaner. 
Da planprosessene i kommunene er i ulike faser, er det nødvendig å etablere felles mål og strategier 
trinnvis. 
 
Første trinn er regional plan for areal og transport i Ringeriksregionen. Planen vil fastlegge felles mål 
og strategier innenfor areal- og transportutvikling i regionen. Planen er i dag en av planene som skal 
gjennomføres i felles plansamarbeid. Planen er i en oppstartfase og er forutsatt sluttført sommeren 
2019. Fylkeskommunen er ansvarlig for planen. 
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Trinn to er utarbeidelse av ny planstrategi i kommunene. I planstrategiene bør det nedfelles felles 
behov for etablering av felles mål og strategier gjennom felles/samordnet samfunnsdel i 
kommuneplanene. 
 
Trinn tre blir å utarbeide felles/samordnet samfunnsdel med felles mål og strategier. 
 
Når trinn tre er gjennomført vil Ringeriksregionen ha klare felles mål og strategier for utvikling av 
regionen. 
 
 
2 Dialogforum/samarbeidsarena for planleggere   
 
I arbeidet med regional plan for areal og transport for Ringeriksregionen og ved utarbeidelse av 
planstrategi og samfunnsdelen til kommuneplanene vil det være et tett samarbeid mellom 
planleggerne i kommunene og fylkeskommunen.  
 
Ut over det ser planleggerne et sterkt behov for å ha et dialogforum/samarbeidsarena. Det er behov 
for et forum der de i fellesskap kan drøfte problemstillinger, felles utfordringer og spre og utvikle 
kompetanse. Dialogforumet etableres som en fast, regelmessig samarbeidsarena mellom 
kommunene og fylkeskommunen. 
 
 
 
 
Organisering av plansamarbeidet  
 
Ovenfor er det beskrevet en revidert modell for plansamarbeidet. Modellen endrer ikke på 
organiseringen ved plansamarbeidet. Plansamarbeidet vil fortsatt være organisert i en 
partnerskapsmodell der personalansvar og fagansvar ligger i linjeorganisasjonen i 
kommunene/fylkeskommunen. Det vurderes imidlertid ikke å være behov for en koordinator for 
arbeidet. Koordineringsgruppa videreføres og får blant annet i oppdrag å organisere og følge opp 
dialogforum og følge opp planene som skal gjennomføres for å etablere felles mål og strategier. Det 
legges til grunn at planarbeidet organiseres som prosjekt etter Difis felles prosjektmodell for offentlig 
sektor. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Revidert modell tilsier at det ikke er behov for felles budsjett i plansamarbeidet. Hver av 
kommunene/fylkeskommunen finansierer sine egne planer og utgifter ved at planleggere deltar i 
planarbeid belastes den enkelte kommune/fylkeskommune.  
 
Alternative løsninger 
 
Kommunestyret godkjenner ikke den reviderte modellen for plansamarbeid i Ringeriksregionen. 
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Rådmannens vurdering 
 
Ringeriksregionen står foran stor endring i årene framover. Ringeriksbanen og ny E16 vil åpne for 
store nye utviklingsmuligheter i Ringerikssamfunnet.  Plansamarbeidet ble etablert med bakgrunn i 
de nye utfordringene og mulighetene Ringerikssamfunnet står overfor. Med bakgrunn i den 
erfaringen man har med plansamarbeidet, ser rådmennene og fylkesrådmannen at det er behov for å 
revidere formen på plansamarbeidet. Hittil har plansamarbeidet vært konsentrert om utarbeidelse 
av kommuneplaner, kommunedelplaner, områderegulering for Hønefoss og samarbeidet om FRE16. 
Erfaringene tilsier at plansamarbeidet framover bør løftes til å få på plass overordnede felles mål og 
strategier for Ringeriksregionen. Dette vil gi kommunene et felles fundament for utvikling av mer 
detaljerte planer i sin kommune. FRE16 går nå over i en ny fase fra reguleringsplanlegging til 
byggeplanlegging/prosjektering, og det tette samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunen 
som har vært viktig i reguleringsplanfasen vil i en byggeplan/byggefase bli mer direkte oppfølging av 
den enkelte kommune. 
 
Erfaringen med plansamarbeidet har vist at det er et stort behov for å utveksle erfaring og 
kompetanse gjennom drøfting av problemstillinger og planer for saksbehandlere i kommunene og 
fylkeskommunen. Ved en revidering av plansamarbeidet er det viktig å ivareta dette gjennom et 
dialogforum/samarbeidsarena for planleggere. Rådmennene støtter dette. Utveksling av 
kompetanse, drøfting av problemstillinger osv. er viktig for å utvikle planleggerne og skape merverdi 
av arbeidet.  
 
 
 
 
 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Filvelsdal 
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Arkivsaksnr.: 17/4444-18   Arkiv: A20  

 

Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.06.2018 

96/18 Formannskapet 19.06.2018 

81/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike vedtas. 

 

 

 

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune vedtok sist i 2007 kommunal forskrift til ordensreglement for 

grunnskolene. Denne forskriften har vært en overbygning; - hver skole har hatt sitt lokale 

reglement i tillegg. 

Etter en vurdering av eksisterende ordensreglement, avgjorde kommunalsjef for oppvekst og 

kultur at reglementet skulle fornyes eller lages på nytt. Arbeidsgruppe under ledelse av 

kommuneadvokat Rune Erstad ble nedsatt. Arbeidet startet i november 2017.  

Arbeidsgruppas forslag til ny forskrift til ordensreglement var ferdig til å bli sendt ut på høring 

medio februar 2018, med høringsfrist 20.04.18. 

 

Det kom 9 høringsuttalelser. 

I forslag til kommunal forskrift om ordensreglement fir grunnskolene i Ringerike er flere av 

høringsuttalelsene hensyntatt. 

 

Beskrivelse av saken 

Det kom uttalelser fra: 

Samarbeidsutvalget ved Hov ungdomsskole, Tyristrand skole, Vang skole, Ullerål skole, 

Kirkeskolen, Hønefoss skole, Eikli skole, Sokna skole og fra Utdanningsforbundet på 

Ringerike. Flere av uttalelsene dreide seg om utvendig kontroll. Ansatte ved en skole har ikke 

lov til å undersøke, lete etter gjenstander, i en elevs skolesekk lommer eller klær; dette er 

utvendig kontroll. 
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Utdanningsforbundet stiller spørsmål vedrørende utvendig kontroll, og påpeker at prinsippene i 

Opplæringsloven må følges ved bortvisning. 

 

Den nedsatte arbeidsgruppa har vurdert høringsuttalelsene, og tatt hensyn til flere av 

innspillene i forslag til forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Ringerike kommune 

som behandles politisk i denne saken. 

 

Juridiske forhold  

Ordensreglene skal ha status som en kommunal forskrift, fra opplæringsloven § 9A-10 

Ordensreglement: 

 Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Eksisterende kommunale forskrift om ordensreglement for grunnskolene ble vedtatt i 2007. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er bra at kommunens nå får en oppdatert forskrift om ordensreglement for grunnskolene. 

Den enkelte skole forventes å supplere den overordnede kommunale forskriften med lokale 

bestemmelser. 
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Vedlegg 

Forslag til kommunal forskrift om ordensreglement 

Gjeldende ordensreglement fra 2007 

Høringsbrev  

Høringsutkast forskrift om ordensreglement 

Trivsel i Ringeriksskolen 

Høringsuttalelse Eikli skole 

Høringsuttalelse Hønefoss skole 

Høringsuttalelse Hov ungdomsskole 

Høringsuttalelse Kirkeskolen 

Høringsuttalelse Sokna skole 

Høringsuttalelse Tyristrand skole 

Høringsuttalelse Ullerål skole 

Høringsuttalelse Vang skole 

Høringsuttalelse Utdanningsforbundet 

Kontrakt Chrome book– barnetrinnet 

Kontrakt Chrome book– ungdomstrinnet 

Avtale om bruk av internett---- 

Permisjonsreglement for grunnskolene i Ringerike 

Skolefravær – rutiner 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.18 

 

 Tore Isaksen 

 

 Rådmann 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/4908-12   Arkiv: K10  

 

Innspill til høring av forslag til grenseendring for Synneren 

naturreservat og verneforslag for økologisk kompensasjon - FRE16  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

97/18 Formannskapet 19.06.2018 

82/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saksfremlegget med protokoll sendes til Fylkesmannen i Buskerud som høringssvar fra 

Ringerike kommune.  

2. Kommunestyret tar forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag 

for økologisk kompensasjon Ringeriksbanen og E16 til orientering. 

3. Verneplanen må ikke komme i konflikt med fremtidig sykkelvei langs Busundveien. 

 

 

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. 

 

Synneren naturreservat blir berørt av FRE16, og det er derfor nødvendig med grensejustering 

av reservatet. 

 

Det kjøres egen prosess i forhold til kompenserende tiltak for tapt dyrka mark. 

 

FRE16 som tiltakshaver har utarbeidet en egen kompensasjonsplan. Planen er et vedlegg til 

reguleringsplanen for FRE16 som er på høring. Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) har egne 

føringer fra Klima- og miljøverndepartementet (KLD), og vurderer vernebehovet som omlag 

700 dekar større enn tiltakshaver. 

 

Kommunestyret har 01.02.2018 i sak 5/18 gitt innspill på oppstartsmelding av verneprosess for 

økologisk kompensasjon (vedlegg 2 og 3). 
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Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen har 03.05.2018 sendt på høring forslag til grenseendring for Synneren 

naturreservat og verneforslag for økologisk kompensasjon, se vedlegg 1. KLD har gitt FMBU 

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

er mulig å vedta verneplanen samtidig med reguleringsplanen. 

 

Forslaget til grenseendring av Synneren naturreservat er på 2,7 dekar. Arealet foreslås tatt ut 

av reservatet siden det vil bli bygget ned når Ringeriksbanen og E16 blir bygget. Arealet består 

av en liten evje med kantsone i det nordøstre hjørnet av Synneren naturreservat. 

 

Fylkesmannen sender på høring forslag om vern av 19 delområder på til sammen 1 016 dekar 

for økologisk kompensasjon. To områder foreslås vernet som egne naturreservater. Dette 

gjelder to åser med kalkskog. De resterende arealene foreslås inkludert i det tidligere foreslåtte 

verneområdet Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. Dette er våtmarksområder og 

våtmarkstilknyttede arealer med viktig verdi for Storelvas elveslette. 

 

Alle større arealer med fulldyrket mark er tatt ut av verneforslaget. 

 

Høringsfristen er satt til 28.06.2018. Kommunen har fått utsatt frist på å sende inn protokoll 

fra politisk vedtak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyrevedtak av 01.02.2018 i sak 5/18 - innspill på oppstartsmelding av verneprosess 

for økologisk kompensasjon. 

 

Kommunestyrevedtak av 31.05.2018 i sak 61/18 – innspill til reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og ny E16. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen registrerer at fulldyrket mark ikke lenger er en del av verneforslaget, noe som er i 

tråd med kommunestyrets tidligere vedtak. 

 

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

kommunen. Det understrekes igjen mulig fremtidig sykkelvei mellom Prestmoen og 

Busundbrua. Det må settes av tilstrekkelig areal mellom Busund sandtak/Busund nord og 

fylkesveien for å tilrettelegge for etablering av sykkelvei. 

 

Rådmannen viser ellers til kommunestyrets vedtak til høring til oppstartsmelding, samt 

høringsinnspill til reguleringsplan for FRE16. 
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Vedlegg 

1. Høring av forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag for 

økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16. 

2. Kommunestyrevedtak av 01.02.2018 i sak 5/18 - innspill på oppstartsmelding av 

verneprosess for økologisk kompensasjon – Protokoll 

3. Kommunestyrevedtak av 01.02.2018 i sak 5/18 - innspill på oppstartsmelding av 

verneprosess for økologisk kompensasjon – Saksfremlegg 

4. Kommunestyrevedtak av 31.05.2018 i sak 61/18 – innspill til reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og ny E16 – Protokoll 

5. Kommunestyrevedtak av 31.05.2018 i sak 61/18 – innspill til reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og ny E16 – Saksfremlegg 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandlere: Lisa Helgesson 

    Ole Einar Gulbrandsen 
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Arkivsaksnr.: 18/1336-3   Arkiv: A20  

 

Steinsfjorden Montessoriskole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

95/18 Formannskapet 19.06.2018 

83/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune tilråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten med 

ungdomstrinn Ringerike kommune mener en slik utvidelse ikke vil påvirke skolestrukturen i 

Ringerike kommune. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Steinsfjorden Montessoriskole SA har søkt Utdanningsdirektoratet om utvidelse av 

virksomheten med ungdomstrinn. 

Utdanningsdirektoratet har på denne bakgrunn anmodet Ringerike kommune, som 

vertskommune, om å komme med en uttalelse. Fristen for å komme med uttalelse er er 

10.07.18. 

 

Saksutredning 

Steinsfjorden Montesssoriskole SA driver grunnskole på barnetrinnet (1. – 7. trinn) i Åsa i 

lokalene nedlagte Vegård skole holdt til. De har søkt om utvidelse av virksomheten slik at den 

vil omfatte hele grunnskolen (1. – 10. trinn). 

Skolen er godkjent for 84 elever på barnetrinnet, men har inneværende skoleår 30 elever. 

 

Kommunestyret i Ringerike vedtok i en uttalelse tidligere i år at Ringerike kommune ikke 

hadde innvendinger til utvidelse av virksomheten med ungdomstrinn ved Ringerike 

Montessoriskole på Ask. 

 

De to montessoriskolene i Ringerike kommune er små med relativt få elever. Ringerike 

kommune ser det som positivt at de som har valgt montessoripedagogikk på barnerinnet, får 

fullføre grunnskolen ved en skole der denne pedagogikken blir brukt. 
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På ungdomtrinnet stilles det store krav til fagkompetente lærere for å gi elevene det tilbudet de 

har krav på. Små enheter har få lærere og vil ha utfordringer med å ha kompetente 

medarbeidere innenfor de ulike fagene i samsvar med kravene i opplæringsloven, friskoleloven 

og aktuelle forskrifter. 

 

Opprettelse av flere enheter og i denne saken flere ungdomstrinn, vil og påvirke andre kommunale 

tjenester, som skolehelsetjeneste og PPT. 

 

Som vertskommune mener Ringerike kommune det er tilstrekkelig med ett slikt tilbud på 

ungdomstrinnet i kommunen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Selv om en utvidelse av virksomheten med ungdomstrinn ved Steinsfjorden Montessoriskole 

SA ikke vil påvirke skolestrukturen i Ringerike kommune i særlig grad, fraråder rådmannen at 

det gis tillatelse til omsøkt utvidelse av faglige og pedagogiske grunner. 

 

 

 

Vedlegg: Anmodning om uttalelse til Utdanningsdirektoratet med vedlegg. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.18 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 18/1984-1   Arkiv: A20 &14  

 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.06.2018 

98/18 Formannskapet 19.06.2018 

84/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning  

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2017 - 2018.  

Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på eller over gjennomsnittet for 

fylket. Elevundersøkelsen måler blant annet klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende 

handlinger som mobbing. Når det gjelder tallene for mobbing, er resultatet vanskelig å sammenligne 

med tidligere år på grunn av endring i undersøkelsen, men resultatene, spesielt på 10. trinn, viser en 

høyere andel av elever som sier de blir mobbet, enn landsgjennomsnittet. 

De faglige resultatene for skoleåret viser resultater på eller litt under gjennomsnittet for fylket og 

landet. Det er positivt at 8. trinn leverer på landsgjennomsnittet i lesing, og at 9. trinn er på 

landsgjennomsnittet både i lesing og regning. Grunnskolepoengene var på 39,8 for elevene som 

gikk ut i 2017. Dette er det nest høyeste resultatet i løpet av de siste fem årene. 

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, og har hatt dette 

som fokusområde for kompetanseheving dette skoleår.  

Elevtallet har økt med 147 elever de to siste årene, og det har vært en liten økning i antall årsverk 

det siste året i skolen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  

 

 

Beskrivelse av saken 
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Elever og lærertetthet: Det har vært en økning med 103 elever inneværende år. Lærertettheten på 

barnetrinnet er 14,0 og på ungdomstrinnet 15,5.  

Læringsmiljø: Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for 

å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever 

mestring, at de har det trygt og at de trives på skolen. Generelt gir elevene en positiv 

tilbakemelding.  

Tallene på mobbing er vanskelig å sammenligne med tidligere år fordi undersøkelsen er endret, men 

tallene ligger over landsgjennomsnittet. Spesielt høyt er tallet for 10. trinn. Det ligger godt over 

landsgjennomsnittet.   

Læringsresultater: For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. 

Resultatene viser at 5. trinn skårer litt under landsgjennomsnittet på både lesing, regning og engelsk. 

For ungdomstrinnet presenterer rapporten resultater fra nasjonale prøver for både 8. og 9. trinn. Her 

er det positive resultater. 

Resultatene på 8. trinn viser i stor grad resultater fra arbeidet på 5. – 7. trinn. 8. trinn presterer i år 

på landsgjennomsnittet i lesing, mens 9. trinn presterer på landsgjennomsnittet i årets prøver, lesing 

og regning.. 

Når det gjelder eksamenskarakterer og særlig grunnskolepoeng, ble de i 2017 39,8. Det er godt 

under de nasjonal tallene som er 41,4, men allikevel er det det nest høyeste resultatet i løpet av de 

fem siste årene i Ringeriksskolen.  

Gjennomføring: Når det gjelder gjennomføringen i videregående skole er ikke Fylkeskommunens 

mål om 75% nådd. Fylket har en gjennomføringsgrad på 72,8, og vår region har utfordringer. 

Ringerike har en gjennomføringsgrad på 70,2%. Det er satt i gang et fagsamarbeid mellom 

videregående og ungdomstrinnet. Målet er at en gjennom dette samarbeidet vil kunne bidra til å nå 

målsettingen på 75 %..  

Spesialundervisning: Rapporten viser en liten økning fra i fjor. I Ringerikeskolen er det 8,1% av 

elevene som får spesialundervisning. Dette er tett ved landsgjennomsnittet på 7,9%. Ringerike lå i 

flere år godt over landsgjennomsnittet, men har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å 

redusere andelen av elever som mottar spesialundervisning.  

Voksenopplæring: Antall deltagere på grunnskoleopplæringen har vært økende, og 

Læringssenteret for voksne har hatt 126 elever på grunnskoleopplæringen. 

Det foreligger ingen statistikk over resultater eller grunnskolepoeng for denne gruppa, men det 

er 20 som skal avlegge eksamen i juni 2018. 

Kommunen er ansvarlig for å gi tilbud til minoritetsspråklige 16 – 18 åringer.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet Handlingsprogrammet 2017 – 2020, og handlingsplan for 

Ringeriksskolen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 

 

Juridiske forhold  

Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø  

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport som 

ble behandlet, var K-sak 96/17.  
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Rådmannens vurdering 

Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn viser at elevene gir gode tilbakemeldinger om arbeidet på 

skolene. Til tross for dette, er det for mange elever som sier at de bli mobbet i undersøkelsen. Det 

understreker at det er viktig å fortsette med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i 

årene som kommer.  

De neste årene må en i tillegg ha sterkt fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å forbedre 

både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. Resultatene har ligget nær 

landsgjennomsnittet, men det er for ujevne resultater fra skole til skole.  

Gjennom systematisk kompetanseheving hos personalet, nettverksjobbing, arbeid med Språkløyper 

og midler til tidlig insats, forventes det en forbedring og utjevning av resultatene mellom skolene i 

årene som kommer. Elevenes resultater må etterspørres i det daglige arbeidet i skolene.  

 

 

Vedlegg 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 
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Arkivsaksnr.: 18/2294-2   Arkiv: 465  

 

Fritak fra verv Elin Benterud Fleischer 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

85/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Elin Benterud Fleischer fritas fra sine verv ut valgperioden med virkning fra 1.august 2018 

 

  

 

Sammendrag 

Vararepresentanten har varslet at hun av personlig grunner ønsker fritak fra sine verv fra 

september 2018. Representanten har bedt om fritak ut perioden. 

 

På forespørsel kan dokumentasjon av personlige grunner fremlegges. 

 

 

Juridiske forhold  

Kommuneloven §15 2. ledd 

 

 

 Ringerike kommune, 18.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  28.06.2018  

Tid:   16:00 

 

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

grupperom, bestilles dette av gruppeledere 

 

TEMAMØTE 

 

 

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 

Tilleggsliste   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

17/18 18/2426     

  Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (AP) - Om 

trafikksikkerheten i Nordrehovsgata  

  

 

 

 

 

Ringerike kommune, 26.06.2018 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 18/2426-2   Arkiv: Q80  

 

Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (AP) -  Om 

trafikksikkerheten i Nordrehovsgata. 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/18 Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (AP)-  om trafikksikkerheten i 

Nordrehovsgata. 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2105-2   Arkiv: N02  

 

 

Grunngitt spørsmål fra Anders Braaten (SP) - Brakar - busstilbud sommeren 2018  
 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Anders Braaten (SP) - Brakar - busstilbud sommeren 2018 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Begrunnet spørsmål til Ordfører

Brakar itwtfører følgende kutt i busstilbudet på Ringerike sommeren 2018:

210 Hønefoss - Sollihøgda Hole og Ringerike Kjøres ikke i 8 uker

211 Hønefoss - Røyse - Vik Hole og Ringerike Kjøresikkei8uker

2l2Bønefoss - Å.sa -
Sundvollen

Hole og Ringerike KjøresikkeiSuker.

221Hønefoss - Haug -
Jevnaker

Hole og Ringerike

1. Har kommunen vært involvert i Brakars
til sommeren?

Redusert tilbud i 5 uker.

for å redusere rutetilbudet i Ringerike

224Hønefoss - Lisletta -
Haug

Hole og Ringerike KjøresikkeiSuker

225 Høneloss - Viul Hole og Ringerike KjøresikkeiSuker

232Hønefoss - Hallingby Hole og Ringerike Redusert tilbud i 5 uker.

233 Hønefoss - Elsrud Hole og Ringerike Redusert tilbud i 5 uker.

241Hønefoss - Noresund Hole og Ringerike Reduserttilbudi5uker

242Hønefoss - Øst-Veme Hole og Ringerike KjøresikkeiSuker.

Dette ffir uheldige konsekvenser, spesielt for de svakeste i samfunnet som i vesentlig grad fär
redusert sine muligheter for å komme seg tillfra ulike tjenester og tilbud. Det vil sannsynligvis
også skape ekstrautgifter for kommunen.

Jeg har i denne forbindelse følgende spørsmål til ordfører:
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2. Hva vil dette innebære av merkostnader for



3. Vil ordfører ta et initiativ overfor Brakar for å søke å redusere omfanget av de

planlagte rutekuttene?

Anders Braaten

Senterpartiet
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- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2023-3   Arkiv: D11  

 

 

Interpellasjon -  fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - kunstgressbaner i 

Ringerike  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon -  fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - kunstgressbaner i Ringerike. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTTATT 25 MAI 2T18

Interpellasjon fra Miljøpartiet De Grønne

Kommunestyrets møte 31.05 2018

Gummigranulat på kunstgressbaner i Ringerike kommune

Vi vet alle fordelene med kunstgress, men dessverre veier ulempene mye tyngre

<Antoll kunstgressboner hor økt ¡ Norge de siste årene. Dette skyldes i hovedsok en stor interesse for
fotbøll og norske værforhold. Per 0L.0L.20L7 finnes det 160i kunstgressbaner i Norge. Vestfold, Østfold,
Buskerud og Akershus fylkeskommuner deltor sommen med portnere i Sverige og Donmork i
interregprosjektet "Ren kystlinje". En ov orbeidspokkene i dette intereg-posjektet dreier seg om

mikroplost. Mikroplost er små plostpartikler i miljøet som er mindre enn 5 millimeter. En ov flere kilder til
utslipp ov mikroplost kan være fyllmoteriale i kunstgressbaner. Den vanligste typen fyllmoteriale i
kunstgressboner er gummigrønuløt. Gummigranuloter er oppmalte bildekk som brukes som innfyll i
kunstgressboner for ã gjøre spilleunderloget og kunstgresset <noturlig> i forhold til fotball tekniske
kriterier som sprett/ demping og rull. Dette produktet inneholder også PAH, sink og andre tungmetoller.
Det er flere utfordringer knyttet til bruk øv gummigranulot på kunstgressboner. Blant qnnet kon det
være:
. Mulig Helserisiko for mennesker/ brukere/ ut6vere
. Utslipp ov sink og andre tungmetaller pâvirker/ skader natur-dyre og planteliv
. Avfail fro mikroplost ved bruk ov ulike former for gummigranulot i naturen>>

Sitat hentet fra SITA rapporten som er en sammenfatning av en spørreundersøkelse i forbindelse med

prosjektet "ren kystlinje" gjort av Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU

https://www.scribd.com/document/362662648/Kunstsressba ner-i-Akersh us-Buskerud-Vestfold-os-

Østfold

Koblingen mellom gummigranulat fra kunstgressbaner og mikroplastforurensing er omsider
akseptert som en sannhet. Stortinget vedtok 15. februar 2018 at alle kunstgressbaner i Norge skal
installere oppsamlingsutstyr på kunstgressbaner for å forhindre at gummigranulat kommer ut i
avløpssystemet. Fristen er l januar 2019.

Ringerike kommune har 2 kunstgressbaner som er under planlegging g og 4 kunstgressbaner på
idrettsanlegg.

Alle foreldre til fotballglade barn kjenner problemet med granulater som (<rømmeD) fra
banene, og havner i vaskemaskin, på barnerom og til og med i maten. Granulatene havner ikke
bare hjemme hos den enkelte fotballspiller, men også gjennom avrenning, i vassdrag. Hvor stort
omfanget av denne <<rømmingenD er, ble først klart da forskning viste at en gjennomsnittlig bane
mister ltonn granulater i året!

Kunstgress er lettere å vedlikeholde enn gressbaner og gir også en forutsigbarhet med tanke på
underlag og hvordan ballen spretter. Imidlertid vet vi nå at kunstgress har sin pris. Som innfyll i
<<gresset>> på kunstgressbaner brukes i stor grad gummigranulater, som oftest av oppmalte
bildekk. Disse inneholder miljøgifter som PCB, ftalater og alkylfenoler, stoffer vi ellers i
samfunnet prøver å begrense spredningen av, men som vi allikevel uten forbehold bruker som
dekke på idrettsarenaer som er lekeområder for barn og voksne.
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Spørsmål:

1. Hvor mange av Ringerikes kunstgressbaner har fyllmasse bestående av oppmalte bildekk?
2. Er det iverksatt effektiv beskyttelse mot avrenning av granulater til vassdrag og spredning

til omgivelsene?
Hvis svaret er nei på spørsmål 2 fremmer MDG følgende:

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber administrasjonen snarest legge fram en plan for oppfølging av
Stortingets vedtak om oppsamlingsutstyr og andre tiltak for å forhindre avrenning av
granulater til vann, slik at deffe er installert innen 01.01.2019.

2. Planen skal også inneholde tiltak for å hindre spredning til omgivelsen rundt banene.

3. Kommunestyret ber administrasjonen påse at granulater av gamle bildekk ikke brukes
som innfyll ved etablering av nye, eller ved renovering av gamle kunstgressbaner.

23.05.2018

Hilde Marie Steinhovden og Knut Arild Melbø Miljøpartiet de grønne



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: KS Kommunestyret 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/399 01.02.2016 DS  1/16 R/STØ/F05 U63 &18 

Mastwar fastfood Zunera R Khan  

Serverings- og/eller skjenkebevilling - Mastwar fastfood Zunera R Khan  

 

16/1231 23.02.2016 DS  2/16 R/STØ/F05 X42 &16 

  

Fritak meddommer  

 

16/2018 20.04.2016 DS  3/16 R/STØ/F05 U63 &18 

Hverventunet Service AS  

Hverventunet aktivitetssenter Serverings- og/eller skjenkebevilling 

 

16/2632 23.05.2016 DS  4/16 R/STØ/F05 U63 &18 

Kikko Sushi AS  

Serverings- og/eller skjenkebevilling - Kikko Sushi AS  

 

16/3075 14.06.2016 DS  5/16 R/STØ/F05 U63 &06 

  

Salt & Pepper Avvik skjenkekontroll 

 

15/10402 21.06.2016 DS  6/16 R/STØ/F05 U63 &18 

  

Hvevenkastet Veiservice -serveringsbevilling  

 

15/880 24.06.2016 DS  7/16 R/STAB/F05 U63 &18 

  

Eger&Co -  ny styrer og stedfortreder av serverings- og skjenkebevilling.  

 

15/9978 25.08.2016 DS  8/16 R/STØ/F05 U62 &18 

Espen Magnussen  

Salgsbevilling for alkohol - KIWI 575 Sokna  
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16/5297 24.10.2016 DS  9/16 R/STØ/F05 U63 &18 

Archies as  

Serveringsbevilling - Alanya Kebab og Pizzahouse  

 

16/5345 31.10.2016 DS  10/16 R/STØ/F05 U63 &18 

  

Wallstreet Nightclub AS - skjenking av mindreårig.  

 

16/5589 07.11.2016 DS  11/16 R/STØ/F05 U63 &18 

  

Søknad om bytte av styrer og stedfortreder for styrer av bevilling - Braserie 

Fengselet AS  

 

15/9969 15.11.2016 DS  12/16 R/STØ/F05 U62 &18 

Stian Sandland  

Salgsbevilling for alkohol - Kiwi 525 Osloveien  

 

16/5766 01.12.2016 DS  13/16 R/STØ/F05 U63 

  

Avvik ved skjenkekontroll - The Rock  

 

17/1083 09.03.2017 DS  1/17 R/STØ/F05 U62 &00 

  

Prikktildeling - Andersen & Andersen GB ANS  

 

17/1081 09.03.2017 DS  2/17 R/STØ/F05 U63 &00 

  

Prikktildeling - Kooperativen AS  

 

17/960 09.03.2017 DS  3/17 R/STØ/F05 U63 &18 

take away  

Serveringsbevilling - Kumsub as Take away 

 

17/1050 17.03.2017 DS  4/17 R/STØ/F05 U62 &18 

Coop Prix Hallingby  

Bytte av styrer og stedfortreder - Coop Prix Hallingby  

 

17/1143 17.03.2017 DS  5/17 R/STØ/F05 U63 &18 

  

Ny styrer av skjenkebevilling - Eger & CO  
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17/1173 24.03.2017 DS  6/17 R/STØ/F05 U63 &18 

Baker Østby AS  

Serveringsbevilling - Baker Østby AS - Kanel Kuben Senter  

 

17/1481 04.04.2017 DS  7/17 R/STØ/F05 U63 

  

Manglende omsetningsoppgve for 2016 - Kooperativen AS  

 

17/1482 04.04.2017 DS  8/17 R/STØ/F05 U63 

  

Manglende omsetningsoppgave for 2016 - Hønefoss Ballklubb/AKA Arena  

 

17/1484 04.04.2017 DS  9/17 R/STØ/F05 U63 

  

Manglende omsetningsoppgave for 2016 - Comfort Hotel Ringerike  

 

17/1489 04.04.2017 DS  10/17 R/STØ/F05 U63 

  

Manglende omsetningsoppgave 2016 - Grand Café  

 

17/1491 04.04.2017 DS  11/17 R/STØ/F05 U63 

  

Manglende omsetningsoppgave 2016 - Ringerike Gjestegård  

 

17/1494 04.04.2017 DS  12/17 R/STØ/F05 U63 

  

Manglende omsetningsoppgave 2016 - Hønefoss Bowlingsenter  

 

17/1496 04.04.2017 DS  13/17 R/STØ/F05 U63 

  

Manglende omsetningsoppgave 2016 - Fossen Friluft AS  

 

17/1497 04.04.2017 DS  14/17 R/STØ/F05 U63 

  

Manglende omsetningsoppgave 2016 - The Rock  

 

17/1500 04.04.2017 DS  15/17 R/STØ/F05 U63 

  

Manglende omsetningsoppgave 2016 - Salt & Pepper AS/Juvelen  

 

17/1501 04.04.2017 DS  16/17 R/STØ/F05 U62 
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Manglende omsetningsoppgave 2016 - Krone FruktAS  

 

17/1502 04.04.2017 DS  17/17 R/STØ/F05 U62 

  

Manglende omsetningsoppgave 2016 - Andersen & Andersen GB ANS  

 

17/1494 26.04.2017 DS  18/17 R/STØ/F05 U63 

  

Manglende omsetningsoppgave 2016 - Hønefoss Bowlingsenter  

 

17/1481 09.05.2017 DS  19/17 R/STØ/F05 U63 

  

Manglende omsetningsoppgve for 2016 - Kooperativen AS  

 

17/1759 11.05.2017 DS  20/17 R/STØ/F05 U63 &18 

Donis Sub AS  

Serveringsbevilling - Donis Sub AS  

 

17/1653 11.05.2017 DS  21/17 R/STØ/F05 U63 

Husam Salah  

Serveringsbevilling - Salah Servering AS  

 

17/1494 22.05.2017 DS  22/17 R/STØ/F05 U63 

  

Manglende omsetningsoppgave 2016 - Hønefoss Bowlingsenter  

 

17/1481 12.06.2017 DS  23/17 R/STØ/F05 U63 

  

Manglende omsetningsoppgve for 2016 - Kooperativen AS  

 

17/2195 12.06.2017 DS  24/17 R/STØ/F05 U63 &06 

  

Norsia bar & Nattklubb/Norsia AS  

 

17/2220 12.06.2017 DS  25/17 R/STØ/F05 U63 &06 

  

Tony's Restaurant & Bar - Brudd på alkohollovens § 9-2 og og Forskrift om 

omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 14-1  

 

17/2563 26.06.2017 DS  26/17 R/STØ/F05 U63 &18 
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Nan Thaimat Amornrat Ranestad  

Nan Thaimat - Serveringsbevilling  

 

17/1481 03.07.2017 DS  27/17 R/STØ/F05 U63 

  

Manglende omsetningsoppgve for 2016 - Kooperativen AS  

 

17/2482 03.07.2017 DS  28/17 R/STØ/F05 U63 &06 

Wallstreet Nightclub AS  

Brudd på alkoholloven - Wallstreet Nightclub  

 

17/2680 03.07.2017 DS  29/17 R/STØ/F05 U63 &06 

Eger & Co. AS  

Eger & Co - Skjenkekontroll  

 

17/2867 03.07.2017 DS  30/17 R/STØ/F05 U63 &06 

v/ Ahmed Mohammed Sayed Fusion Cuisine AS  

Inndragning av bevilling - Fusion Cuisine  

 

17/2765 12.07.2017 DS  31/17 R/STØ/F05 U63 &06 

  

Grand Sportsbar  

 

17/2864 18.07.2017 DS  32/17 R/STØ/F05 U63 &06 

Steffen Skavdal  

Brudd på reklameforbudet - The Rock  

 

17/2865 18.07.2017 DS  33/17 R/STØ/F05 U63 &06 

Kooperativen AS  

Brudd på reklameforbudet - Kooperativen  

 

17/2866 18.07.2017 DS  34/17 R/STØ/F05 U63 &06 

Salt & Pepper Hønefoss AS  

Brudd på reklameforbudet - Salt & Pepper avd. Juvelen  

 

17/1481 07.08.2017 DS  35/17 R/STØ/F05 U63 

  

Manglende omsetningsoppgve for 2016 - Kooperativen AS  

 

17/4299 25.10.2017 DS  36/17 R/STØ/F05 X42 &16 
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Fritak som meddommer i Ringerike tingrett.  

 

16/1169 25.10.2017 DS  37/17 R/STØ/F05 U63 &18 

Hønefoss Bowlingsenter AS  

Fornyelse av skjenkebevilling  - Hønefoss Bowlingsenter AS  

 

16/4375 08.11.2017 DS  38/17 R/STØ/F05 U63 &18 

Veikroa Nes i Ådal  

Serverings- og/eller skjenkebevilling - Veikroa Nes i Ådal AS  

 

15/9969 14.11.2017 DS  39/17 R/STØ/F05 U62 &18 

Stian Sandland  

Salgsbevilling for alkohol - Kiwi 525 Osloveien  

 

17/4040 15.11.2017 DS  40/17 R/STØ/F05 U63 &18 

Tassanawan Thai Mat AS  

Serveringsbevilling for serveringsvogn Tassanawan Thai Mat AS 

 

17/4447 29.11.2017 DS  41/17 R/STØ/F05 X42 &16 

  

Fritak meddommer Sissel Hoem Skålvik 

 

17/4702 05.12.2017 DS  42/17 R/STØ/F05 U63 &18 

TK cafe & take away kijlikit  

Serverings- og skjenkebevilling TK cafe & take away kijlikit 

 

17/4972 04.01.2018 DS  1/18 R/STØ/F05 U63 &18 

En verden av tjenster as  

Serveringsbevilling En verden av tjenster as 

 

18/122 18.01.2018 DS  2/18 R/STØ/F05 U62 &18 

Nes Trafikksenter AS  

Serverings- og/eller skjenkebevilling Nes trafikksenter AS 

 

18/157 29.01.2018 DS  3/18 R/STØ/F05 U63 &18 

Tiger AS  

Serverings- og/eller skjenkebevilling Tiger AS 

 

16/606 02.03.2018 DS  4/18 R/STØ/F05 U63 &18 

Stiftelsen Ringerike Kultursenter  

Fornyelse av skjenkebevilling - Stiftelsen Ringerike Kultursenter  
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17/2482 06.03.2018 DS  5/18 R/STØ/F05 U63 &06 

Wallstreet Nightclub AS  

Brudd på alkoholloven - Wallstreet Nightclub  

 

18/1093 20.03.2018 DS  6/18 R/STØ/F05 X42 &16 

  

Fritak som meddommer Ørjan Nygård 

 

18/1103 20.03.2018 DS  7/18 R/STØ/F05 U63 &18 

  

Utvidelse av skjenkeareal - Klækken hotel  

 

16/2510 21.03.2018 DS  8/18 R/STØ/F05 U63 &18 

Sørsida AS  

Ny bevilling - Sørsida Grill & BBQ  

 

18/1392 04.05.2018 DS  9/18 R/STØ/F05 U63 &18 

King Havet AS  

Serveringsevilling King Havet AS 

 

18/1428 04.05.2018 DS  10/18 R/STØ/F05 U62 &18 

Coop Øst SA  

Søknad om ny styrer av salgsbevilling - Coop Prix Tyristrand Coop Øst SA 

 

18/1428 07.05.2018 DS  11/18 R/STØ/F05 U62 &18 

Coop Øst SA  

Søknad om ny styrer av salgsbevilling - Coop Prix Tyristrand Coop Øst SA 
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Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - 38/17 - Gnr 137/1 - 137/62 - 137/63 - 137/64 - Færden 
boligområde - klage på vedtak 
 

VEDTAK 
 
 
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 5. 
desember 2017 om detaljregulering for Færdentoppen boligområde. 
 
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
 
 
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 11. april 2018. 
 
 
Sakens bakgrunn 
 
Ringerike kommunestyre vedtok detaljregulering for Færden boligområde med bestemmelser 
i vedtak av 5. desember 2017.  
 
Detaljreguleringen tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på frittliggende 
småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på Færdentoppen i Haugsbygd. Området 
er et av satsingsområdene til kommunen i gjeldende samfunnsdel. Planen er fremmet av 
COWI AS på vegne av Henrik Færden Petersen. 
 
Vedtaket er påklaget av Else-Marie Modalen i brev av 9. januar 2018. Modalen er grunneier 
av to eiendommer innenfor planområdet, gbnr. 137/62 og 137/64. Disse ønsker hun fjernet fra 
planen. 
 
Klagen omhandler videre: 
 

 Manglende mulighet til medvirkning i planprosessen. 
 Planen vil ikke bli en naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbygda. 
 Avkjøringen er av hensyn til barn i området ikke ønskelig der den er lagt i planen. 
 Utbyggingen vil være en belastning for Vang skole. 
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Det vises til klagen i sin helhet. 
 
Planfremmer COWI AS har på vegne av Henrik Færden Petersen gitt tilsvar på klagen i brev 
av 22. januar 2018. 
 
Klagen er behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, Formannskapet og i 
Kommunestyret. Kommunestyret fant ikke grunnlag for å ta klagen til følge i vedtak av 5. 
april 2018. 
 
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 jf. 
delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet.  
 
 
Fylkesmannens merknader 
 
Klagerett og klagefrist 
Klager eier to eiendommer innenfor plangrensen og er dermed part i saken. Klager har adgang 
til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
 
Planstatus  
Detaljreguleringen for Færdentoppen boligområde avløser tidligere reguleringsplan for 
Færdenmarka, vedtatt i 1985. Klagers eiendommer er i gammel plan regulert til boligformål, 
noe som videreføres i ny detaljregulering. 
 
Detaljreguleringen er videre i samsvar med kommuneplanens samfunnsdel, ved å legge til 
rette for variert boligtilbud i lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 
 
Når det gjelder kommuneplanens arealdel vedtatt 30. april 2007, er planområdet avsatt til 
LNF, friområde og boligområde. Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel da 
deler av LNF-området er omdisponert til bolig og grøntareal. 
 
Fylkesmannens kompetanse som klageinstans i plansaker 
I henhold til plan- og bygningsloven er det kommunestyret som er plan- og 
reguleringsmyndighet. Det er kommunestyret som ut fra en helhetsvurdering avgjør hvilke 
arealer som skal inngå i en reguleringsplan, og hva arealene skal benyttes til, herunder 
hvordan planen skal utformes. Kommunestyret treffer endelig vedtak om reguleringsplan, 
herunder også vedtak om reguleringsendring. 
 
Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskriv T-8/86 fra 
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av 16. januar 
2004 fra Miljøverndepartementet. 
 
Hvis det foreligger klare saksbehandlingsfeil kan Fylkesmannen oppheve reguleringsvedtaket 
og sende saken i retur til kommunen for ny behandling. 
 
Andre typer endringer i planen kan Fylkesmannen bare gjøre dersom kommunen er enig i 
endringene. Dette gjelder endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i 
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reguleringsbestemmelser. Dersom Fylkesmannen mener det bør gjøres slike endringer, og 
kommunen ikke er enig, må klagesaken oversendes Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for avgjørelse.  
 
Behandling av klagers anførsler 
 
Manglende medvirkning 
Klager anfører at hun ikke har fått tilstrekkelig mulighet til medvirkning og involvering når 
det gjelder planarbeidet.  
 
Det følger av pbl. § 5-1 at enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for 
medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosessen.  
 
Klagers merknader og innspill er behandlet og besvart i planarbeidet, se kommunens 
saksfremlegg. Planen har vært sendt til høring og lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til pbl. 
§ 5-2.  
 
Av brev fra COWI AS datert 22. januar 2018 uttaler planfremmer seg til klagen. Her fremgår 
aktuelle datoer for når de ulike stadiene av planprosessen fant sted, som blant annet varsel om 
oppstart, politisk behandling, offentlig ettersyn, behandling av innsendte merknader osv.  
 
Klagers anførsel kan på dette punktet ikke føre frem. 
 
Klager ønsker sine eiendommer fjernet fra planen 
Klager ønsker at hennes tomter gbnr. 137/62 og 137/64 skal tas ut av detaljreguleringen. Dette 
begrunnes med at det ikke var nødvendig med ny reguleringsplan da hun bygde huset og 
dermed trengs det heller ikke nå. 
 
Kommunen ser det som naturlig å ta med alle eiendommene som ligger på vestsiden av 
Færdenveien, slik at det ikke blir en oppstykking av den gamle reguleringsplanen. I den nye 
planen for Færdentoppen boligområde er eiendommene avsatt til frittliggende 
småhusbebyggelse, noe som er en videreføring fra gammel plan.  
 
Det følger av tilsvaret til planfremmer COWI AS at plankart og bestemmelser ønskes 
oppdatert i tråd med faktisk situasjon. Den gamle reguleringsplanen er vedtatt i 1985 og viser 
en utdatert løsning. I planarbeidet ble det ansett som viktig å se på helhetlige løsninger i 
området for å kunne legge til rette for en helhetlig og god utvikling av nordre del av området. 
Detaljreguleringen er videre i tråd med kommuneplanens samfunnsdel som legger opp til 
utbygging av tettstedene i kommunen.  
 
Fylkesmannen viser videre til rådmannens uttalelse om at klagers eiendom allerede er regulert 
til boligformål, noe som anses viktig å videreføre i ny plan slik at nabo ikke blir skadelidende 
av planforslaget. Reguleringsendringen vil heller ikke innskrenke utnyttelsesmulighetene på 
klagers eiendom, derimot vil utnyttelsen øke fra 20 prosent til 40 prosent.  
 
Når det gjelder kommuneplanens arealdel er detaljreguleringen imidlertid i strid med LNF-
område. Spørsmålet er om detaljreguleringen samsvarer med pbl. § 12-1 første ledd jf. tredje 
ledd, hvor det følger at innholdet i detaljreguleringen må følge opp hovedtrekk og rammer i 
kommuneplanens arealdel og foreliggende områderegulering. 
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Ettersom deler av planforslaget omfatter omdisponering av dyrket mark fremmet 
Fylkesmannen innsigelse til det opprinnelige planforslaget i brev av 12. juni 2017. 
Bakgrunnen var manglende ivaretakelse av nasjonale jordverninteresser. På det grunnlaget ble 
planen endret, slik at boligområdet ble redusert i størrelse og det ble foreslått grønnstruktur i 
overgangen mellom det foreslåtte boligfeltet og den dyrkede marken. Fylkesmannen trakk 
innsigelsen etter disse endringene ble gjort.  
 
Det er kommunen som er ansvarlig for planlegging av områder på lokalt nivå. Gjennom plan- 
og bygningslovens bestemmelser om samfunns- og arealplanlegging kan kommunen foreta 
allsidige og langsiktige vurderinger med hensyn til hva som vil være hensiktsmessig 
ressursforvaltning innenfor kommunes geografiske grenser. 
 
Avveininger rundt arealbruk regnes som fritt skjønn, og ved prøving av det frie skjønn skal 
Fylkesmannen legge stor vekt på det kommunale selvstyret jf. fvl. § 34 andre ledd. Etter en 
samlet vurdering har ikke Fylkesmannen merknader til kommunens vurderinger rundt 
arealbruket.  
 
Planen vil ikke bli en naturlig utvidelse av boligområdet 
Klager anfører at planen ikke vil bli en naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbyd, 
ettersom det er både høyspentledninger, gangvei og åpen bekk mellom nåværende boliger i 
nord og planforslag. Videre er det anlagt gangvei i øst og en betydelig høydeforskjell mot 
boliger i sør. Det klages også på planlagt avkjøring, av hensyn til barn i området. 
 
Kommunen har behandlet anførselen slik: 
 

«Kommunen anser planen å være god og en naturlig utvidelse av boligområdet i 
Haugsbygd. En gangvei er ikke en barriere. Derimot er det en trygg måte å komme 
seg rundt i nabolaget. Avkjøringen er lagt i en slak bakke med god oversikt begge 
veier i Færdenveien og anses ikke som farlig for barn i nabolaget.» 

 
COWI AS begrunner plasseringen av avkjøringen med områdets topografi og den skisserte 
bygningsstrukturen. Hensikten er å gi flest mulig boenheter tilkomst med best mulig 
tilgjengelighet ved hjelp av minst mulig kjøreareal.  
 
Når det gjelder begrunnelsen for plassering av (eksisterende) gangvei i nordøst gjelder dette i 
følge COWI AS hensyn til trafikksikkerhet, plassering av bygg i det nye boligområdet og 
betydelig bedre stigningsforhold enn tidligere regulert løsning fra 1985. Videre opplyses det 
at det er lagt inn en smett gjennom boligfeltet som gir fotgjengere en snarvei lik gangvei som 
er vist i reguleringsplan fra 1985. 
 
Fylkesmannen anser planens plassering av blant annet avkjøring og gangvei som godt 
begrunnet og har ingen merknader til det utviste skjønn. 
 
Disponering av område G2 
Klager har tidligere leid deler av eiendom gbnr. 137/1, omtalt som G2 i plankartet. Klager 
hevder at bruken av området er uavklart da klager er gitt tillatelse til å disponere området. 
Området skulle etter muntlig avtale bli en utvidelse av gbnr. 137/62 og gbnr. 137/64 dersom 
det skulle søkes endring av reguleringsplan.  
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Henrik Færden Petersen har i tilsvar anført at leieavtalen ble sagt opp ved rekommandert brev 
av 20. oktober 2015. Området var dermed fri for heftelser 20. april 2016. Petersen anfører 
videre at det aldri har vært noen muntlig avtale om at arealet skulle bli en utvidelse av gbnr. 
137/62 og gbnr. 137/64. 
 
Fylkesmannen bemerker i likhet med kommunen at dette er privatrettslige forhold som ligger 
utenfor Fylkesmannens kompetanse å ta stilling til.  
 
Utbygging vil være en belastning for Vang skole 
Avslutningsvis følger det av klagen at utbyggingen vil være en belastning for Vang skole, da 
det allerede foregår mye utbygging i skolekretsen tilpasset familier med barn i skolepliktig 
alder.  
 
Kommunen besvarer anførselen med at fortetting er positivt ved at man opprettholder den 
sosiale infrastrukturen og kommunen mener det er positivt at Vang skole styrkes med større 
tilfang med vedtak av planen. Fylkesmannen har ingen merknader til kommunens vurdering 
på dette punktet.  
 
Konklusjon  
Fylkesmannen har kommet til at reguleringsplan for Færdentoppen boligområde er behandlet 
i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og har ikke merknader til 
kommunens saksbehandling eller det utviste skjønn. 
 
 
 
 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
Jørn-Tomas Einstabland 
fagsjef 
 
 
 
 

  Helene Bang Langballe 
   

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Else-Marie Modalen Færdenveien 26 3514 HØNEFOSS 
COWI AS v/ Henrik Færden Petersen Færden Gård Klekken 3514 HØNEFOSS 
 



Fra: Helene Bang Langballe [fmbuhbl@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.06.2018 14:51:14 

Emne: Ringerike kommune - 38/17 - Gnr 137/1 - 137/62 - 137/63 - 137/64 - Færden 

boligområde - klage på vedtak 

Vedlegg: Ringerike kommune - 38 17 - Gnr 137 1 - 137 62 - 137 63 - 137 64 - Færden 

boligområde - klage på vedtak.PDF 

Hei, 

 

Vedlagt følger brev fra Fylkesmannen i ovennevnte sak.  

 

Til orientering sendes vedtaket kun elektronisk. 

 

Mvh. Fylkesmannen i Buskerud 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/251-24   Arkiv: 216 &17  

 

 

Forvaltningsrevisjonen om omorganiseringsprosesser  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar saken til orientering 

 

2. Kommunestyret forutsetter at viktige omorganiseringsprosesser blir evaluert.  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Kontrollutvalget vedtok i møtet 23.03.2017, sak 17 å gjennomføre forvaltningsrevisjonen om 

omorganiseringsprosesser 

 

Vedlagt rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) angir anbefalinger til kommunen  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken var til behandling i Kontrollutvalget 15.06.18 og saken sendes videre til kommunestyret 

med innstilling som forslag til vedtak. 

 

Vedlegg 

Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) 

Utskrift Møtebok Kontrollutvalget 

 

 Ringerike kommune, 18.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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S ammendrag

Bestilling Formål Problemstillinger
K ontrollutvalget
Sak 17/2017
23.03.17.

Belyse omorganiserings -
prosessene i Ringerike
kommune med fokus på å
undersøke ansattes
medvirkning og tilfredshet
med prosessen samt
kommunens egen e val uering
av effekter/konsekvenser ved
omorganisering s prosesser.

• Gjennomfø res omorganiseringstiltak i Ringerike
kommune i tråd med gjeldende lovverk og
avtaler, interne retningslinjer og planlagte
prosesser, samt anbefalinger på området?

• Har Ringerike kommune innført evalueringstiltak
for måling av effekter/konse kvenser av
omorganiseringstiltak ?

Metode og praktisk gjennomføring
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til gjennomføring
av forvaltningsrevi sjon som prosjekt i "RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon" .
Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse og samtaler
med ansatte i HR - avdelingen, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og ansatte som har vært involvert i
prosessene.

Vi legger til grunn kontrollperiode fra 2015 til og med 1.halvår 2017. Vi har mottatt en oversikt over
omstillings - og nedbemanningsprosesser gjennomført i denne perioden, jamfør vedlegg 1 . Oversikten viser
kun prosesser i skole - o g helsesektoren. HR - avdelingen bekreftet at det ikke har vært nedbemannings - og
omorganiseringsprosesser i de øvrige sektorene med unntak av en prosess knyttet til enslige mindreårige
flykninger i sektoren barn og unge i det tidsrommet vi belyser i rapport en.

Vi foretok et utvalg på 4 store omorganiseringsprosesser på bakgrunn av samtaler med hovedtillitsvalgte, 1
prosess fra Skolesektoren, 1 prosess fra barn og unge og 2 prosesser fra Helsesektoren.

Revisjonskriterier
Som kilder for revisjonskriteri ene i dette prosjektet har vi i hovedsak benyttet arbeidsmiljøloven med
tilhørende forskrift, forvaltningsloven, hovedtariffavtaler og utvalgte andre avtaler. I kapittel 3 fremgår de
utledede revisjonskriteriene til problemstillingene, og i vedlegg 4 fremg år selve utledningen av disse.

Oppsummering og konklusjoner
Oppsummert mener vi at de vurderte omorganiseringsprosessene i all hovedsak er gjennomført i
samsvar med gjeldende lover og avtaler. Ringerike kommune har i utgangspunktet lagt til rette
fo r medbestemmelse og medvirkning ved at de tillitsvalgte og verneombudene har plass i de
partssammensatte utvalg. Undersøkelsen avdekket imidlertid også svakheter på enkelte områder.

Tabellen under oppsummerer problemstillinger med tilhørende revisjonskrit erier/krav, og vår vurdering etter
denne gjennomgangen av omorganiseringsprosesser i Ringerike kommune.

1 Vedlegg 4 – Oversikt over omstillinger i perioden 2015 - 1. halvår 2017
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Problemstilling Revisjonskriterier Konklusjon
Gjennomføres
omorganiseringstiltak i
Ringerike kommune i tråd
med gjeldende lovverk og
avtaler, intern e retningslinjer
og planlagte prosesser, samt
anbefalinger på området?

Håndbok for omorganisering og
nedbemanning skal benyttes i ethvert
omorganiseringstiltak

Ansatte skal gjennom tillitsvalgte og
verneombud, ha muligheten til
medbestemmelse og medvirkni ng i
omorganiseringsprosessen.

Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig
informere de ansatte om utviklingen i
omorganiseringsprosessen.

Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig
informasjon om omorganiseringen til alle
berørte ansatte.

De tillitsvalgte skal væ re informert, være
med på drøfting og med på råd så tidlig
som mulig i omorganiseringsprosessen.

Verneombud skal tas med på råd under
planlegging og gjennomføring av tiltak
som har betydning for arbeidsmiljøet.

Vi vurderer det slik at
Ringerike kommune i stor
grad gjennomfører
omorganiseringsprosesser i
tråd med gjeldende lovverk
og avtaler, retningslinjer og
anbefalinger på området.

Med unntak av ett punkt
mener vi at alle
revisjonskriteriene er
oppfylte.

Dokumentasjon og
informasjon oppleves av noen
berørte som mangelfull.
Vi mener dette kan bidra til
svekket tillit til arbeidsgiver
og gjøre prosessen
unødvendig belastende for
ansatte som opplever at
kommunikasjon og
informasjon blir en utfordring
i en allerede vanskelig
situasjon.

Har Ringerike kom mune
innført evalueringstiltak for
måling av
effekter/konsekvenser av
omorganiseringstiltak?

Omorganiserings - og
nedbemanningsprosesser bør evalueres.

Ringerike kommune evaluerer
ikke
omorganiseringsprosessene.
Revisjonskriteriet er ikke
oppfylt.
Vi men er at evaluering av
gjennomføringen og
kartlegging av resultat etter
prosessene er viktig for
kvalitetssikring, læring og
forbedringer på sikt.

Anbefalinger
På bakgrunn av vår gjennomgang av omorganiseringsprosesser, anbefaler vi at Ringerike komm une:

• Sørger for en god implementering av interne prosesser i hele organisasjonen
• Sørger for å sikre en god kommunikasjon og ivaretagelse av informasjon under omorganiseringer
• Sørger for å sikre hovedtillitsvalgte medbestemmelse i alle omorganiseringsproses ser
• Sørger for bedre oppfølging av ansatte etter omorganiseringsprosesser
• Sikrer at all dokumentasjon legges inn i sak - og arkivsystemet ESA
• Sørger for evaluering og kartlegging i etterkant av omorganiseringsprosesser

Et utkast til rapport har blitt o versendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse av 4. juni 2018
er vedlagt rapporten.
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1. I n nlednin g

1.1. Bakgrunn for prosjektet

Kontro llutvalget i Ringerike kommune vedtok i sitt møte 23. mars 2017 , sak 17 / 20 17 , at Buskerud
Kommunerevisjon IKS (BKR) skulle gjennomføre en forvaltningsrevisjon av omorganiserings - og
nedbemanningsprosesser i Ringe rike kommune. Prosjektet er bestilt på bakgr unn av områder valgt ut i
vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og overordnet analyse for perioden 20 15 – 20 19 .

Dette utkastet til prosjektplan har bakgrunn i sak 17/17 i kontrollutvalget i Ringerike den 23. mars 2017. I
denne saken hadde k ontrollutvalget til behandling sak om rutiner for personalbehandling ved
omorganisering i Ringerike kommune. Det har i kommunen senere år vært stadige omstillings - og/eller
nedbemanningsprosesser, blant annet innen helse.

I dette møtet ba kontrollutvalget revisjonen om å utarbeide et forslag til prosjektplan for en
forvaltningsrevisjon innen området til neste møte.

1.2. Formål og problemstillinger

Fo rmålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet er å belyse omorganiseringsprosessene i Ringerike med fokus
p å å undersøke ansattes medvirkni ng og tilfredshet med prosessen samt kommunens egen evaluering av
effekter/konsekvenser ved omorganiseringsprosesser.

Det er formulert f ølgende problemstillinger:

• G jennomfø res omorganiseringstiltak i Ringerike kommune i tråd med gjeldende lovver k og avtaler ,
interne retningslinjer og planlagte prosesser, samt anbefalinger på området ?

• H ar Ringerike kommune innført evalueringstiltak for måling av effekter/konsekvenser av
omorganiseringstiltak?

1.3. Avgrensning av undersøkelsen

Vi har avgrenset prosje ktet til å gjelde de organisatoriske omorganiserings - og nedbemanningsprosessene
som er gjennomført i kommunen i perioden 2015 - 2017. Vi har ikke sett på enkeltstående personalsaker.
Forvaltningsrevisjonens rolle er å gjennomføre systematiske vurderinger på organisasjonsnivå.
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1.4. Definisjoner

Samarbeidsavtale E n lokal avtale som beskriver de kriterier som gjelder i en

omstillingsprosess.

Arbeidsmiljøutvalget (AM U)

Administrasjonsutvalg

E n partssammensatt politisk instans med hensikt i å bedre

arbeids miljøet på en arbeidsplass. I AMU sitter det

representanter fra både arbeidsgiver og arbeidstakere. AMU

deltar i planlegging og organisering av helse, miljø og sikkerhet

(H MS) - arbeidet. AMU er regulert i Arbeidsmiljølovens § 7 - 1.

E n partssammensatt politis k instans med bakgrunn i

kommunelovens §25. Administrasjonsutvalget skal være satt

sammen av både tillitsvalgte for de ansatte og politikere som

arbeidsgivere, og skal behandle sa ker som angår forhold

mellom arbeidstagere og arbeidsgiver.

Miljø - og kvalitetssikringsgruppen (MKS) E t forum der a rbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud møtes

for å diskutere uli ke sider ved arbeidssituasjonen og hvor

medvirkning blir ivaretatt.

Omor ganisering Begrepet kan omfatte både omstilling og nedbemanning.

ESA Saksbehandlings - og arkivsystem

1.5. Beskrivelse av Ringerik e kommunes organisasjonsstruktur og H R - avdeling

Ringerike kommune ha r per 1. september 2017 følgende organisering :
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Kommunen er organisert i en tonivå - modell, og ledes av rådmannen og 6 kommunalsjefer2. Enhetene yter
brukerrettede tjenester til innbygg erne. Enhetslederne rapporter direkte til kommunalsjefene .

H R - avdelingen er organisert direkte under Rådmann og ledes av kommunalsjef HR. Avdelingen består av 12
ansatte hvor 4 medarbeidere er ansvarlig for hver sine sektorer .

Det vises til vedlegg 6 for organisasjonskart som var gjeldende prosjektperioden. Det har vært noen små
justeringer etter at den nye lederstrukturen ble innført i 2015. I den nye strukturen har det blitt endringer i
enhetsleder - og virksomhets leder nivå, i hovedsak en økning i antall et leder e, siden kommunen etablerte
avdelingsledere i alle sektorer.

Økonomi:

Som følge av den økonomiske situasjonen med flere år med akkumulert merforbruk, ble Ringerike kommune
meldt inn i ROBEK3- registeret i mars 2008 . Kommunen b le registrert ut igje n i juni 2016.

Tabellen unde r er hentet fra Årsrapport 2017:

Hovedtall

Regnskapstall i millioner kroner 2017 2016 2015 2014 2013
Skatteinntekter 836 768,6 728,7 691,1 682,5
Frie disponible inntekter 1598,1 1595 1511,8 1468,2 1447,1
sum driftsinntekt er 2250,7 2167,3 2024,8 1947,7 1886,4
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter 1439,151 1348,2 1278,7 1267,6 1228,3
Sum driftsutgifter 2193,5 2081,7 1936,8 1939,6 1837,5
Brutto driftsresultat 57,2 85,6 88 8,1 12,9
Netto finansutgifter 70,9 51,4 53,5 30,8 58
Netto driftsresultat 66,1 97,0 91,5 30,9 6,1
Regnskapsmessig
mer/mindreforbruk 37,1 52,2 36,4 25,7 - 6,5

Sykefravær 7,7 8 8,7 8,7 9
Antall ansatte 2239 2380 2232 2245 2254
Antall årsverk 1784 1763 1715 1751 1854

Sykefraværet har gått ned de sis te årene, fra 9,9 % i 2012 til 7,7 % i 201 7 .

2 Vedlegg 6 – det aljert organisasjonskart

3 Register for betinget godkjenning og kontroll
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2. M etode

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til gjennomføring
av forvaltningsrevisjon som prosjekt . Det vil si at g jennomgangen er basert på RSK 001 Sta ndard for
forvaltningsrevisjon som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)4.

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse og samtaler
med ansatte i HR - avdelingen, hoved tillitsvalgte, hovedverneombud og ansatte som har vært involvert i
prosessene.

Vi legger til grunn kontrollperiode fra 2015 til og med 1.hal vår 2017. Vi har mottatt en oversikt over
omstillings - og nedbemanningsprosesser gjennomfør t i denne perioden , jamfør vedlegg5. Oversikten viser
kun prosesser i skole - og helsesektoren. H R - avdelingen bekreftet at det ikke har vært nedbemannings - og
omorganiseringsprosesser i de øvrige sektorene med unntak av en prosess knyttet til enslige mindreårige
flykninger i sektoren barn og unge i det tids rommet vi belyser i rapporten.

Vi foretok et utvalg på 4 store omorganiseringsprosesser på bakgrunn av samtaler med hovedtillitsvalgte , 1
prosess fra Skolesektoren , 1 prosess fra barn og unge og 2 prosesser fra Helsesektoren.

- Krokenveien 17
- ALS - teamet
- Haugsby gd skole
- Enslige mindreårige flyktninger

Dokumentanalysen innebærer en gjennomgang av dokumentasjon knyttet til disse prosessene i forhold til
gjeldende regelverk og kommunen s egne rutiner.

Vi mener det er samlet inn et tilstrekkelig faktagrunnlag til å belyse problemstillingene og revisjonskriteriene.
Disse prosessene er pekt ut som «krevende» prosesser av de fleste hovedtillitsvalgte vi har snakket med.

V i viser kapittel 1.3 for eventuelle avgrensinger i prosjektets omfang.

I kapittel 4 og 5 besvare r vi henholdsvis problemstilling 1 og 2. I kapittel 6 presenterer vi vår gjennomgang av
de fire omstillingsprosessene.

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse av
4. juni 2018 er vedlagt rapporten.

For ytter ligere beskrivelse av metode, se vedlegg6.

4 Vedlegg 5 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon

5 Vedlegg 4 – Oversikt over omstillinger i perioden 2015 - 1. halvår 2017

6 Vedlegg 2 – Metode



Buskerud Kommunerevisjon I KS

8 Ringerike kommune | 2017 - 18 | Omorganiseringsprosesser

05.06.2018

3. Revisjonskriterier

3.1. Kilder til revisjonskriterier

Lover og bestemmel ser:
• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

mv. (Arbeidsmiljøloven) - §§2 - 1, 4 - 2 (3) og 7 - 2,
og kapittel 8, 14, 15 og 17

• Lov om beha ndlingsmåten i forvaltningssaker
(forvaltningsloven) - kapittel IV
(saksforberedelse ved enkeltvedtak)

Sentrale avtaler:
• Hovedtariffavtalen for KS - området: Del B, §§ 1 - 3, 1 - 4 - 1 og 3 - 1 pkt. c
• Hovedtariffavtalen for KS - området – Kap. 1, §§2.2, 3.3 og 3.4.1

Lokale avtaler:
• Samarbeidsavtale om målene for nedbemanningsprosessen og hvilke kriterier som skal gjelde ved

identifisering av overtallige mellom arbeidsgiver og hovedtillitsvalgte, d atert 7.5.2015
• Ringerike kommune - Kommunens håndbok i omstilling og n edbemanning , sist revidert 20.2.2015

3.2. Revisjonskriterier

På bakgrunn av problemstillingene og relevante krav i kildene, har vi utledet7 følgende revisjonskriterier for
vår gjennomgang av område t :

Revisjonskriterier:

• Håndbok for omorganisering og nedbemann ing skal benyttes i ethvert omorganiseringstiltak .

• Ansatte skal gjennom tillitsvalgte og verneombud, ha muligheten til medbestemmelse og
medvirkning i omorganiseringsprosessen.

• Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere de ansatte om utviklingen i
o morganiseringsprosessen.

• Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig informasjon om omorganiseringen til alle berørte ansatte.

• De tillitsvalgte skal være informert, være med på drøfting og med på råd så tidlig som mulig i
omorganiseringsprosessen.

• Verneombud skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har
betydning for arbeidsmiljøet .

• Omorganiserings - og nedbemanningsprosesser bør evalueres.

7 Vedlegg 3 – Utledning av rev isjonskriterier

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for
krav og forventninger som benyttes for å
vurdere kommunens virksomhet, økonomi,
produktivitet, måloppnåelse , regelette rlevelse
osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen
danner revisjonskriteriene basis for de analyser
og vurderinger som foretas, de konklusjoner
som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å
kunne dokumentere avvik eller svakheter.
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4. G jennomføring av omorganiseringsprosesser

4.1. Revisjonskriterier

• Håndbok for omorganisering o g nedbemanning skal benyttes i ethvert omorganiseringstiltak.

• Ansatte skal gjennom tillitsvalgte og verneombud, ha muligheten til medbestemmelse og
medvirkning i omorganiseringsprosessen.

• Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere de ansatte om utvi klingen i
omorganiseringsprosessen.

• Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig informasjon om omorganiseringen til alle berørte ansatte.

• De tillitsvalgte skal være informert, være med på drøfting og med på råd så tidlig som mulig i
omorganiseringsprosessen.

• Verneombud skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har
betydning for arbeidsmiljøet .

4.2. Kommunens håndbok om omstilling og nedbemanning

Ringerike kommune har en håndbok i omstilling og nedbemanning for gjennomføring av
omstillin gs prosesser , «Håndbok i omstilling og nedbemanning»8. Håndboka ble utarbeidet i 200 9, og har blitt
gjennomgått flere ganger, og revidert i 201 5 . Etter at kommunen kom inn i ROBEK i 2008 , økte trykket på
omstilling og nedbemanning. I 2015 ble full revisjo n av håndboka foretatt av en arbeidsgruppe med
arbeidsgiver og samtlige tillitsvalgte. Ifølge kommunalsjef HR følges håndboka av alle parter , og
h ovedtillitsvalgte og lokale tillitsvalgte har vært involvert i alle prosessene.

Håndboka er utformet i samsva r med gjeldende lover og tariffavtaler.

Fra kommunens håndbok i omstilling og nedbemanning, kapittel 2 om mål og hensikt, lyder blant annet
følgende, sitert:

« Hensikten er å sikre at omstillings – og nedbemanningsprosesser praktiseres på en betryggende
måt e, herunder at det anvendes like regler for alle arbeidstakere i Ringerike kommune. Håndboka
angir de administrative rutiner som skal følges ved omstilling og/eller nedbemanning. Det er et mål å
sikre at arbeidstakere, gjennom tillitsvalgte og individuelt, trekkes inn i prosessen på en måte som
sikrer reell medinnflytelse.»

4.3. Interne prosesser

Ringerike kommunes arbeidsgiverpolitikk ble vedtatt for perioden 1997 – 2000. Den er ikke erstattet av en
ny. Kommunen har nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe fo r å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk.
Deltakere i arbeidsgruppen har vært 2 politikere, 3 H ovedtillitsvalgte og 5 representanter fra ledelse og
administrasjon. Kommunalsjef HR har ledet arbeidsgruppen. Den nye arbeidsgiverpolitikken er planlagt
politis k behandlet i kommunestyret i juni 2018 .

8 Håndbok i omstilling og nedbemanning, Ringerike kommune, sist revidert 20.2.2015
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Satsning på kompetanse for ansatte er et prioritert område , hvor det er satt av 3 stillinger med kompetanse.

Kommunens h andling sprogram inneholder konkrete mål på kompetansehevingsarbeidet.

Samarbeidsavtalen dater t 7.5.2015 (ligger som vedlegg til håndboka i omstilling og nedbemanning ) er signert
av alle parter utenom Fagforbundet. De støtter ikke kriteriene for omstillingen som arbeidsgiver har satt som
er følgende:

1) Kvalifikasjoner i forhold til kommunens behov
2) Ans iennitet
3) Sosiale forhold

Videre er Fagforbundet prinsipielt uenig i rekkefølgen. Kommunen er spesielt opptatt av og legger til grunn
«forsvarlig drift» i vurderingene sine .

Hver gang det kjøres en prosess, vurderes kriteriene (rekkefølgen) på nytt. Fagfo rbundet utfordrer
kommunen på dette området.

Ifølge Kommunalsjef HR har det blitt jobbet mye med kompetanseheving i kommunen de siste årene, da det
generelt har vært for lavt kompetansenivå, det er for mange uten formell utdanning . I de fleste
omstillings prosesser blir assistenter definert som overtallige .

Av årsberetningen e for 2016 og 2017 fremgår det at kompetanseheving har være et av hovedmålene. « I

løpet av 2016 er tre kompetanserådgivere tilsatt, og de har startet med å heve medarbeidernes kompetan se
innenfor barnehage, skole og hel se og omsorg. Lederskolen gjennomførte to samlinger for alle enhetsledere
og avdelingsledere i 2016.

Kommunen har også etablert en koordinator for lærlinger, elever og studenter for å kunne ivareta
rekrutteringen av fagf olk til tjenestene. Det er stort fokus på å øke sykepleiekompetansen på kort og lang sikt
ved å samarbeide tett og godt med fagorganisasjonene i det strategiske rekrutteringsarbeidet.
Legedekningen ved institusjonene er gjennomgått og alle institusjonene h ar nå legedekning som ligger
innenfor legeforeningens anbefalinger.

Tjenesteområdet har fått knyttet til seg egen kompetanserådgiver organisert i HR - avdelingen. Dette har
ført til et mer helhetlig, systematisk og strukturert strategiarbeid på området. Det arbeides ytterligere med
satsing på basiskompetanse for assistenter og helsefagarbeidere, utviklingsprosjekter med støtte fra
Fylkesmannen, beholde - og rekrutteringsstrategier samt organisering av enkeltkurs.»

I følge årsrapporten for 2017 er lederutvikl ingsprogram avsluttet, og sektorene skole, barnehage og helse og
omsorg gjennomført tiltak for å heve kompetanse hos medarbeidere ved hjelp av kompetanserådgivere:

« Ett to - årig lederprogram for alle ledere med personalansvar i Ringerike kommune ble avslutt et i desember
2017 og evalueringer viser at lederne opplever å ha stort utbytte av lederprogrammet.

Mange kompetansetiltak rettet mot medarbeidere i Ringerike kommune har vært gjennomført i 2017.
Prioriterte områder har vært tilbud om grunn - og videreutda nning med stipendordninger, tilbud om
gjennomføring av fagbrev, faglige kurs og oppdateringer, nettverk med videre. Styrking av den digital
kompetanse hos medarbeidere, spesielt innen barnehagesektoren, har vært et viktig tiltak, dette vil
videreføres til andre sektorer i årene fremover.»

I 2016 ble det innvilget 5 mill kr til Kompetanseløft et , som etter hvert har blitt et kontinuerlig arbeid og ikke
et prosjekt som det først var tiltenkt.

Kommunen innførte elektronisk kvalitetssystem i 2016. Valget fal t på KF Kvalitetsstyring, som er en komplett
løsning for kvalitetsstyring og internkontroll. Her er alle relevante lover og forskrifter tilgjengelig e, og i tillegg
finnes her maler for blant annet prosedyrer, tilsynsberedskap og vurdering av risiko. System et består av
følgende fem moduler:

• Kvalitetshåndbok – kommunens rutiner og prosedyrer for alle tjenester
• Avviksbehandling – ansatte melder avvik i denne modulen
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• Risikostyring – gjennomføring av risikovurderinger
• HM S - håndbok – HM S - regelverket er samlet i d enne modulen
• Årshjul – overordnede og enhetsvise årshjul

Systemet ble først innført av 7 pilotenheter, før systemet også ble tatt i bruk av de øvrige enhetene.
Hovedfokuset til pilotenhetene var først opplæring i kvalitetshåndbok og avviksbehandling.

Ny e etiske retningslinjer i Ringerike kommune skulle vært til politisk behandling våren 2015. Det ble nedsatt
et eget partssammensatt arbeidsutvalg for dette formålet , og e tiske retningslinjer9 for ansatte og f olkevalgte
i Ringerike kommune ble vedtatt i kom munestyret 2. mars 2017. Retningslinjene omhandler blant annet
forholdet til innbyggernes tillit og holdning til kommunen, lov, habilitetsspørsmål, gaver og bruk av
kommunens eiendeler.

Varslingsrutinene er en del av de etiske retningslinjene, omtalt i kapittel 9. Det fremgår av retningslinjene at
varslingsrutiner er å finne på kommunens intranett.

Ifølge Årsberetning 2017 blir de etiske r etningslinjene implementert i organisasjonen. Kommune ns ledere har
gjennom lederutviklingsprogrammet fått innføring og trening i verktøy for etisk refleksjon, som vil bli
benyttet i denne implementeringen. De folkevalgte hadde workshop med tema etiske retningslinjer i 2017.

4.4. B eskrivelse av en omorganiserings prosess

Gjennomføring av en ordinær omorganisering sprosess e r beskrevet kortfattet slik i håndbok a i omstilling og
nedbemanning :

Prosessen planlegges sammen med de tillitsvalgte. Detaljert ansvarsdeling , vurdering av kompetansebehov,
valg av strategier og satsningsområder må klargjøres. Man må sikre at relevant lo v - og avtaleverk er kjent og
kan brukes, i tillegg til at man gir god informasjon til alle involverte parter.

En fremdriftsplan med milepæler kan brukes til dette.

Tillitsvalgte har et ansvar for å delta i utformingen av framdriftsplanen.

Viktig med inf ormasjon så tidlig som mulig om hvordan omstillingen får betydning for den enkelte.

Informasjon

- Det bør utarbeides en plan i den enkelte sektor og på den enkelte enhet/arbeidsplass
- Informasjonen skal klarlegge hva omstillingen vil bety av endringer for d en enkelte
- I tillegg til informasjon om den faktiske situasjonen, fremdrift og beslutninger, må det også

informeres om den ansattes rettigheter og plikter etter lov - og avtaleverk i omstillings prosessen.
- Dette bør inngå i en fremdriftsplan med de tillitsva lgte.
- Sørge for informasjon til medarbeidere som er langtidssykemeldte eller er ute i permisjoner.

Definisjon av området for omorganisering

- K lare kjøreregler er viktig å ha, og disse bør drøftes med de tillitsvalgte.
- Begrepet «arbeidsområde» må derfor d efineres og drøftes for den enkelte omorganisering sprosess i

kommunen.

9 http://www.ringerike.kommune.no/Documents/Administ rasjon/RR_etiske_retningslinjer_low.pdf
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Kriterier for nedbemanning og samarbeidsavtale

- Det må drøftes med de tillitsvalgte hvilke kriterier som skal anvendes ved utvelgelsen. Ifølge
s amarbeidsavtale n underskrevet 7.5. 20 15 a v samtlige hovedtillitsvalgte med unntak av
Fagforbundet , skal følgende kriterier anvendes i prioritert rekkefølge:
1. kvalifikasjoner ifht kommunens behov
2. Ansiennitet
3. Alder, familiesituasjonen, personlige forhold

Kartlegging

- Grunnlaget for omorganiseringen og den innsparingen/omstillingen som er vedtatt må
dokumenteres . Det må i tillegg dokumenteres øvrige innsparingstiltak og eventuelle grunnlag for
innsparing av den enkelte stilling.

- Det skal u tarbeides en oversikt over de oppgaver og mål enheten har osv .
- Lederen må sørge for å ha oversikt over medarbeidernes kompetanse, og om nødvendig ha

kartleggingssamtaler. Videre må det settes opp en tilsvarende oversikt når det er klart hvor mange
arbeidstakere s om skal fortsette i enheten .

- Ansvaret for oppdaterte oversikter ligger hos enhetsleder primært mens kommunalsjef har det
overordnede ansvaret.

Vurdering overtallighet og innplassering

- Vurdere hvem som blir mulig overtallig.
- I det videre arbeidet må det kartlegges for alle enheter: Alle vikariater må avvi kles før overtallige

identifiseres. HR - avdelingen skal ha oversikt over ledige stillinger og over medarbeidere som er
definert som overtallige fra sektorene. Klareres med HR - avdeling før nyrekruttering og forlengelse
av vikariater.

- Finne muligheter for f rivillig overflytting til annet arbeidssted. Personalmøter. Referat må skrives fra
møte/samtale, skrive avtale om o verføring til annet arbeidssted.

- Gjennomføre drøftingsmøter med organisasjoner for å identifisere mulige overtallige. E nhetsleder
og berørte organisasjoner. HR - avdeling deltar der det er behov.

- Omstillingssamtaler med de som blir identifisert som overtallige fra enheten. Referat fra samtalen
skal skrives i ESA med mal MOT. Samtalen skal inneholde kriterier, og dette må dokumenteres.
Gjøres a v enhetsleder og HR - avdeling der det er behov.

- Gjennomføring av samtale for de som skal flyttes til annet sted når man vet hvilke ledige stillinger
som finnes.

- Ved o mplassering til ident isk eller likeverdig stilling skal den ansatte ha skriftlig informasj on om
innplassering. Hvis vedkommende avslår tilbudet, kan kommunen vurdere å gå til oppsigelse .

- Ved o mpl assering til passende stilling skal det te drøftes med vedkommende med ev entuell bistand
fra tillitsvalgt. Det skal s kriftlig og muntlig forhåndsvarsle s til vedkommende som er identifisert som
mulige overta llige .

- Overtallig f ra hele kommunene – oppsigelse: Enhetsleder/kommunalsjef i samarbeid med
kommunalsjef H R .

- Før endelig beslutning treffes, skal mulige overtallige ha anledning til å komme med sin e ønsker
skriftlig. Omstillingssamtaler med d em .

- Utgangspunktet for omstillings samtalen er det kartleggingsskjemaet som vedkommende på forhånd
skal ha fylt ut. Kartleggingsskjema legges ved saken i ESA som vedlegg. Denne prosessen blir
ivaretatt i samarb eid mellom ledere, kommunalsjef HR og hovedtillitsvalgte .
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Informasjon om prosessene fra HR - rådgiverne og hovedtillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte blir kjent med behovet for nedbemanning/omorganisering i medbestemmelsesmøte med
kommunalsjefen.

I møte med a vdelings - eller enhetsleder gjennomgår HR - rådgiver håndbok a i omstilling og nedbemanning ,
lager fremdriftsplan, samt får fram all fakta om blant annet årsverk osv. som enhetsleder har forberedt til
denne gjennomgangen.

Tillitsvalgte blir gjort kjen t med f akta før drøftingsmøtet. Samtlige er forberedt til drøftingsmøtet om hvilke
personer prosessen vil kunne dreie seg om.

I drøftingsmøtet ser partene på blant annet kriteriene for omorganisering og planlegger videre prosess. Det
legges også frem eksempler p å utregning. Partene blir enige om hvem som skal kalles inn til
kartleggingssamtaler. Ansatte som ikke er organisert i en fagforening bli r behandlet på lik linje med de
organiserte . Det er stort sett hovedtillitsvalgte som stiller i disse møtene, men det f orekommer også at
ansatte bruker andre tillitspersoner eller møter alene .

Det opplyses at budsjettet ofte er utgangspunktet for omorganiseringer i nnen oppvekstsektoren . Skolens
behov for personell kartlegges, og deretter starter prosessene med hvem som er overflødige med tanke på
behovet for lærere ved den enkelte skole. Det er enhetslederne som styrer disse prosessene . Ifølge HR -
rådgiver avholdes medbestemmelsesmøter månedlig innen o ppvekst sektoren , men det er også mye uformell
kontakt.

Til verifisering av samtalene skal det benyttes kart leggingsskjemaer (vedlagt i håndbok a i omstilling og
nedbemanning ). Kartleggingsskjemaene er ikke i ESA.

Etter kartleggingssamtaler skal det i utgangspunktet gjennomføres d røftingsmøte r , hvor resultatet fra disse
kartleg gings samtalene blir gjennomgått med tanke på hvem som faller innenfor og utenfor arbeidsstedet.

Som regel kjøres det i nformasj onsmøter med ansatte både før kartleggingssamtaler og etter det siste
drøftingsmøtet hvor endeli g definering av overtallige skje r. Enhetsl eder kaller inn til omstillingssamtale r , hvor
de kartlagte ansatte får vite utfallet av gjennomførte kartlegginger. Det opplyses at denne prosessen kan i
noen tilfeller ta for lang tid og derfor være en belastning for de berørte ansatte.

Samtlig e vi har snakket med opplyser at HR - avdeling en og enhetsleder har ansvaret for utfylling og
dokumentasj on av skjemaene som er vedlagt i håndboka .

4.5. Ansattes medvirkning og medin n flytelse

Vi har gjennomført egne samtaler med hovedverneombud og samtlig e h ovedtillitsvalgte i kommunen: Delta,
Fagforbundet, Skolenes Landsforbund, Norges Sykepleierforb und, Fellesorganisasjonen og
Utdanningsforbundet.

Det er generelt en enighet om at håndbok i omstilling og nedbemanning blir fulgt i alle
omorganiserings prosess ene i kommunen, men at hovedtillitsvalgte ikke er kjent med hvordan
dokumentasjon blir ivaretatt.

Samtlige er fornøyd med hvordan HR - avdelingen involverer hovedtillitsvalgte i prosesser og mener de er mer
strukturerte og tydeligere nå i forhold til period en før 2015. Det uttrykkes at det er et godt samarbeid
mellom verneombud, hovedtillitsvalgte og HR - avdelingen. Vi informeres om at kommunalsjef HR er dyktig,
og har kjørt mange gode prosesser. Det er delte meninger om hvorvidt informasjon til hovedverneo mbud og
hovedtillitsvalgte blir gitt tidlig nok før prosessene settes i gang, men de fleste synes det har vært en
forbedring på dette område de siste to årene.

Hovedtillitsvalgte er med i medbestemmelsesmøtene på sektornivå , mens hovedverneombud er med i MKS -
møtene på sektornivå .
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Vi har fått opplyst at hovedtillitsvalgte har faste månedlige møter med rådmann. I tillegg har de også
månedlige uformelle møter der det ikke skrives referat. Det samme har de med kommunalsjefene, både
formelle (referatføres) og u formelle (ikke referat). Hovedverneombudet har også et ekstra møte med
rådmannen der det rapporteres om eventuelle forhold som krever nærmere oppfølging, det vil si tar
«tempen» i organisasjonen.

Når det gjelder medbestemmelse, inkluderer rådmannens leder samling hovedtillitsvalgte og det er
fellesskolering i avtaleverket hvor alle enhetsledere, avdelingsledere, hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte
deltar. Enkelte deltakere etterlyser oppfølging/oppfrisking fra fellesskoleringen.

Møter i Miljø - og kvali tets sikringsgruppen skal kjøres to ganger i året innen alle sekt orene.

Det kom frem i samtalene at en vellykket prosess avhenger mye av hvordan enhetslederne kjører
prosessene. Enkelte ledere er flinke til å involvere og gi informas jon til ansatte, mens a ndre ikke er det.
Enkelte prosessveiledere utpekes også å være dyktig i å bistå i og gjennomføre prosesser.

Til spørsmålet om arbeidsgivers bruk av styringsrett, svare s det at i de fleste tilfeller har de ansatte blitt
flyttet på mot sin vilje , men at in gen ansatte har blitt f lyttet på uten at man har fått medvirke selv.

Nedenfor listes de uttrykte positive og negative erfaringene knyttet til prosessene og samarbeidet med HR -
avdelingen opp . Dette er et sammendrag fra våre samtaler med hovedverneombud og hovedtillitsvalgte.

Positive erfaringer

Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte synes at de har et godt samarbeid med arbeidsgiver og at det er
stort sett godt klima i prosessene som de har vært med på. Flere trekker frem at det har skjedd en forbedring
et ter at ny r ådmann begynte i kommunen i 2014 med tanke på at det ble mer system og orden i ting.
Rådmannen er stort sett tilstede i medbestemmelsesmøtene.

De tenker det samme om den nye kommunalsjef HR , som også startet i kommunen i 2015. Hun fremstår som
dyktig på sitt område, god på formulering, åpen, pålitelig og prøver å gjøre sitt beste innenfor de gitte
rammene. Det fremheves at hun er spesielt flink til å ta pauser fra formelle møter, slik at det kan drøftes
eventuelle løsninger. På denne måten er d et mulig å få avklaringer i møtene.

Det er en gjengs oppfatning at rutiner følges av ledelsen ( på toppnivå ) , og at det er «blåst støv» av gamle
dokumenter som etiske retningslinjer, arbeidsgiverpolitikk og overordnet lønnspolitikk. De er imidlertid ikke
k jent med hvordan dette eventuelt er implementert . Det er også bred enighet om at de t i løpet av de siste to
årene så har blir ansatte blitt sett i sterkere grad og det forsøkes å finne løsning for alle. Kommunen har ikke
sagt opp noen i dette tidsrommet.

Det anses som en styrke at det kjøres to - årig e lederopplæringsprogrammer på alle ledere også
avdelingsledere og at det satses på nærledelse med flere avdelingsledere. Videre mener hovedverneombud
og hovedtillitsvalgte at det er positivt at det satses på ø kt kompetanse også blant de øvrige ansatte. Rollene
er bedre kommunisert ut i organisasjonen. Det informeres om at manglende/dårlig ledelse har større følger
nå enn tidligere. Bekymringsmelding sendes til kommunalsjef HR og eller rådmann, eventuelt ordføre r. Dette
mener de enhetsl ederne e r klar over .

Flere er av den oppfatning at de har arenaer å ta opp forhold de ønsker å bringe til politisk nivå. Dette skjer
gjennom Administrasjonsutvalg og Arbeidsmiljøutvalg. MKS - grupper fungerer også tilfredsstillende .
Verneombudet opplyser at det er kommet inn få saker eller klager de siste årene .

Det er trukket frem som positivt at kommunalsjef HR bruker KS Konsulent og Stamina (psykologene) i
arbeidsmiljøsaker .
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Negative erfaringer

Ifølge hovedtillitsvalgte er det et stort forbedringspotensial knyttet til kommunikasjon i
omorganiseringsprosessene . Informasjonen fra enhets ledere til ansatte oppleves ikke alltid som like god, der
s vakheter som nevnes er at d e t ikke er nok eller riktig informasjon. Prosessene beskrive s å være veldig
leder avhengig . Samtlige mener den toårige lederopplæringen er bra, men at opplæringen som knyttes
direkte til omorganiseringsprosesser kunne vært bedre.

Enkelte hovedtillitsvalgte er opptatt e av at enhetslederne skal informere de ansatte og ikke de
hovedtillitsvalgte . De opplever å få henvendelser fra ansatte som er usikre på sin situasjon, noe som tyder på
at det er manglende informasjon. De presiserer at roller bør tydeliggjøres og det er viktig med lik informasjon
til alle ansatte. De hov edtillitsvalgte er opptatt av at H R - rådgiverne bør gjennom gå med enhets lederne hva
det skal informeres om og ikke bare hvordan informasjonen skal g i s . Dette for å unngå eventuelle
misforståelser i en vanskelig situasjon.

Flere hovedtillitsvalgte opplever utfordring er på den måten at tillitsvalgte i lite n grad involveres og at det er
mange bestemmelse r gitt fra arbeidsgiver. Det fremheve s at når rådmannen innkaller til drøftingsmøter, hvor
det skal ansette s personer, så er dette kun en orientering uten muli ghet til drøfting fra hovedtillitsvalgte.

Ifølge rutinene skal alle enhetsledere melde inn all ledighet til HR - avdelingen, slik at avdelingen innehar en
fullstendig oversikt over hvilke stillinger som er ledig i kommunen. Dette for å kunne tilby annen sti lling ved
overtallighet. Noen av de hovedtillitsvalgte trakk frem at enkelte ledere ikke rapporterer inn ledighet, da de
kanskje har en vikar som de ønsker skal fortsette i stillingen fremfor å få en «ukjent» inn.

Noen enhetsledere gir ko rte frister for t ilbakemelding på informasjon , referater og forslag til overtallige i
kommunen. Dette synes enkelte hoved tillitsvalgte er en utfordring, fordi de mange ganger ikke ha r kapasitet
til å sette seg inn i saker på kort tid. Som et forbedringspotensial nevnes det å få sakspapirene en uke i
forveien og referater kort tid etter møtet .

Om prosessene er vellykket eller ikke avhenger mye av den enkelte leder. Det opplyses om at i noen
prosesser deltar ikke HR - avdelingen hele veien og i noen tilfeller kun deltar på drø ftingsmøtene. De fleste
tillitsvalgte mener håndbok i omstilling og nedbemanning ikke alltid følges av enhetsledere før involvering fra
H R - avdelingen. Det er derfor ønskelig fra deres side en tettere oppfølging gjennom hele prosessen.

Uenighet mellom fago rganisasjonene på kriterier som skal vektlegg es ved vurdering av overtallige ble nevnt i
noen av samtalene. Det ble poengtert at rutinen ikke er klar nok der to kandidater stiller likt.

Til spørsmålet om de har mulighet til å ta opp ting eller komme med i nnspill til endringer, svarer de fleste at
de opplever å bli hørt av HR - avdelingen og kommunalsjefene når ting blir løftet opp.

Flere mener at H R - avdelingen bør ha oppfølgingsmøter med de omplasserte på nytt arbeidssted. Det ble
nevnt at å trygge de ansa tte er viktig , da d et fortsatt kan oppleves å være usikkerhet om fremtid en .

Det var stor enighet blant de hovedtillitsvalgte og hoved verne ombudet at arbeidsgivers tiltak om å ha
helgevakter annen hver helg ved enkelte enheter er negativt for arbeidsmiljøe t.

4.6. Vurderinger

Ringerike kommune har utarbeidet «Håndbok i omstilling og nedbemanning» på grunnlag av gjeldende
bestemmelser på området. Håndbok a ble i 2015 revidert av en arbeidsgruppe bestående av arbeidsgiver og
samtlige tillitsvalgte. Det er generel l enighet om at håndbok a følges i alle omorganiseringsprosesser i
Ringerike kommune , både av arbeidsgiver og de hovedtillitsvalgte vi har snakket med . Vi anser derfor at
omorganiseringsprosessene i kommunen formelt sett er godt ivaretatt, på bakgrunn av at håndboka er basert
på bestemmelsene på området, at den er revidert i samarbeid med de tillitsvalgte, og at den brukes i alle
prosesser. Allikevel er det usikkerhet rundt hvordan dokumentasjon blir ivaretatt. Det er viktig at
dokumentasjon og informasjon i slike prosesser formidles til alle berørte, og at det er trygghet rundt at
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dokumentasjon ivaretas slik den skal. At usikkerhet rundt dette oppstår, bidrar til at prosessene kan bli mer
utfordrende enn nødvendig, og at dette kan svekke tilliten til arbeids giver.

Vårt inntrykk er at håndboka er oversiktlig og omfatter alle deler av en omorganisering på en tydelig måte.

Ringerike kommune har innført og jobber med å innføre oppdaterte interne styrings dokumenter . Nye etiske
retningslinjer med varslingsrutiner ble vedtatt i 2017. Ny arbeidsgiverpolitikk er planlagt vedtatt i juni 2018.
Videre har kommunens handlingsprogram konkrete mål på kompetansehevingsarbeidet som det har vært
fokus på de siste årene. Vi mener disse styringsdokumentene er med på å sikre at a nsatte i kommunen ser i
samme retning, og at det er viktig å fortsette revidering og oppdatering av disse, samt sørge for god
implementering i hele organisasjonen.

H R - avdelingen i Ringerike kommune har en aktiv rolle i alle omorganiseringsprosesser i komm unen. Vi
oppfatter at HR - avdelingens involvering i prosessene er god, og at organiseringen i avdelingen sikrer at alle
sektorer i kommunen har sin H R - rådgiver. De hovedtillitsvalgte er fornøyde med hvordan rådgiver involverer
disse i prosessene og at samar beidet mellom HR - avdelingen, verneombud og hovedtillitsvalgte er bra. Vårt
inntrykk er at de ansatte har medvirkning og medinnflytelse, både generelt i utarbeidelse av
styringsdokumenter og i gjennomføringen av de omorganiseringsprosessene som har vært i k ommunen de
seneste årene.

Samtidig som vi ser at godt samarbeid og gode rutiner trekkes frem som positive erfaringer i
omorganiseringsprosessene som har vært, kommer det tydelig frem at det er svakheter knyttet til
kommunikasjon og informasjon fra enhetsl eder til ansatte. Dette gjelder både lite informasjon og korte
frister på tilbakemelding på gitt informasjon.

Vi mener at ikke tilfredsstillende kommunikasjon kan bidra til å svekke de ansattes tillit til arbeidsgiver i en
kritisk periode der tillit er spe sielt viktig å opprettholde, og at det derfor kan gjøre gjennomføringen av
prosessene unødvendig problematisk for de berørte. Det er enhetsleder som er ansvarlig for gjennomføring
av omorganiseringsprosessene, og det er like viktig at leder skaper et godt klima for kommunikasjon og
samarbeid, som at rutiner følges. Oppfølging av ansatte i etterkant av en omorganisering er også viktig, noe
vi ser oppfattes som mangelfull i enkelte prosesser . Til sammen vil dette avgjøre hvor vellykket en
omorganiserings prose ss blir.

5. Evalueringstiltak

5.1. Revisjonskriterier

• Omorganiserings - og nedbemanningsprosesser bør evalueres.

5.2. Fakta og funn

H R - avdeling en opplyser at det ikke gjennomføres egne evalueringer etter omorganiseringsprosessene, men
at de har god og tett dialog med de hovedtillitsvalgte.

Utfordringer som følge av prosessene blir diskutert i HR - avdelingen, som blant annet at enkelte
enhetslederes informasjon til ansatte er mangelfull og at noen prosesser ikke blir avsluttet på grunn av en del
midlertidige ansette lser.

Hovedtillitsvalgte var tydelige på at det ikke blir foretatt evaluering er i etterkant av prosessene. Dette synes
de er viktig for å få til en forbedring på sikt. Det har kommet inn forslag om blant annet å kartlegge hvordan
enhetene fungerer etter p rosessene og å innføre årlig rapportering om hvilke lærdommer man tar av disse.



Buskerud Kommunerevisjon I KS

17 Ringerike kommune | 2017 - 18 | Omorganiseringsprosesser

05.06.2018

Det har vært en nedgang i sykefravære t totalt hvert kvartal de siste to årene, og det ligge r på 7,7 % ved
utgangen av 2017 . Helse - og omsorgssektoren viser også en nedgang.

Det gjennomføres l ederutviklingsprogram , og i tillegg arrangeres det ledersamlinger to ganger per år for 160
ledere i kommunen. På disse samlingene inviteres også de hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
Hovedtillitsvalgte vi har snakket med er positive t il lederutviklingsprogrammet, og mener at det øke r
kompetansen og bevisstgjør roller og ansvar.

Kapittel 13 i håndbok a omhandler evaluering av omorganiseringsprosesser . Eksempler på gode
evalueringsrutiner er beskrevet og det ligger forslag til spørsmål som kan benyttes i evalueringen. Det går
imidlertid ikke tydelig frem en rutine for hvor ofte evaluering skal foretas.

Det står blant annet: «….Evalueringer kan gjennomføres i alle faser av et prosjekt og er viktig for fremdrift,
justeringer og oppfølging er av et prosjekt, samt læring og motivasjon til videre arbeid. Når evalueringen er
gjennomført, bør det utarbeides en oppsummering av evalueringen. Ledelsen/prosjektledelsen er ansvarlig
for at rapporter og anbefalinger blir fulgt opp, samt å implementere evalueringens resultater i det videre
arbeidet. Evalueringer skal sikre kvalitet eller skaffe opplysninger som kan brukes til forbedring, samt
bekreftelser på i hvilken grad målene i de enkelte prosesser er nådd.»

Ringerike kommune gjennomfører medarbeide rsamtaler årlig og medarbeiderundersøkelser annet hvert år.
K ommune n benytter 10 - faktor undersøkelsen som er utarbeidet av KS. Dette er en forskningsbasert
undersøkelse som oppsummerer resultatene i nnenfor 10 faktorer. Faktorene har stor betydning for å o ppnå
gode resultater ved den enkelte avdeling, og en bedring av resultatet innen faktorene skal bidra til
avdelingens utvikling i et kvalitetsperspektiv. 10 - faktor inngår som en del av kommunens
leder utviklings program.

For 2017 ble undersøkelsen sendt ut t il de ansatte 1. november med svarfrist 22. november. Når resultatene
foreligger , presenterer alle leder ne disse for medarbeiderne og det utarbeides egne handlingsplaner per
enhet samt følge s opp de forhold som krever oppfølging etter forhåndsbestemte pros edyrer. Siste gang
tilsvarende undersøkelse ble sendt ut var i 2015.

5.3. Vurderinger

I Ringerike kommune har det ikke blitt gjort evalueringer i etterkant av omorganiseringsprosesser, på tross av
at dette blir beskrevet i et eget punkt i håndboka. I håndboka står det at evalueringer kan gjøres i alle faser av
en prosess og rutiner for en god evaluering beskrives. De hovedtillitsvalgte mener at gjennomføring av
evaluering og kartlegging i etterkant av en prosess vil bidra til forbedringer på sikt.

Både gjennom føringen av og resultatet etter en omorganiseringsprosess er viktig læring for neste prosess og
for kvalitetssikring av gjeldende prosess . I tillegg vil en kartlegging og en oppfølging av ny organisering være
nyttig for å sikre at måle ne med prosessen ble nådd , samt at det ble tatt nødvendige hensyn underveis . Det
er også mye læring i de ansattes erfaringer etter en slik prosess. Evaluering er en viktig forut setning for
kontinuerlig læring i organisasjonen og forbedring av prosessene.

Vi mener derfor at evaluering av gjennomføring av prosess er og resultatet av prosessene bør være en del av
rutinen for omorganiseringer og det bør komme tydelig frem i håndbok a at evaluering skal være en del av
omorganiseringsprosessene. Videre bør både gjennomføring av og h ensikt med evalu eringen beskrives.

K ommune n gjennomfører medarbeidersamtaler årlig og medarbeiderundersøkelser annet hvert år. I
prosesser med omorganisering er det vår oppfatning at for de ansatte som blir berørt så er det viktig med
god oppfølging samt at det skapes arenaer for ansattes mulighet for tilbakemelding , også anonymisert. Dette
vil kunne ivaretas ved medarbeiderundersøkelser.
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6. Gjennomgang av utvalgte prosesser

Vi har mottatt oversikt over de omorganiserings prosessene som er gjennomført i Ringe rike kommune i
perioden 2015 til første halvår 2017, se vedlegg 4. Denne oversikten har vi fremvist til de hovedtillitsvalgte.

På bakgrunn av opplysninger fra de hovedtillitsvalgte har vi valgt ut to prosesser innen h elsesektoren , en
prosess innen s kolese ktoren og en prosess innen barn og unge ; ALS - teamet, Krokenveien 17/19, Haugsbygd
ungdomsskole og enslige mindreårige flyktninger. Vi har innhentet dokumentasjon på gjennomføringen av
disse prosessene. I dette kapitlet gir vi en kort beskrivelse av gjennom føringen av disse fire
omorga n i serings prosessene.

Generelt blir ikke m øtereferater signert, men skal være kjent for alle parter. Innen helse sektoren skal
møtereferatene ligge i personalmappa til den enkelte ansatte i ESA. I håndboka i omstilling og nedbem anning
står det at disse skal vedlegges saken i ESA.

H R - rådgiver bekrefter at de som er definert som overtallige i en omorganiserings prosess, mottar et brev rett
etter informasjonsmøtet, slik at de som ikke deltar på møtet forstår at de ikke er berørt i pr osessen. Det tar i
de fleste tilfeller litt tid fra informasjonen er gitt til de overtallige, til det gis et tilbud om eventuell ny stilling
til disse ansatte . HR - avdelingen må ha ledige stillinger å tilby før det gis tilbud. Dette kan forårsake misnøye
og bekymring for en usikker fremtid hos de ansatte.

Istedenfor å fylle ut skjemaene 3 og 4 i håndboka i omstilling og nedbemanning , kjøres det ut rapporter fra
Visma H RM som viser tilsvarende opplysninger som kreves i skjemaene. Dette er gode rapporter som viser
oversikt over ansatte både i forkant og etterkant av prosessene. Bemanningsplaner fra turnusprogrammet
blir også benyttet i drøftingsmøter.

H R - avdelingen har utfordringer med å plassere assistenter til andre stillinger i kommunen.

Det er noe ulik praksis innenfor helse sektoren og oppvekst sektoren med tanke på bruken av
kartleggingssamtaler og omstillingssamtaler. Dette er i utgangspunktet to ulike samtaler, men vi oppfatter
det slik at det ikke gjennomføres to separate samtaler.

Når det gjelder sk olesektoren, bygges det ny storskole på Benterud som skal stå ferdig i 2019. Elever og
lærere ved henholdsvis Eikli skole og Kirkeskolen er tiltenkt å flytte til Benterud. Vi er opplyst om at det er de
to rektorene som vil stå for eventuelle nyansettelser .

Ullerål skole skal også bygges ut, og elever og lærere flyttes i brakker i påvente av ferdig skolebygg. Denne
skolen skal foruten egne elever og lærere, også ta imot alle fra Hønefoss skole. Ferdigstillelse av skolen er
estimert til 2020.

Vi får opplyst at skolene også skal ha større kapasitet enn behovet er ved åpningen, men dette skal være med
tanke på forventet økning i antall innbyggere i forbindelse med forventninger om Ringeriksbanen.

6.1. ALS - teamet

ALS - teamet i Ringerike kommune er et spesialteam f or å assistere en pasient med sammensatte behov.

Bakgrunnen for iverksettelse av denne prosessen var at et spesialteam bestående av 11 personer mistet sine
arbeidsoppgaver som følge av at pasienten de hadde jobbet med døde.

Prosessen startet med et drøft ingsmøte 28.01.2016 der hovedtillitsvalgte, enhetsleder og rådgiver fra HR -
avdelingen var tilstede. Formålet med dette møtet var å kartlegge hvilke personer som skulle omplasseres.
Nedslagsfeltet ble definert til å gjelde spesialteamet. Dette ble begrunne t med at teamet hadde fulgt denne
pasienten på flere institusjoner, og var slik sett ikke en del av bemanningen ved denne aktuelle enheten (Hov
gård).
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Det er utarbeidet fremdriftsplan som viser varighet, tidsplan og gjennomføring. Prosessen startet opp i
januar 2016 med forventet avslutning innen påske samme år.

Det ble ikke avholdt informasjonsmøter, da det på forhånd var kjent at prosessen ville omfatte
spesialteamet.

Det ble gjennomført kartleggingssamtaler med de ansatte som ble berørt av denne prose ssen. Det foreligger
kartleggingsskjemaer på samtlige ansatte, og disse skjemaene er undertegnet.

16.02.2016 ble det avholdt nytt drøftingsmøte angående omstilling i spesialteamet. På dette møtet deltok
enhetsleder, rådgiver fra HR - avdelingen og hovedtilli tsvalgt fra Fagforbundet.

Det viste seg å være et behov for hjelpepleiere, og disse kunne dermed bli igjen ved enheten. For de øvrige i
teamet ble det laget innstilling, og disse ble innplassert ved andre enheter i kommunen. Dette er
dokumentert med utfylt e skjemaer fra Håndboka, og kopi av arbeidsavtale der det var aktuelt med
midlertidig tilsetting.

Prosessen er ikke dokumentert i ESA.

H R - avdelingen har bistått enheten gjennom hele prosessen.

Dette ble en krevende prosess for de ansatte. I tillegg ti l at de mistet jobbene sine, opplevde de også en
sorgprosess ved at vedkommende de hadde jobbet tett på over lang tid døde. Enhetsleder hadde samtaler
med de ansatte der de også ble tilbudt bistand fra psykolog.

Gjennomføring i forhold til kravene i hånd boken:

• Det er avholdt flere drøftingsmøter i forbindelse med prosessen. På det første møtet var alle
hovedtillitsvalgte tilstede, mens det i de neste møtene kun var deltakelse fra de fagorganisasjonene
som hadde medlemmer som var berørt av prosessen. Pros essen er planlagt sammen med de
till itsvalgte, og er i henhold til håndbok i omstilling og nedbemanning .

• Fremdriftsplan er et viktig verktøy for å holde fremdriften i prosessen og for å øke forutsigbarheten
for involverte parter. Enhetsleder fulgte planen gjennom prosessen.

• Det foreligger signerte kartleggingsskjemaer for de berørte, og enhetsleder har benyttet maler fra
håndbok i omstilling og nedbemanning til selve omstillingen.

• Innen helse og omsorg praktiseres det at kartleggingsskjemaer til den enkelt e ansatte skal ligge i
personalmappen i ESA. I håndbok i omstilling og nedbemanning fremkommer det at skjemaene skal
vedlegges referat fra omstillingssamtale i ESA.

• Vi har mottatt kopi av signerte skjemaer med innplassering i andre stillinger i kommunen.
• Enhetsleder ivaretok også sorgprosessen til den enkelte ansatte ved å tilby bistand fra psykolog.
• Ingen skriftlig evaluering etter gjennomført prosess.

6.2. Krokenveien 17/19

Krokenveien 17/19 er et bofelleskap i Ringerike kommune.

Utgangspunktet for iverks ettelse av denne prosessen er først og fremst av økonomiske årsaker. Underskudd i
2016 og reduserte budsjettrammer 2017 genererte et behov for nedbemanning.

H R - avdelingen har bistått enheten gjennom hele prosessen, og har også hatt flere uformelle møter m ed
lederne der bl.a. alle innkallingene ble planlagt.

Det ble gjennomført drøftingsmøte 28.02.2017 med hovedtillitsvalgte, enhetsleder og rådgiver fra H R -
avdelingen. Formålet med dette møtet var å kartlegge hvilke personer som skulle omplasseres. Arbeid sgiver
ønsket å prioritere å beholde ansatte med formell kompetanse først i forbindelse med
nedbemanningsprosessen, deretter ansiennitet og sosiale forhold. Dette var i utgangspunktet Fagforbundet
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prinsipielt uenig i. Fagforbundet var uenig i rekkefølgen p å kriteriene som lå i vurderingen av de overtallige.
Arbeidsgiver valgte å vektlegge kompetanse - kriteriet høyere, mens Fagforbundet mente at ansiennitet skulle
prioriteres. Det var spesielt uenighet rundt en person med lang fartstid i kommunen som ikke ha dde
kompetanse til å jobbe andre steder i kommunen. I samråd med H R - leder og kommunalsjef, valgte man å
verne denne personen. Det er mottatt referat fra disse møtene .

Det er utarbeidet fremdriftsplan som viser prosessens fremdrift. Prosessen startet opp i februar 2017 med
estimert avslutning 07.04.2017.

Informasjonsmøte med personalet ble gjennomført 02.03.2017, der det bl.a. ble informert om årsak til
nedbemanning, omfanget, virkemidler for å unngå oppsigelser og prosessens fremdrift.

Kartleggingssamtaler er gjennomført 13. og 14. mars 2017 med 14 ansatte, men det er ikke utarbeidet
signerte kartleggingsskjemaer. Det er kun enhetslederens egne notater som foreligger, og disse er ikke
dokumentert i ESA.

Nytt drøftingsmøte fant sted 17.03.2017 der enhetens le delse, Fagforbundet og HR - avdelingen var
representert. Det ble enighet om hvem som skulle defineres som mulig overtallige, og utgjorde til sammen
5,46 årsverk. Totalt ble det definert 9 personer som overtallige. I tillegg til en person som ble vernet, sa en
ansatt opp i løpet av prosessen. Dette resulterte i at det ikke var behov for å flytte på så mange som det i
utgangspunktet var planlagt, men det ble 3 innplasseringer i en fast stilling og to vikariater. Det er mottatt
kopi av brevene der det er gitt t ilbud om plass i likeverdige stillinger.

Gjennomføring i forhold til kravene i håndboken:

• Prosessen er planlagt sammen med de tilli tsvalgte, som er i henhold til håndbok i omstilling og
nedbemanning.

• Drøftingsmøter er gjennomført, og det foreligger refera ter.
• Fremdriftsplan ble utarbeidet i tråd med anbefalingene i håndbok om omstilling og nedbemanning .
• De ansatte ble informert om årsaken til nedbemanningen, og planlagt fremdrift for prosessen.
• Det er innkalt til omstillings - /kartleggingssamtaler og de t er gjennomført samtaler med flere ansatte

enn de som i utgangspunktet var definert som overtallige, totalt 9 personer ble definert overtallig.
H R - rådgiver opplyser at enhetslederne ikke har skrevet referat fra disse samtalene, og at egne
notater ikke er undertegnet.

• Innplassering i nye stillinger ble foretatt for de som til slutt ble overtallige. Det foreligger
dokumentasjon på innplasseringene.

• Kartleggingsskjemaer er ikke utarbeidet og disse er ikke lagt inn i ESA.
• Det foreligger ingen skriftlig evalue ring av prosessen.

6.3. Haugsbygd skole

Utgangspunktet for denne prosessen er den årlige gjennomgangen alle enhetslederne, dvs rektorene har for
personell på bakgrunn av tildelte budsjettmidler. Alle enhetsledere skal melde inn overtallighet, eller behov
for personell/kompetanse de selv ikke har til HR - avdelingen. Det er også enkelte ansatte som ønsker arbeid
ved andre skoler, og det tas hensyn til disse i den samme prosessen. Når alle de 14 skolene har meldt inn sine
behov/overtallighet, så starter kabalen me d å få på plass en tilsettingsplan for undervisningspersonalet.
Denne jobben utføres av H R - rådgiver sammen med de hovedtillitsvalgte. Planen drøftes så i sektor oppvekst,
og rektorene orienteres senere. Man ser først om det er mulige overtallige på skolene i tillegg til å vurdere de
som ønsker overføring før man tilsetter.

Tilsvarende prosess er gjeldende for barnehagene. Barnehager og skolefritidsordninger blir sett på under ett
ved behov for personell eller overtallighet.
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Assistenter er gjerne uten utdan ning, og er vanskelig å omplassere da det ofte er krav om kompetanse.
Kommunen ønsker nå generelt å knytte til seg fagarbeidere, og ikke assistenter. Engasjementer benyttes i
svært liten grad i Ringerike kommune, jf for øvrig Arbeidsmiljølovens § 14.9 (1)f .

Det er gjennomført drøftingsmøter med de tillitsvalgte 01.02.2016 og 18.02.2016, som det foreligger
referater fra. På bakgrunn av kompetansebehov og ansiennitet er overtallig lærerstilling definert. Det var i
utgangspunktet også definert en assistent som overtallig, men vedkommende kunne fortsette som følge av
at det senere oppstod et behov ved skolen. Fagforbundet er uenig i prioriteringsrekken av kriterier ved
overtallighet, og ønsker ikke lenger å drøfte navn.

Intensjonen med drøftingsmøtet er fortrin nsvis en gjennomgang av prosessen med HR - rådgiver, og å få
definert mulig overtallige.

H R - rådgiver opplyser at medbestemmelse er fastlagt i månedlige møter fra rådmannsnivå til sektornivå, hvor
det informeres og drøftes. AM U har også månedlig e møter, og HR anbefaler minimum 4 årlige MKS - møter på
enhets - /avdelingsnivå. I disse gruppene er det leder, plasstillitsvalgt og verneombud som deltar.

Det er gjennomført medbestemmelsesmøte 07.03.2016 med rektor og tillitsvalgte for berørte parter i
forbindelse med o vertallighet, noe som er referatført.

Det foreligger kartleggingsskjema på vedkommende som til slutt ble overtallig. Det er gitt tilbud om
«likeverdig» stilling i brev datert 7.4.2016, og blir samtidig gjort oppmerksom på at dersom man avslår denne
innpla sseringen, vil kommunen kunne vurdere oppsigelse.

Gjennomføring i forhold til kravene i håndboken:

• Drøftingsmøter er avholdt i henhold til håndboka.
• Kartleggingsskjema på vedkommende som ble overtallig er utarbeidet, og er i henhold til vedlegg 7 i

håndbo ka.
• Det er utarbeidet brev til vedkommende som ble overtallig med tilbud om likeverdig stilling, som er i

henhold til vedlegg 10 i håndboka.
• Kartleggingsskjema ved omstilling og nedbemanning skal dokumenteres i ESA sammen med referat

fra omstillingssamtal e. Kartleggingsskjema og referatene ligger ikke i ESA. Brev med tilbud om
likeverdig stilling skal også dokumenteres i ESA. I de nne saken opplyser HR - rådgiver at brevet ligger i
ESA.

• Det foreligger informasjon om at ikke alle skjemaene (vedleggene) til hån dboka i omstilling og
nedbemanning benyttes. F.eks vedlegg 3 «Oversikt over ansatte før omorganisering» og vedlegg 4
«Oversikt over ansatte etter omorganisering» benyttes ikke. Dette som følge av at det fra Visma kan
tas ut rapporter som dekker kravene i v edlegget.

• Det foreligger ikke skriftlig evaluering.

6.4. Enslige mindreårige flyktninger

Ringerike kommune vedtok å ta imot flere flyktninger i forbindelse flyktning k risen i 2015 og 2016, og har
rustet opp sine boliger og tilbud i tråd med dette.

Årsaken ti l iverksettelsen av denne prosessen er en reduksjon fra IMDI i antall flyktninger med behov for
bolig. Behovet for nedbemanning har i denne prosessen sitt utspring i at IM DI har redusert antall flyktninger
med behov for bolig. Kommunen har som følge av det te måttet nedbemanne ved to boliger for enslige
mindreårige flyktninger. Alle vikariater er avviklet før overtallige er identifisert.

Prosessen startet med et informasjonsmøte, og det ble videre avholdt drøftingsmøte 15.12.2016 med
hovedtillitsvalgte fra F agforbundet og Fellesorganisasjonen tilstede. Rådgiver fra HR - avdelingen deltok også
på dette drøftingsmøtet. Agendaen på drøftingsmøtet var å drøfte og komme til enighet om kriteriene for
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nedbemanningen. Det ble enighet om nedbemanning i boligene Elling M . Solheims vei og Klekken. Videre ble
det enighet om at 4 midlertidige stillinger skulle avsluttes med virkning fra og med 01.01.2017. Det fremkom
også et ønske om å ha en person med høyskoleutdanning i hvert team. For å kunne drifte enheten forsvarlig
vid ere ønsket man også at halvparten av bemanningen skulle ha en 3 - årig høyskoleutdanning.

Det er fremlagt 4 skjemaer i forbindelse med kartlegging av kompetanse m.m. for de mulig overtallige.
Mottatte skjemaer er ikke undertegnet.

4 midlertidig tilsatte fik k avsluttet sine kontrakter før kontraktenes utløp, og dette resulterte i en
nedbemanning på to årsverk. Den ene personen var åpen for omstilling, og ble tilbudt annen stilling i
kommunen. Den andre personen meldte seg frivillig overtallig som følge av øns ke om endringer i turnus, noe
kommunen har sørget for.

Det foreligger bemanningsplan etter nedbemanningen er gjennomført.

Gjennomføring i forhold til kravene i håndboken:

• Prosessen er i tråd med håndboka planlagt sammen med de tillitsvalgte, noe som er dokumentert i
referat fra drøftingsmøte 15.12.2016.

• Det er ikke fremlagt noen fremdriftsplan, men håndboka stiller heller ikke krav om dette. Det er
imidlertid anbefalt som et godt verktøy i slike prosesser.

• Området som er definert for nedbemanning fremgå r klart av referatet fra drøftingsmøtet. Når det
gjelder kriterier for nedbemanning, så fremgår også dette av referatet ved at det er ønskelig at en
ansatt i hvert team har høyskoleutdanning.

• En av målsettingene i håndboken er at nedbemanning primært skal skje ved frivillige løsninger.
Denne prosessen endte med at en person meldte seg frivillig overtallig som følge av at
vedkommende ønsket endret turnus, og den andre personen var stilte seg åpen til omstillingen.
Begge personene er innplassert i andre sti llinger i kommunen.

• H R - rådgiver opplyser at enhetsleder har gitt informasjon underveis i personalmøter ol.

• Referat fra k artleggingssamtale r finnes ikke i ESA.
• Det foreligger ikke skriftlig evaluering.

6.5. Oppsummerin g

Det er gjennomført drøftingsmøter i al le prosessene vi vurderte , og på den måten er prosessen planlagt
sammen med tillitsvalgte, noe som er et krav i henhold til håndboka. I de fleste av prosessene er det også
utarbeidet fremdriftsplan og laget kartleggingsskjema for de berørte ansatte.

I al le prosessene manglet dokumentasjon i ESA, dette gjaldt både referater og kartleggingsskjema , og vil
derfor ansees som en mangel i henhold til rutinen. Mulige k onsekvenser av manglende informasjon og
dokumentasjon har vi drøftet i vurderingene etter kapitt el 4.

Etter vår gjennomgang av disse fire omorganiseringsprosessene er vår t inntrykk at Ringerike kommune har
rutiner for omorganiseringsprosesser som i all hovedsak etterleves , men har svakheter knyttet til manglende
dokumentasjon i ESA og evaluering av prosessene. Dette bekrefter informasjon gitt av hovedtillitsvalgte og
H R - avdelingen, jamfør omtale i kapittel 5.
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7. Oppsummering og konklusjon

Oppsummert mener vi at de vurderte omorganiseringsprosessene i all hovedsak er gjennomført i
samsvar med gjel dende lover og avtaler. Ringerike kommune har i utgangspunktet lagt til rette
for medbestemmelse og medvirkning ved at de tillitsvalgte og verneombudene har plass i de
partssammensatte utvalg. Undersøkelsen avdekket imidlertid også svakheter på enkelte omr åder.

Tabellen under oppsummerer problemstillinger med tilhørende revisjonskriterier/krav , og vår vurdering etter
denne gjennomgang en av omorganiseringsprosesser i Ringerike kommune.

Problemstilling Revisjonskriterier Konklusjon
Gjennomføres
omorganiser ingstiltak i
Ringerike kommune i tråd med
gjeldende lovverk og avtaler,
interne retningslinjer og
planlagte prosesser, samt
anbefalinger på området?

Håndbok for omorganisering og
nedbemanning skal benyttes i ethvert
omorganiseringstiltak

Ansatte skal gjen nom tillitsvalgte og
verneombud, ha muligheten til
medbestemmelse og medvirkning i
omorganiseringsprosessen.

Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig
informere de ansatte om utviklingen i
omorganiseringsprosessen.

Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig
infor masjon om omorganiseringen til alle
berørte ansatte.

De tillitsvalgte skal være informert, være
med på drøfting og med på råd så tidlig
som mulig i omorganiseringsprosessen.

Verneombud skal tas med på råd under
planlegging og gjennomføring av tiltak som
har betydning for arbeidsmiljøet.

Vi vurderer det slik at Ringerike
kommune i stor grad
gjennomfører
omorganiserin gsprosesser i
tråd med gjeldende lovverk og
avtaler, retningslinjer og
anbefalinger på området .

Med unntak av ett punkt
mener vi at alle
re visjonskriteriene er oppfylt e.

D okumentasjon og informasjon
oppleves av noen berørte som
mangelfull .
Vi mener dette kan bidra til
svekket tillit til arbeidsgiver og
gjøre prosessen unødvendig
bela stende for ansatte som
opplever at kommunikasjon og
inform asjon blir en utfordring i
en allerede vanskelig situasjon.

Har Ringerike kommune innført
evalueringstiltak for måling av
effekter/konsekvenser av
omorganiseringstiltak?

Omorganiserings - og
nedbemanningsprosesser bør evalueres.

Ringerike kommune evalue rer
ikke
omorganiseringsprosessene.
Revisjonskriteriet er ikke
oppfylt.
Vi mener at evaluering av
gjennomføring en og
kartlegging av resultat etter
prosessene er viktig for
kvalitetssikring , læring og
forbedringer på sikt .
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8. Anbefaling er

På bakgrunn av vår gjennomgang av omorganiseringsprosesser , anbefaler vi at Ringerike kommune:

• Sørger for en god implementering av interne prosesser i hele organisasjonen
• Sørger for å sikre en god kommunikasjon og ivaretagelse av informasjon under omorga niseringer
• Sørger for å sikre hovedtillitsvalgte medbestemmelse i alle omorganiseringsprosesser
• Sørge r for bedre oppfølging av ansatte etter omorganiseringsprosesser
• S ikrer at all dokumentasjon legges inn i sak - og arkivsystemet ESA
• Sørge r for evaluering og kartlegging i e tterkant av omorganiseringsprosesser

Drammen, den 5. juni 2018 .

Torkild Halvorsen Heidi Gros

Leder forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisor

Havva Adiyaman Kristin Haugen

Prosjektleder Revisor
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Referanser

LOV 1992 - 09 - 25 nr 107, Lo v om kommuner og fylkeskommuner (K ommuneloven , koml )

LOV 1967 - 02 - 10, Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven , fvl )

LOV 2005 - 06 - 17 nr 62 Lov om arbeidsmiljø, a rbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven, aml)

Hovedavtalen for KS - området

Hovedtariffavtalen for KS - området

Dokumenter fra Ringerike kommune:

• Kommunens håndbok i omstilling og nedbemanning, sist revidert 20.2.2015
• Årsrapport 2016
• Årsrapport 2017
• Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune

www.bkr.no

www.ringerike.kommune.no
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Vedlegg 1 – U ttalelse fra rådmann datert 4 . juni 2018

Hei!

Jeg viser til tidligere dialog og korrespondanse i f orbindelse med gjennomført forvaltningsrevisjon av
omorganiseringsprosesser i Ringerike kommune.

Underveis i forvaltningsrevisjonen har administrasjonen hatt løpende dialog med revisjonen. Vi har gitt
innspill til rapporten og disse er tatt til følge, vi har derfor ikke ytterligere kommentarer til faktagrunnlag og
de vurderinger som er gjort av revisjonen.

Jeg gjør imidlertid oppmerksom på at administrasjonen er i gang med et arbeid for å revidere dagens
håndbok for omstilling og nedbemanning. Det er Kom muneadvokatkontoret, i samarbeid med HR -
avdelingen, som har stått for dette arbeidet. En revidert håndbok for nedbemanning vil bli drøftet i med alle
hovedtillitsvalgte i medbestemmelsesmøte på kommunenivå 14. juni 2018.

Administrasjonen vil takke for et godt og konstruktivt samarbeid med Buskerud kommunerevisjon.

Vennlig hilsen

Trude Bredal Steinmo

Kommunalsjef HR

_______________________________________________

Ringerike kommune
Postbox 123, sentrum

N - 3502 Hønefoss
Norway

Besøksadresse:

Rådhuset, Os loveien 1, 3511 Hønefoss

Telefon:
Sentralbord +47 32 11 74 00
Mobil +47 906 05 960
trude.bredal.steinmo@ringerike.kommune.no

http://www.ringeri ke.kommune.no
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Vedlegg 2 – M etode

Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon (RSK 001) bygger på vitenskapelig metode om
etterprøvbarhet av funn og rettslige prinsipper om at revidert enhet skal kunne få frem sitt syn ut fra vår
gjennomgang og vurdering av område vi ser på. Men ut fra ressursbruk og hensiktsmessighet er vår
dokumentasjon og sikring denne ikke alltid så omfattende som vitenskapens og domstolene krav ofte er.

Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen informasjon/dok umentasjon som er helt objektiv eller
en kilde som er 100% pålitelig. I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at gjennomgangen blir mest mulig objektiv
og kildene vi benytter er så pålitelige som mulig. Nedenfor beskriver vi metoder og vurderinger av disse op p
mot bruken i forvaltningsrevisjon.

Ofte er forvaltningsrevisjon mer lukkede og definert enn forskning og etterforskning. Vi skal også sjelden
vurdere årsakssammenhenger. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med
forvaltningsrevis jon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte kan dette skje direkte
ved prosessen vi gjennomfører gjennomgangen. Enheten ser selv behov for endring. Det å pålegge endring er
en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling . Av den grunn vil ikke våre vurderinger få direkte
virkning for å sette i gang endringsprosesser.

Allikevel tilstreber vi at våre vurderinger er slik at de med stor sannsynlighet er relevante og riktige opp mot
problemstillingene vi har undersøkt.

Dett e er en beskrivelse av de vanligste metodene vi bruker for dokumentinformasjon.

Nedenfor beskriver vi metoder, hvor disse normalt er hensiktsmessige å bruke, samt vår vurdering av styrker
og svakheter med disse metodene i forvaltningsrevisjon generelt.

• Do kumentanalyse

Eksempler på dette er rutinebeskrivelser, enkeltvedtak, regnskapsdata, rapporter med mer. Styrker ved dette
er at vi går direkte i dokumenter som dokumenterer det vi skal se på. Bruker vi eksterne data slik som
rapporter og statistikk må vi t a hensyn til kvaliteten på disse dataene. Dette er metode som ofte er
hensiktsmessig da det ofte finnes dokumenter med relevant data for våre undersøkelser. Svakheten er at vi
barer fanger opp det som skriftlig er dokumentert. Er ofte aktuelt i de fleste f orvaltningsrevisjoner. Når det
gjelder analyse av data er tall størrelser ofte enkle å analysere ved hjelp regneark eller spesialprogrammer for
tallanalyse. Tekstdokumenter er mer krevende å analysere og vurdere. Her benyttes ofte at vi ser etter
beskrivel ser av området vis ser på eller at ord utrykk er brukt i dokumentene.

• Observasjon

Dette er metode som også brukes. Dette brukes ofte for å se om ting fysisk er på plass eller for å observere
adferd. Og observere fysiske er ofte ikke så ressurskrevende. Dette kan være brannsikring, fysiske
sikkerhetstiltak, renhold og hygienetiltak etc. Gir ofte et øyeblikks inntrykke og kan kreve betydelig kunnskap.
Og observere adferd krever enda mer kunnskap og utfordringer i forhold til tolkninger. Er også ofte
ressu rskrevende. Egner seg i forvaltningsrevisjoner som ser på kvalitet, arbeidsmiljø med mer. Kan være
utfordrende og få bekreftet at det vi har observert er riktig og gjaldt over tid.

• Intervju / samtaler/gruppe intervjue

Egner seg når vi skal undersøke proble mstiller som er beskrivende og åpne og det er begrenset med skriftlig
informasjon. Utfordringer er å vurdere informasjon vi får inn gir et helhetlig bilde og i tilstrekkelig grad gir et
helhetlig bilde. Hvor stort et utvalg skal være for dette er også gjen stand for vurdering og hvordan vi skal
gjøre dette utvalget. Krever at vi dokumenterer samtalene og de som det er innhentet dokumentasjon fra
bekrefter at vår dokumentasjon gir et riktig bilde etter deres syn.

• Spørreskjema
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Egner seg ofte godt for innhent ing av definerte problemstillinger med revisjonskriterier. Relativt lite
ressurskrevende å gjennomføre. Utfordringen ligger å få et tilstrekkelig antall svar opp mot mulige svar og
vurdere om svarende gir et godt nok bilde av helheten og virkeligheten på o mrådet.

Vår vurdering:

I metodedelen av denne rapporten har vi beskrevet hva vi har brukt av metoder og hvorfor. Vi tilstreber å
benytte flere kilder/metoder for å sikre vår dokumentasjon vår ut fra tildelte ressurser til prosjekt og
mulige kilder til in formasjon. Vi har også vurdert relevans og påliteligheten i informasjonen vi har
innhentet. Grunnen til at vi i dette prosjektet har valgt metodene som er beskrevet i kapittel 2 i rapport tar
utgangspunkt i det vi har beskrevet over.
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Vedlegg 3 – Utledning av revisjonskriterier

Undersøkelsen har 2 problemstillinger:

1. Gjennomføres omorganiseringstiltak i Ringerike kommune i tråd med gjeldende lovverk og avtaler,
interne retningslinjer og planlagte prosesser, samt anbefalinger på o mrådet?

2. Hvilke evalueringstiltak har kommunen innført for å måle effekter/konsekvenser av
omorganiseringstiltak?

For hver av disse har revisjonen utledet revisjonskriterier. Kriteriene er ikke nødvendigvis uttømmende for
ethvert krav som stilles til alle sider av kommunens organisering og gjennomføring av omorganiserings - og
nedbemanningsprosesser. Kriteriene er oppstilt etter revisjonens vurdering av hva som er det sentrale,
basert på en vurdering av virksomhetens egenart og regelverket den forvalter.

P roblemstilling 1:

Gjennomføres omorganiseringstiltak i Ringerike kommune i tråd med gjeldende lovverk og avtaler, interne
retningslinjer og planlagte prosesser, samt anbefalinger på området?

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskr iterier:

• Håndbok for omorganisering og nedbemanning10 skal benyttes/følges i ethvert
omorganiseringstiltak.

• Ansatte skal gjennom tillitsvalgte og verneombud, ha muligheten til medbestemmelse og
medinnflytelse i omorganiseringsprosessen i henhold til hoved avtalen og arbeidsmiljøloven

• Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere de ansatte om utviklingen i
omorganiseringsprosessen

• Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig informasjon om omorganiseringen til alle berørte ansatte
• De tillitsvalgte skal være info rmert, være med på drøfting og med på råd så tidlig som mulig i

omorganiseringsprosessen
• Verneombudene skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har

betydning for arbeidsmiljøet

Kilder og begrunnelse :

Kommunens håndbok i omstil ling og nedbemanning for omorganisering og nedbemanning definerer og
legger føringer for hvordan omorganiserings - og nedbemanningsprosesser skal gjennomføres.

Forhold som planlegging av prosessen, informasjon, definisjon av området for omstilling og nedbe manning i
kapittel, kriterier for nedbemanning, kartlegging, vurdering av overtallighet og innplassering, oppsigelse,
fortrinnsrett og alternative tiltak er omtalt i hhv. kapitlene 4 - 12.

Hovedavtalen
Formålet med hovedavtalen er å skape et best mulig s amarbeidsgrunnlag mellom partene (i arbeidslivet) på
alle nivåer. Hovedavtalens del B4 § 1 - 2 beskriver viktigheten av samarbeid mellom arbeidstaker og
arbeidsgiver og slår fast at: Medbestemmelse og medinnflytelse skal utøves effektivt og rasjonelt og være
tilpasset kommunens/fylkeskommunens organisering.

10 Håndbok i omstilling og nedbemanning, Ringerike kommune, sist revidert 20.2.2015
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I § 1 - 4 omtales omstilling og utvikling. Her stilles det krav til ledere på alle nivå om et særlig ansvar og til
medarbeiderne om å ta et medansvar for videreutvikling av virksomheten.

Omorganisering av kommunen omtales særskilt under § 1 - 4 - 1 og sier at:
Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når
det gjelder:

- Omorganisering/omlegging av driften,
- Rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsetting smessige konsekvenser
- Informasjonsprosedyrer, sammensetningen av ad hoc - grupper, bestemmelser om tidsplan,

prosedyrer ved nedbemanning/oppsigelse, prosedyrer ved utlysning/kunngjøring av nye stillinger og
mulige alternative løsningsmodeller ved avgang (som for eksempel bruk av AFP,
utdanningspermisjon/stipend, etterlønnsordning).

Arbeidsmiljøloven
Etter arbeidsmiljøloven (aml) plikter arbeidsgiver å sørge for at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir
overholdt, jamfør aml § 2 - 1.

Arbeidsmiljøloven sikrer arbeidstakers medvirkningsplikt og ifølge aml § 2 - 3 nr 1:
Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske
helse - , miljø - og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne - og miljøarbe idet i
virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og
sikkert arbeidsmiljø.

For å sikre medvirkning fra arbeidstaker, skal det velges verneombud, jamfør aml § 6 - 1 nr 1 første punktum.
Vern e o mbudets oppgaver er i henhold til aml § 6 - 2 nr 1: Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes
interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og
vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at he nsynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og
velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.

Arbeidstaker har krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling, jamfør aml §4 - 2 nr 3:
Under omstillingsprosesser som medfører endring av bet ydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal
arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta
lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

P roblemstilling 2 :

H ar Ringerike kommunen innfø rt evalueringstiltak for måling av effekter/konsekvenser av
omorganiseringstiltak?

Til denne problemstillingen har vi utl edet følgende revisjonskriteriet :

• Omorganiserings - og nedbemanningsprosesser bør evaluere s .

Kilder og begrunnelse :

Direktoratet fo r økonomistyring (DFØ) definerer evaluering slik: «Evaluering er en systematisk
datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, virksomhet, et
virkemiddel eller en sektor. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i
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gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet. Evalueringer kan utføres av interne eller eksterne
fagmiljøer.»11

Kommunens håndbok i omstilling og nedbemanning om omorganisering og nedbemanning omtaler
evaluering i kapittel 13 . Begrepet evaluering er i håndboka i omstilling og nedbemanning definert som
«systematisk og uavhengig vurdering av et prosjekt, program, tema eller strategi i forhold til et bredere
spørsmål som relevans, måloppnåelse, resultater, kostnader og bærekra ft» (UIO)

Det fremgår ikke direkte av håndboka i omstilling og nedbemanning at evaluering er obligatorisk, men det er
poengtert at for å få til en systematisk læring og forbedring er det viktig med evaluering. Vi oppfatter at å
gjennomføre evalueringer e tter hver omorganiserings - og eller nedbemanningsprosess e r en del av rutinene .
Det er i håndboka i omstilling og nedbemanning gitt føringer som etter evaluering bør det utarbeides en
oppsummering av evalueringen. Ifølge denne har ledelsen/prosjektledelsen ansvaret for å følge opp
rapporter og anbefalinger, samt å implementere evalueringens resultater i det videre arbeidet. Videre er det
listet opp spørsmål som kan benyttes i en evaluering.

Det er anerkjent teori at evaluering er et viktig hjelpemiddel for å avdekke hva man k an gjøre annerledes
neste gang , det vil si å få til kontinuerlig utvikling.

11 «DFO - Evaluering» . dfo.no. Arkivert fra originalen 2016 - 04 - 10. Besøkt 1. juni 2016.
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V edlegg 4 – Oversikt over omstillinger i perioden 2015 - 1.
halvår 2017

Mottatt følgende oversikt over omstillinger gjennomført i perioden 2015 – 1. halvår 2 017 fra HR - avdelingen:

Sted Dato
HELSE OG OMSORG
Ambulerende øst hjemmetjenester Hov April 2015
Dagavdelingen Heradsbygda Februar 2015
Sagatun/Sagaveien bofellesskap TTF (tjenester til funksjonshemmede) Desember 2015
Krokenveien 17/19 bofellesskap Mars 2017
Lund/Trulserudveien bofellesskap TTF(tjenester til funksjonshemmede) Mars 2015
Nærledelse – initiert av Rådmannen, involverte enhetsledere og innføring av avdelingsledere, Februar 2015
Ambulerende hjemmetjenester vest sentrum syd Mai 2015
O mstilling merkantil, involverte alle merkantile i H/O
Transittmottaket 2016
ALS teamet (Bruker død, ansatte omplassert i andre stillinger) Januar 2016
BPA (brukerstyrt personlig assistent) Bruker flyttet, ansatte omplassert i andre stillinger 2016
BPA (brukerstyrt personlig assistent) Bruker flyttet, ansatte omplassert i andre stillinger 2016

. U Utviklingsprosess i hjemmetjenesten, involverte enhetsledere og avdelingsledere +
Organisasjonsjustering Helse og omsorg, involverte enhetsledere og avdeli ngsledere i flere
enheter, etter jul og våren 2017, ledet av Christine M Bråthen (enhetsledere) og hver enkelt
enhetsleder for avdelingslederne

April 2017

av Etablering av Boligtjenesten, involverte folk ved teknisk/nav/psykisk helse/Kommunalsjefen
Hels e og omsorgs stab

2016

OPPVEKST
Åsbygda skole og Honerud lagt ned Våren 2015
Vegård skole lagt ned Våren 2015
Skole/SFO (ikke undervisningsstillinger) Våren 2015
Skole/SFO (ikke undervisningsstillinger) Våren 2016
Skole/SFO (ikke undervisningsstilli nger) Våren 2017
Haugsbygd ungdomsskole Våren 2016
Haugsbygd ungdomsskole Våren 2017
Enslige mindreårige flyktninger Desember 2016
LSFV Våren 2017
Endringer av lederstruktur i Oppvekst Våren 2015
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V edlegg 5 – R SK 001 – Standard for forvalt ningsrevisjon

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges.

Standard for forvaltningsrevisjon12 ble f astsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)
1. februar 2011 . Standarden gjelder som god kommunal r evisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter .
Den består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon.

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav.

Punkt Innhold Punkt Innhold
1 - 5 Innledning 26 - 30 Metode og data
6 - 9 Krav til revisor 31 - 33 Vurderinger og konklusjoner

10 - 11 Bestilling 34 Anbefalinger
12 - 17 Revisjonsdialogen 35 - 41 Prosjektrapport
18 - 19 Prosjektplan 42 - 44 Dokumentasjon
20 - 21 Problemstill ing(er) 45 - 47 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll
22 - 25 Revisjonskriterier

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppga ve i kommuner og fylkeskommuner, og
k ontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevis jon . D et skal utarbeides plan for
forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse , og denne skal vedtas av kommunestyret eller
fylkestinget.

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller
fylkeskommunens folkevalgte organer.

Krav til revisor:

Oppdragsansvarli g forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav . Denne må også sørge for at
forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant metodikk, og
med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.

Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utfø relsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter arbeid
utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengig het og objektiv itet er oppfylt også for disse .

Bestilling:

F orvaltningsrevisjonen må gjenno mføres i s amsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må vurdere om
kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og dersom det er nødvendig
må bestillingen avklares med kontrollutvalget .

Revisjonsdialogen:

Så tidl ig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende oppstartsbrev til
administrasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med administrasjonssjefen og reviderte enhete r
hvor det redegjøres for prosjektet og planla gt gjennomføring.

Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet som har
vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.

Administrasjonssjefen skal gis anled ning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten,
og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.

12 http://www.nkrf.no/filark iv/File/Diverse_pdf - er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf
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Prosjektplan , p roblemstillinger og r evisjonskriterier:

Det skal utarbeides en skriftlig prosje ktplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) slik at
de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.

Med utgangspunkt i pro blemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være begrunnet i, og
utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være relevante,
konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltnin gsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle
tidsperioden.

Metode og data:

Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til
problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes p ålitelighet
(reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på
problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.

Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.

Vurderinger , konklusjoner og anbefalinger :

Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller
tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal kon kludere i forhold
til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjons kriteriene . D ersom det avdekkes
vesentlige avvik skal d isse komme tydelig frem i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der det te er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri formuleres
som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte løsninger.

Prosjektrapporten:

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utf ormes så leservennlig som
mulig.

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier,
innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen det
reviderte området m å beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og
konklusjoner.

Dokumentasjon:

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av utførelsen
av prosjektet, og til å unde rbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan
foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.

Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll

Utføring a v forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i
undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier,
data, vurderinger og konklusjoner.

Revisjonsenhet en må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.



Buskerud Kommunerevisjon I KS

35 Ringerike kommune | 2017 - 18 | Omorganiseringsprosesser

05.06.2018

Vedlegg 6 – Organisasjonskart

Organisasjonskart for perioden januar 2015 til og med juli 2017. Det er ingen vesentlige endringer i
organisasjonsstrukturen i denne perioden utover det som fre mgår av organisasjonskartene.

Per 1. januar 2015:

P er 1. august 2015:
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Per 1. november 2015:

Per 1. august 2016:
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P er 1. mars 2017 :



 

 

  
 

 

 

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK 

 

 
Saksbehandler                     Møtedato                Saksnr 

Pål Ringnes          15.06.18      41/18   

 
 

FORVALTNINGSREVISJON OM OMORGANISERINGSPROSESSER 

 

 

Vedlegg: Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS 

 

 

 

  Vedtak i kontrollutvalget:  
 

1. Revisors redegjørelse tas til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget tar sikte på å følge opp revisors anbefalinger innen januar/februar 

2019. 

 

3. Kontrollutvalget tar rapport om omorganiseringsprosesser til orientering og 

oversender denne til kommunestyret med følgende innstilling: 

  

  Kommunestyret tar saken til orientering.  

 

  Kommunestyret forutsetter at viktige omorganiseringsprosesser blir evaluert. 

 

 

 Kontrollutvalgets behandling: 

   

  Revisor redegjorde for rapporten. 

 

 

Kontrollutvalgets leder Karsten Lien fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Kommunestyret forutsetter at viktige omorganiseringsprosesser blir evaluert. 

 

 

  Votering: 

  

 Sekretariatets forslag og lederens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

  

 

 

 

 RINGERIKE KOMMUNE 

Kontrollutvalget 

 



2 

 

 

SAKSFREMSTILLING: 

 

Kontrollutvalget vedtok i møte 23.03.2017, sak 17 å gjennomføre forvaltningsrevisjon om 

omorganiseringsprosesser. Vedlagt følger rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR), i tråd 

med vedtatt prosjektplan. Vedtatt prosjektplan har tre problemstillinger, men det er gjort en 

redaksjonell forbedring slik at forvaltningsrevisjonen er utført ut fra følgende problemstillinger:  

 

• Gjennomføres omorganiseringstiltak i Ringerike kommune i tråd med gjeldende lovverk og 

avtaler, interne retningslinjer og planlagte prosesser, samt anbefalinger på området?  

 

• Har Ringerike kommune innført evalueringstiltak for måling av effekter/konsekvenser av 

omorganiseringstiltak?   

 

 

Hva gjelder oppsummering og konklusjoner, så vises det til rapportens sammendrag på  

sidene 1-2.  

 

Revisor anbefaler at kommunen: 

 

• Sørger for en god implementering av interne prosesser i hele organisasjonen  

• Sørger for å sikre en god kommunikasjon og ivaretagelse av informasjon under 

omorganiseringer  

• Sørger for å sikre hovedtillitsvalgte medbestemmelse i alle omorganiseringsprosesser  

• Sørger for bedre oppfølging av ansatte etter omorganiseringsprosesser  

• Sikrer at all dokumentasjon legges inn i sak- og arkivsystemet ESA 

• Sørger for evaluering og kartlegging i etterkant av omorganiseringsprosesser    

 

 

Anbefaling 

 

Rapporten fra BKR viser at kommunen ikke evaluerer omorganiseringsprosessene. 

Sekretariatet deler revisors synspunkt fullt ut at evaluering …… er viktig for kvalitetssikring, læring 

og forbedringer på sikt, slik det fremgår av tabellen på side 2 i rapporten. 

 

Det bør vurderes følgende tillegg i forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret forutsetter at viktige omorganiseringsprosesser blir evaluert. 

 

Rådmannen har for øvrig ikke i sin høringsuttalelse omtalt forholdet til evaluering. I og med at 

håndboken for omstilling og nedbemanning er i gang med å revideres, bør kontrollutvalget følge opp 

revisors anbefalinger innen januar-februar 2019. 

 

Det anbefales å ta revisors redegjørelse til orientering samt rapporten til orientering og oversende 

saken til kommunestyret. 

 

Det følger av ovenstående at kontrollutvalget bør følge opp enkelte områder videre. 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1371-8   Arkiv: 210  

 

 

Budsjettøkning Kontrollutvalget  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret øker budsjett 2018 til Kontrollutvalget innen tilsyn og kontroll med kr. 

140 000. Inndekning foretas i 1. tertialrapport 2018.  

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret ba i sak 42/18 kontrollutvalget å gjøre en tilleggsundersøkelse av 

Ringeriksbadet IKS. 

 

For å kunne gjennomføre denne tilleggundersøkelsen, må Kontrollutvalgets budsjett økes med 

kr. 140 000. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at budsjettet for 2018 til Kontrollutvalget styrkes med kr. 140 000. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          

 
 

 
          Arkiv: UKU-RI, 6.19/pr 

Dato: 15. juni 2018 

 

 

Rådmannen 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL BUDSJETTØKNING  

 

Kontrollutvalget har i møte 15.06.2018, sak 43/18 behandlet sak om budsjettøkning innen tilsyn og 

kontroll for 2018. 

 

Kontrollutvalget vedtok følgende: 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret øker budsjett 2018 for tilsyn og kontroll 

med kr 140 000. 

 

Rådmannen bes innarbeide kontrollutvalgets forslag til budsjettøkning i forbindelse 

med kommunestyrets behandling av 1. tertialrapport 2018. 

 
 
Bakgrunnen for forslaget er at kommunestyret har bedt kontrollutvalget om å gjøre en 

tilleggsundersøkelse av Ringeriksbadet IKS, jf. sak 42/18 i kommunestyret 3. mai 2018. Vedtaket 

lyder i sin helhet: 

 

1. Kommunestyret tar saken til orientering  

2. Kommunestyret forutsetter at rapportens merknader følges opp av kommunen og 

selskapet.  

3. Kontrollutvalget bes utarbeide en status oppdatering i slutten av 2018.  

4. Kontrollutvalget bes undersøke mer under betegnelsen «andre forhold» og legge dette 

frem som sak for KS i løpet av høsten 2018. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Karsten Lien 

leder 

(sign.) 

Ringerike kommune 

Kontrollutvalget                 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/251-25   Arkiv: 216 &17  

 

 

Kontrollutvalget - Protokoll 05/18  
 

Forslag til vedtak: 

 

 Kontrollutvalgets protokoll nr 05/18 tas til orientering.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.06.18 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: Pål Ringnes [Paal.Ringnes@kubis.no] 

Til: Sekretariat [Sekretariat@ringerike.kommune.no]; postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 18.06.2018 09:18:52 

Emne: Oversendelse av kontrollutvalgets protokoll 

Vedlegg: Protokoll 05-18 Ringerike.pdf 

Hei 
 
Vedlagt følger kontrollutvalgets protokoll fra møte 15.06.2018. 
 
Oversendes i anledning kommunestyrets møte 28.06.2018. 
 
 
Mvh 
 
Pål Ringnes 
 
Mobil:   +47 99 34 63 05 
 
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS  
Postboks 4176, 3005 Drammen 
 
www.kubis.no 
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P R O T O K O L L 0 5 /18

fra møte i kontrollutvalget 15 .0 6 .18 , kl. 08.30 – 10.20

Til stede : Karsten Lien, leder
Lise Kihle Gravermoen , nestleder
Ulf Magnussen , medlem
Erna Skaugrud . m edlem
Dag Haakon Henriksen , medlem

Forfall :

S ekretær : Pål Ringnes , Kontrollutvalgssekretariatet i Busker ud og omegn IS

Revisjonen : Leder forvaltnings revisjon Torkild Halvorsen , Buskerud Kommune -
revisjon IKS
Prosjektleder Havva Adiyaman , Buskerud Kommunerevisjon IKS
(sak 41)

A dministrasjonen : Komm unalsjef økonomi Gyrid Løvli (sak 40)

Sak 39 /1 8 Protokoll fra møte nr. 0 4 /18 til endelig godkjenning og underskrift

Behandling:
Kontrollutvalget behandlet protokollen fra møte nr. 0 4 /18.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Protokoll fra møte nr. 0 4 /18 godkjent og underskrevet av medlemmene.

Sak 4 0 /1 8 Status for den øko nomiske situasjonen per 30.04 .18

Behandling:
Kommunalsjef ø konomi Gyrid Løvli orienterte om 1. tertial rapportering for 2018 og
enkelte økonomiske utfordringer.
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Rådmannens mål er fortsatt å levere på budsjett. Avsetning til disposisjonsfond kan bli
noe lavere enn budsjettert.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 4 1 /18 Forvaltningsrevisjon om omorganiseringsprosesser

Behandling:
Revisor redegjorde for rapporten.

Kontrollutvalgets leder Karsten Lien fremmet følgende tilleggs forslag:

Kommunestyret forutsetter at viktige omorganiseringsprosesser blir evaluert.

Votering:
Sekretariatets forslag og lederens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:

1. Revisors redegjørelse tas til orientering.

2. Kontrollutvalget tar sikte på å følge opp revisors anbefalinger innen januar/februar
2019.

3. Kontrollutvalget tar rapport om omorganiseringsprosesser til orientering og
oversender denne til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar saken til orientering .

Kommunestyret forutsetter at viktige omorganiseringsprosesser blir evaluert.

Sak 4 2 /18 Forvaltningsrevisjon om informasjonssikkerhet og personvern

Behandling:
Revisor redegjorde for rapportutkastet. Utkastet er oversendt rådmannen til uttalelse.
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Kontrollutvalgets leder Karsten Lien fremmet følgende forslag:

Saken tas til foreløpig orientering.

Votering:
Lederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Saken tas til foreløpig orientering.

Sak 4 3 /18 Forslag om budsjettøkning

Behandling:

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret øker budsjett 2018 for tilsyn og kontroll
med kr 140 000.

Rådmannen bes innarbeide kontrollutvalgets forslag til budsjettøkning i forbindelse
med kommunestyrets behandling av 1. tertialrapport 2018.

Sak 4 4 /18 Prosjektplan om Ringeriksbadet IKS - spillemidler

Behandling:
Revisor redegjorde kort for planen.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektplan.
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S ak 4 5/18 Behandling av kontrollutvalgets saker i kommunestyret

Behandling:

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Rådmannen bes innrette seg etter gjeldende bestemmelser om kontrollutvalgets
rapportering til kommunestyret.

Sekretæren bes oversende kontrollutvalgets vedtak i denne saken og ber om
rådmannens tilbakemelding til neste møte.

Sak 46/18 Regnskapsrevisjon 2017 – brev nr. 22

Behandling:

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 4 7 / 18 Revisor informerer

Behandling:
Revisor orienterte om blant annet følgende:

• Rapportutkast om IKT følges opp
• F orvaltningsrevisjon om barnevern er i rute
• BKR har utlyst stilling som leder for regnskapsrevisjon

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering.
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Sak 48 /18 Sekretæren informerer

Behandling:
Sekretæren viste til tidligere møte r der det ble informert om at enkelte kontrollut valg
følger opp kommunens økonomi i et langtidsperspektiv. Dette gjelder spesielt
investeringer og gjeldssituasjonen. Sekretæren vil se nærmere på budsjett 2018 –
Handlingsprogram 2018 - 2021 og kommer tilbake til en sak i samråd med
kontrollutvalgets leder .

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering.

Eventuelt

Følgende temaer ble tatt opp under denne posten:

• Kontrollutvalgets leder Karsten Lie n har vært til stede på generalforsamlingen til Ringerikskraft
AS. Lederen informerte kort fra møtet.

• Kontrollutvalgets leder fikk fullmakt i møte 20.04.2018, sak 38 til å besvare en henvendelse.
Svar er sendt , og kontrollutvalgets medlemmer vil få svarbrevet i epost til orientering.

• Kontrollutvalgets leder Karsten Lien reiste spørsmål om overfør ing av kontrollutvalgets møter
«på web». Det er ikke flertall for overføring.

• Kontrollutvalgets nestleder Lise Kihle Gravermoen stiller i kommunestyremøte 28.06.2018, på
vegne av utvalget.

• Erna Skaug rud reiste spørsmål om bruken av personer på tiltak fr a NAV og hvilken policy
kommunen har på området. Saken følges opp i neste møte.

• Dag Haakon Henriksen reiste spørsmål om det f ysisk e arbeidsmiljø et i rådhuset. Temaet vurderes
som en sak til neste møte.

• Dag Haakon Henriksen reiste spørsmål om behovet for terminologi - ordliste (oversikt over mest
benyttede forkortelser etc.) for politikerne. Spørsmålet vurderes til neste møte.

• Konklusjoner og anbefalinger i t idligere gjennomført forvaltningsrevisjon om økonomisk
sosialhjelp ble kort drøftet. Sekretæren følg er opp.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1857-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 87/18 

 

Saksprotokoll - 1.Tertialrapport - april 2018  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 1.tertialrapport – april 2018, tas til orientering 

 

2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018: 

 

a) Kostnader til representasjon for ordfører, tas fra formannskapets disposisjonkonto. 

 

b) Timesatsen til støttekontakter er økt fra 123 kr til 147,95 kr. Antall timer per 

måned er ca 2640. Dekkes fra avsetning til lønnsvekst kr 791 000. Korrigering: 
149000.711003.120 kr 791 000 (kredit) 

105008.450403.234 kr 693 000 

109900.450403.234 kr   98 000 

 

c) Lønnsmidler til innkjøpsrådgiver flyttes fra 500020 til 200104 kr 760 000 

101000.500020.222 kr 605 000 (kredit) 

109000.500020.222 kr   60 000 (kredit) 

109900.500020.222 kr   95 000 (kredit) 

101000.200104.120 kr 605 000  

109000.200104.120 kr   60 000 

109900.200104.120 kr   95 000 

 

3. Følgende budsjettendringer forestas i investeringsbudsjettet 2018: 

 
a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler til prosjekt 10026 

Oppgradering Veienmarka ungdomsskole for inndekning av merforbruk 2017: 

023000.657000.222.10026 debet kr 287 593 

023000.656000.222.0040 kredit kr 287 593 

 

b) Merforbruk Sokna skole skyldes at driftsutgifter (montering/demontering av paviljonger) er 

ført på investeringsprosjektet. Aktiverte driftsutgifter nedskrives ved årsslutt. 

Finansieringen av merforbruket foreslås dekket fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler slik: 

023000.657000.222.10003 debet kr 1 213 549 

023000.656000.222.0040 kredit kr 1 213 549 

 

c) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10016 

Austjord dagsenter for inndekning av merforbruk 2017: 

023000.657000.253.10016 debet kr 161 006 
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023000.656000.253.0080 kredit kr 161 006 

 

d) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10021 

Hjelpemiddellager for inndekning av merforbruk 2017 og finansiering av nye dører i 2018: 

 

023000.657000.261.10021 debet kr 579 694 

023000.656000.261.0080 kredit kr 579 694 

 

e) Investeringstilskudd gitt til Ringerike kirkelige fellesråd til sprinkleranlegg og 

brannvarsling i Tyristrand kirke (vedtatt i KS-sak 39/18) finansieres ved bruk av lån: 

047000.610000.390.0141 debet kr 1 960 000 (Ringerike kirkelige fellesråd) 

091000.690000.870.0001 kredit kr 1 960 000 (bruk av lån) 

 

f) Samlede netto overskridelser på øvrige ferdigstilte prosjekter (F) og nedjusterte prognoser 

på løpende prosjekter (L) ses under ett mht. finansiering. Budsjettert bruk av lån i 2018 og 

mva. kompensasjon reduseres med 166 530 146 millioner kroner som følge av dette: 

091000.690000.870.0001 debet kr 142 500 000 (redusert bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 debet kr 24 030 146 (redusert mva. kompensasjon investeringer) 

023000.657000.360.10020 debet kr 678 323 (Røsholmstranda rehabilitering) (F) 

077000.657000.332.14000 debet kr 2 427 305 (samferdsel – kostnadsdelingsprosjekt) (F) 

023000.651000.353.15022 debet kr 2 627 923 (Byporten rundkjøring VA-anlegg) (F) 

023000.651000.353.15023 debet kr 764 807 (Hønengata 18-20 VA-løsning) (F) 

023000.651000.340.15005 debet kr 1 297 753 (Sokna vannverk) (F) 

023000.651000.353.15033 debet kr 2 787 886 (HSN campus brannvann VA) (F) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 55 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) (L) 

023000.657000.265.10007 kredit kr 10 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) (L) 

023000.657000.265.10008 kredit kr 10 200 000 (Hov øst omsorgsboliger) (L) 

023000.657000.241.10015 kredit kr 45 700 000 (Ny legevakt) (L) 

023000.651000.340.15006 kredit kr 22 800 000 (Ringerike vannverk) (L) 

023000.651000.353.15007 kredit kr 1 372 324 (nytt SD-system vann og avløp) (F) 

023000.651000.353.15012 kredit kr 1 241 819 (sanering Nymoen – Hen) (F) 

023000.651000.350.15013 kredit kr 30 600 000 (Monserud renseanlegg) (L) 

 

g) Kommunestyret vedtar følgende endringer i kostnadsrammene: 

Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 14 mill. til 68 mill. 

Monserud renseanlegg: Reduksjon med 32,2 mill til 318 mill. 

Sanering Nes i Ådal etappe 2: Reduksjon med 2,5 mill. til 13 mill. 

 

4. Vedtak i sak 6/13 i kommunestyret i punkt 3: «Administrative merkostnader i størrelsesorden 

0,7 % av samarbeidstiltakets lønnskostnader samt andel av faktiske kostnader til 

bygg/lokaliteter innarbeides i framtidige samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av 

eksisterende avtaler» oppheves og erstattes med: 

 «Til dekning av overheadkostnader benyttes ett påslag på 50% av totale 

årslønnskostnader. Dette påsalget dekker sosiale kostnader, husleie, kompetanseheving 

og andre kostnader per ansatt som pc, mobil og lisenskostnader i forbindelse med bruk 

av disse og brukes ved inngåelse av framtidige samarbeidsavtaler og ved 

revisjon/evaluering av eksisterende avtaler». 

 

Rådmannens pkt. 5 avvises og Rådmannen anmodes om å komme tilbake med egen sak. 
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Behandling i Formannskapet 19.06.2018: 

 

Ordfører fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens pkt. 5 avvises og Rådmannen anmodes om å komme tilbake med egen sak» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

 Avstemming:  

Rådmannens forslag pkt. 1-4 ble enstemmig vedtatt.  

 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1857-1   Arkiv:   

 

 

1. Tertialrapport - april 2018  
 

Forslag til vedtak: 

1. 1.tertialrapport – april 2018, tas til orientering 

 

2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018: 

 

a) Kostnader til representasjon for ordfører, tas fra formannskapets disposisjonkonto. 

 

b) Timesatsen til støttekontakter er økt fra 123 kr til 147,95 kr. Antall timer per 

måned er ca 2640. Dekkes fra avsetning til lønnsvekst kr 791 000. Korrigering: 
149000.711003.120 kr 791 000 (kredit) 

105008.450403.234 kr 693 000 

109900.450403.234 kr   98 000 

 

c) Lønnsmidler til innkjøpsrådgiver flyttes fra 500020 til 200104 kr 760 000 

101000.500020.222 kr 605 000 (kredit) 

109000.500020.222 kr   60 000 (kredit) 

109900.500020.222 kr   95 000 (kredit) 

101000.200104.120 kr 605 000  

109000.200104.120 kr   60 000 

109900.200104.120 kr   95 000 

 

3. Følgende budsjettendringer forestas i investeringsbudsjettet 2018: 

 
a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler til prosjekt 10026 

Oppgradering Veienmarka ungdomsskole for inndekning av merforbruk 2017: 

023000.657000.222.10026 debet kr 287 593 

023000.656000.222.0040 kredit kr 287 593 

 

b) Merforbruk Sokna skole skyldes at driftsutgifter (montering/demontering av paviljonger) er 

ført på investeringsprosjektet. Aktiverte driftsutgifter nedskrives ved årsslutt. 

Finansieringen av merforbruket foreslås dekket fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler slik: 

023000.657000.222.10003 debet kr 1 213 549 

023000.656000.222.0040 kredit kr 1 213 549 



- 

 

c) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10016 

Austjord dagsenter for inndekning av merforbruk 2017: 

023000.657000.253.10016 debet kr 161 006 

023000.656000.253.0080 kredit kr 161 006 

 

d) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10021 

Hjelpemiddellager for inndekning av merforbruk 2017 og finansiering av nye dører i 2018: 

023000.657000.261.10021 debet kr 579 694 

023000.656000.261.0080 kredit kr 579 694 

 

e) Investeringstilskudd gitt til Ringerike kirkelige fellesråd til sprinkleranlegg og brannvarsling 

i Tyristrand kirke (vedtatt i KS-sak 39/18) finansieres ved bruk av lån: 

047000.610000.390.0141 debet kr 1 960 000 (Ringerike kirkelige fellesråd) 

091000.690000.870.0001 kredit kr 1 960 000 (bruk av lån) 

 

f) Samlede netto overskridelser på øvrige ferdigstilte prosjekter (F) og nedjusterte prognoser 

på løpende prosjekter (L) ses under ett mht. finansiering. Budsjettert bruk av lån i 2018 og 

mva. kompensasjon reduseres med 166 530 146 millioner kroner som følge av dette: 

091000.690000.870.0001 debet kr 142 500 000 (redusert bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 debet kr 24 030 146 (redusert mva. kompensasjon investeringer) 

023000.657000.360.10020 debet kr 678 323 (Røsholmstranda rehabilitering) (F) 

077000.657000.332.14000 debet kr 2 427 305 (samferdsel – kostnadsdelingsprosjekt) (F) 

023000.651000.353.15022 debet kr 2 627 923 (Byporten rundkjøring VA-anlegg) (F) 

023000.651000.353.15023 debet kr 764 807 (Hønengata 18-20 VA-løsning) (F) 

023000.651000.340.15005 debet kr 1 297 753 (Sokna vannverk) (F) 

023000.651000.353.15033 debet kr 2 787 886 (HSN campus brannvann VA) (F) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 55 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) (L) 

023000.657000.265.10007 kredit kr 10 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) (L) 

023000.657000.265.10008 kredit kr 10 200 000 (Hov øst omsorgsboliger) (L) 

023000.657000.241.10015 kredit kr 45 700 000 (Ny legevakt) (L) 

023000.651000.340.15006 kredit kr 22 800 000 (Ringerike vannverk) (L) 

023000.651000.353.15007 kredit kr 1 372 324 (nytt SD-system vann og avløp) (F) 

023000.651000.353.15012 kredit kr 1 241 819 (sanering Nymoen – Hen) (F) 

023000.651000.350.15013 kredit kr 30 600 000 (Monserud renseanlegg) (L) 

 

g) Kommunestyret vedtar følgende endringer i kostnadsrammene: 

Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 14 mill. til 68 mill. 

Monserud renseanlegg: Reduksjon med 32,2 mill til 318 mill. 

Sanering Nes i Ådal etappe 2: Reduksjon med 2,5 mill. til 13 mill. 

 

4. Vedtak i sak 6/13 i kommunestyret i punkt 3: «Administrative merkostnader i størrelsesorden 

0,7 % av samarbeidstiltakets lønnskostnader samt andel av faktiske kostnader til 

bygg/lokaliteter innarbeides i framtidige samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av 

eksisterende avtaler» oppheves og erstattes med: 

 «Til dekning av overheadkostnader benyttes ett påslag på 50% av totale 

årslønnskostnader. Dette påsalget dekker sosiale kostnader, husleie, kompetanseheving 

og andre kostnader per ansatt som pc, mobil og lisenskostnader i forbindelse med bruk 

av disse og brukes ved inngåelse av framtidige samarbeidsavtaler og ved 

revisjon/evaluering av eksisterende avtaler». 

 



- 

5. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå ny leieavtale for leie av 6 888 m2 

BTA i Storgaten 11-13 for 10 år til en årlig leie på kr 6 660 696,- som vil si kr 967,- pr 

m2 BTA. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

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

økonomisk årsprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, statusrapport på alle 

kommunale mål beskrevet i Handlingsprogram 2018 – 2021, verbalforslag 2016, 2017 og 2018 

og status på vedtak fra kommunestyret som følges opp av rådmannen. 

 

Beskrivelse av saken 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2018 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 1,2 mill kroner dersom prognosen holder seg gjennom 

året. Rådmannen vil sammen med kommunalsjefene se på hvilke muligheter den enkelte sektor 

har for å gjennomføre tiltak, slik at den enkelte sektors budsjettramme kan holdes. 

Dersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli 

redusert til 22,6 mill kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er 

dette 0,9 %.  

 

Kommunens samlede sykefravær har økt noe de første månedene i år, sammenlignet med 

samme tid i fjor. 1.kvartal 2018 var samlet fravær 10,6 % -  mot 9,6 % i 1. kvartal 2017.  

Det er langtidsfraværet som har økt mest, men også det egenmeldt fraværet har økt noe. 

Korttidsfraværet har gått litt ned. 

Målingene pr. sektor viser at det samlede sykefraværet har gått ned på Kultur. Helse og Skole 

ligger på samme nivå som i fjor. Spesielle tiltak barn og unge, Samfunn, Barnehager samt 

Administrasjon og fellesutgifter har hatt en relativt stor økning i fraværet. Trolig kan dette 

skyldes at influensaen slo hardt til på Ringerike i 2018.  

Utvikling av de ulike typer fravær innenfor hver sektor er nærmere spesifisert i eget avsnittet 

om sykefravær. 

 

 



- 

Økonomiske forhold 

 
Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Årsprognose Årsbudsjett Avvik Avvik Avvik forrige

Rammeområdene pr april 2107 hittil 2018 hittil 2018 hittil 2018 % rapportering

SAMLET RESULTAT -4 475 1 660 57 883 56 223 1 157 0 -1 157 -19 107

Folkevalgte og revisjon 2 368 2 221 3 510 1 289 10 787 10 307 -480 -5 % 0

Administrasjon og fellestjenster 43 014 40 717 42 680 1 963 117 563 119 063 1 500 1 % 0

Barnehage 61 137 61 357 62 588 1 231 179 049 178 249 -800 0 % -1 278

Grunnskole 97 490 113 498 107 807 -5 691 296 354 293 854 -2 500 -1 % -1 000

Spesielle tiltak barn og unge 52 972 53 524 54 882 1 358 160 121 155 622 -4 500 -3 % -3 000

Kulturtjenesten 11 244 8 359 9 939 1 579 26 505 28 905 2 400 8 % 17

Helse og omsorg 206 823 213 088 229 285 16 197 616 985 610 485 -6 500 -1 % -5 861

Samfunn 46 230 46 084 42 353 -3 731 95 342 89 342 -6 000 -7 % -7 000

Avsetninger, overføringer -27 962 -33 254 2 291 35 545 3 522 6 522 3 000 46 % 0

Skatt og rammetilskudd -529 395 -541 110 -544 337 -3 227 -1 637 934 -1 633 012 4 922 0 % -978

Finans 31 604 37 176 46 886 9 711 132 862 140 662 7 800 6 % -7  
 

Barnehage: 

Det meldes et merforbruk på sektoren på totalt 0,8 millioner kroner. Dette skyldes den vedtatte 

pedagognormen som gir en merkostnad på 1,5 millioner kroner fra august 2018. Regjeringen 

innfører ny bemanningsnorm i barnehagene fra høsten 2018. Det er samtidig enighet om et 

øremerket tilskudd på 100 millioner kroner i 2018. For de kommunale barnehagene i Ringerike 

vil dette utgjøre om lag 200 000 kr. Dette er ikke tatt med i prognosen for sektoren da 

finansieringsforslaget ikke er endelig vedtatt.  

  

Grunnskole: 

I 2018 gjøres det flere tiltak for å redusere kostnader knyttet til læringssenteret. Blant annet vil 

kveldsundervisning utgå, og bemanning reduseres fra høsten 2018. Beregninger viser at det 

allikevel ligger an til et overforbruk på om lag 2,5 millioner kroner, også på grunn av at det går 

mer penger til introlønn enn budsjettert.  

Det er utfordringer i flere enheter på sektoren og enkelte skoler har planlagt tiltak som 

iverksettes fra høsten av. Det er også knyttet noe usikkerhet rundt pensjonsutgiftene samt 

refusjoner til og fra andre kommuner, men foreløpig holdes prognosen her som budsjettert. 

 

Spesielle tiltak barn og unge: 

Her er det forventet et merforbruk på 4,5 millioner kroner i sektoren. Enheten Austjord 

avlastning EFG/Hvelven har økte utgifter grunnet strukturendringer og økte vedtak på om lag 

3 mill kroner. Det forventes i tillegg et merforbruk på 1,5 million kroner for økte kostnader 

knyttet til dom vedrørende avlastning og besøkshjem. Ringerike sin andel i barnevernvakten er 

ført i prognosen og medfører dermed en merkostnad på om lag 400 000 kr i sektoren. 

 

Helse og omsorg: 

Det meldes om et merforbruk på 6,5 mill.kr for sektoren. Det er en viss grad av usikkerhet 

knyttet til prognosen. Det gjelder spesielt innsparingspotensialet ved å ta hjem kjøpte plasser, 

effekten av iverksatte tiltak i de integrerte tjenestene, effekten av ny organisering i 

hjemmetjenesten i Hønefoss og utviklingen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp. 

 

En stor del av merforbruket gjelder hjemmetjenesten i Hønefoss. Det er opprettet en ny enhet 

med ny turnus, og det er for tidlig å si sikkert hva effekten på økonomien blir. Med bakgrunn i 

lønnsforbruk de 4 første månedene peker prognosen mot et merforbruk på 4,5 mill.kroner. Det 

er også økonomiske utfordringer i de integrerte tjenestene (Tyribo, Sokna og Nes med 



- 

hjemmetjenester). Det gjelder økte tjenester til enkeltbrukere på institusjon og variasjoner i 

tjenester til hjemmeboende.  

Det er risiko for at økonomisk sosialhjelp vil gå utover budsjetterte rammer. Etter fire 

måneders drift har utviklingen i utbetaling likhetstrekk med tilsvarende periode i 2017. Det er 

forventet at ca.100 flyktninger avslutter introduksjonsordningen, og dersom noen av disse står 

uten jobb, vil de mest sannsynlig komme igjen som sosialhjelpsmottakere. Det blir imidlertid 

igangsatt en prosess for å arbeide tettere med tiltak innenfor denne gruppen av potensielle 

sosialhjelpsmottakere. Kommunen har tatt opp 100 mill kr. i startlån som skal lånes ut i 2018. 

Dette er et tiltak som kan redusere utbetalingen.  

Det er planlagt å ta hjem brukere kommunen kjøper plass til i privat institusjoner/bofellesskap. 

Det tar lengre tid enn planlagt, og etter hvert som tiden går blir besparelsen i inneværende år 

mindre. 

 

Samfunn: 

Her meldes det et avvik på 6 mill. kroner i merforbruk i prognosen totalt for sektoren for 2018. 

Kostnader til energi vil økte med over 3 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes økte 

energipriser og kaldere vinter enn tidligere år.  

Kostnader til snøbrøyting har økt betraktelig som følge av mer snøfall enn tidligere år. Det ser 

pr i dag ikke ut til at det er mulig å holde budsjettet for året selv med stram drift resten av året. 

Det er stort fokus på kostnadsbesparende tiltak. 

 

 

Andre forhold 

Tertialrapportens forslag til vedtak har ingen økonomiske konsekvenser samlet sett, men det 

foreslås budsjettendringer i både drifts- og investeringsbudsjettet som er av teknisk karakter. 

Følgende saker er satt opp i forslag til vedtak, for justeringer i driftsbudsjettene: 

 

Punkt 2a: Det foreslås at ordfører får kr 100.000 til disposisjon til utgifter i forbindelse med 

representasjon. Økningen av budsjettet for ordfører foreslås tatt fra Formannskapets 

disposisjonskonto. 

Punkt 2b: Rådmannen besluttet sent i 2017 å øke timesatsen for støttekontakter. Dette ble ikke 

lagt inn i forslag til budsjett for 2018. Midler til denne økningen flyttes fra  

Avsetninger til sektor Helse og omsorg. 

Punkt 2c: Rådmannen har besluttet å samle innkjøpskompetansen sentralt i kommunen, og 

midlene til stilling som innkjøpsrådgiver i Teknisk forvaltning flyttes derfor fra sektor Samfunn 

til sektor Administrasjon. 

 

Sak 23/18 Kjøp av eiendom – Hensmoveien 19 fra Menova AS – 30 mill. kroner. 

Rådmannen har gjennomført analyse av forventet låneopptak i 2018, og ser at noen av 

investeringsprosjektene vil få lavere kostnader i 2018. Det betyr at vi ikke har behov for å øke 

vedtatt låneramme, og kan kjøpe Hensmoveien 19 fra Menova AS innenfor vedtatte 

låneramme. 

 

Sak 30/18 Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn: Budsjettjusteringer som følge av 

kostnadene for å opparbeide og drifte ladepunktene innarbeides i 2. tertialrapport 2018.  

 

Sak 39/18 Tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg – Tyristrand kirke. Tilskudd til 

brannsikring av Tyristrand kirke til Ringerike kirkelige fellesråd på 1,96 mill. kroner kan 



- 

lånefinansieres. Tidligere nevnte analyse av investeringsprosjektene innebærer at det er rom for 

dette tilskuddet innenfor vedtatte låneramme for 2018. 

 

Påslag for overheadkostnader i samarbeidsavtaler med andre 

I forbindelse med utarbeidelse av samarbeidsavtale for Vannområdekoordinator, ser vi at 

vedtak i kommunestyresak 6/13 om påslag av 0,7% for overheadkostnader ikke er i samsvar 

med faktiske kostnader. 

 

Rambøll har på oppdrag for KS i ett FOU-prosjekt i 2013 beregnet hva som er ett godt anslag 

for overheadkostnader i kommunene. I rapporten framkommer det at ved å legge på 50% på 

direkte lønn (årslønn) får man ett riktig bilde av hva som er overheadkostnader. 

 

Rådmannen ønsker å benytte denne satsen ved utarbeidelse av nye samarbeidsavtaler og ved 

revidering/evaluering av allerede inngåtte samarbeidsavtaler. 

 

Ny leieavtale for Storgata 11-13 «Familiens hus» 

Som følge av at Miljø og Areal flyttet fra Storgata 11-13 til Fossveien, ble det mulig å flytte 

PPT fra Osloveien 1 (rådhuset) til Storgata 11-13. 

 

I forbindelse med flyttingen gjøres det tilpasninger, som gårdeeier står for. Kostnadene som 

følge av disse tilpasningene gir høyere husleie, og det er forhandlet fram en ny leieavtale. Notat 

om prosessen og resultatene av denne er vedlagt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen arbeider med å dekke opp merforbruket innenfor de eksisterende budsjettene for 

de sektorene som rapporterer om merforbruk i prognosen. Det er derfor ikke foretatt 

budsjettjustering av sektorenes driftsbudsjetter. I tillegg er det gjennomført analyser av 

inntekter og kostnader på sentrale områder, og i prognosene for disse områdene er 

merinntekter og reduserte kostnader tatt med. 

 

Kommunens skatteinntekter er per 30. april som budsjettert. For landet for øvrig er 

skatteinngangen høyere enn forutsatt i Statsbudsjettet for 2018. Skatteinngangen for 2018 er i 

RNB satt ned til vekst på 1%. Anslått pris- og lønnsvekst i RNB er opprettholdt på 2,6%, selv 

om lønnsvekstanslaget er nedjustert til 2,8% - årsaken er høyere prisvekst, spesielt på energi. 

 

Frie inntekter vil i 2018 ha en nedgang siden ekstraordinære skatteinntekter fra 2017 ikke 

videreføres, samt at skatteanslaget nedjusteres som følge av lavere lønnsvekst enn forventet i 

Statsbudsjettet for 2018.   

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
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1. Innledning
Tertialrapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune så langt i år, og gjennom
årsprognosen si noe om forventet økonomisk re sultat for dette driftsåret. Rapporten skal også gi noe
mer utfyllende kommentarer fra de ulike drifts områdene, investeringsprosjekter og målene som er
definert i kommunens Handlingsprogram.

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

2. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 201 8 som vise r et mer forbruk i
forhold til budsjett på 1,2 mill kroner dersom prognosen holder seg gjennom året. Rådmannen vil
sammen med kommunalsjefene se på hvilke muligheter den enkelte sektor har for å gjennomføre
tiltak, slik at den enkelte sektors budsjettramme kan holdes.

Dersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli redusert til
31 ,2 mill kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er dette 1,26 %.

3. Rammeområdene - Kommentarer til årsprognosen

B arnehage
Det meldes et merforbruk på sektoren på totalt 0,8 millioner kroner. Dette skyldes den vedtatte
p edagognormen som gir en merkostnad på 1,5 millioner kroner fra august 2018. I de kommunale
barnehagene vil det være et behov for 5 nye pedagogiske ledere/barnehagelærere, med
utgangspunkt i de barnegruppene det er planlagt for høsten 2018. Normen trer i kraft 1. august og
har dermed kun en konsekvens for høsthalvåret i 2018.
Regje ringen innfører ny bemanningsnorm i barnehagene fra høsten 2018. Det er samtidig enighet om
et øremerket tilskudd på 100 millioner kroner i 2018. For de kommunale barnehagene i Ringerike vil
dette utgjøre om lag 200 000 kr. Dette er ikke tatt med i prognos en for sektoren da
finansieringsforslaget ikke er endelig vedtatt.
Barnehagene drifter innenfor budsjetterte rammer.
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Grunnskole
I 2018 gjøres det flere tiltak for å redusere kostnader knyttet til læringssenteret. Blant annet vil
kveldsundervisning utgå, og bemanning reduseres fra høsten 2018. Beregninger viser at det allikevel
ligger an til et overforbruk på om lag 2,5 millioner kroner, også på grunn av at det går mer penger til
introlønn enn budsjettert.

Det er utfordringer i flere enheter på sektoren og enkelte skoler har planlagt tiltak som iverksettes
fra høsten av. Det er også knyttet noe usikkerhet rundt pensjonsutgiftene samt refusjoner til og fra
andre kommuner, men foreløpig holdes prognosen som budsjettert.

Spesielle tiltak barn og unge
Det er forventet et merforbruk på 4,5 millioner kroner i sektoren.
Enheten Austjord avlastning EFG/Hvelven har økte utgifter grunnet strukturendringer og økte vedtak
p å om lag 3 mill ioner kroner. Det forventes også et merforbruk på 1,5 million kroner for økte
ko stnader knyttet til dom vedrørende avlastning og besøkshjem. Merkostnaden i 2018 er beregnet
med bakgrunn av antallet oppdragstakere i 2017, og det vil derfor være noe usikkerhet i prognosen
som er satt i 2018. Ringerike sin andel i barnevernvakten er ført i prognosen og medfører dermed en
merkostnad på om lag 400 000 kr i sektoren.

Helse og omsorg
Helse og omsorg melder om et merforbruk på 6,5 mill.kr. Det er en viss grad av usikkerhet knyttet til
prognosen. Det gjelder spesielt innsparingspotensialet ve d å ta hjem kjøpte plasser, effekten av
iverksatte tiltak i de integrerte tjenestene, effekten av ny organisering i hjemmetjenesten i Hønefoss
og utviklingen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

En stor del av merforbruket gjelder hjemmetjenesten i Hønef oss. Ny enhet har ny turnus, og det er
for tidlig å si sikkert hva effekten på økonomien blir. Med bakgrunn i lønnsforbruk de 4 første
månedene peker prognosen mot et merforbruk på 4,5 mill. kr oner . Turnusen har noe høyere
grunnbemanning med dertil reduksjon i budsjettmidler til variabel lønn. Opprettelse av team, høyere
stillingsprosent og mer fagdekning er vektlagt.

Det er også økonomiske utfordringer i de integrerte tjenestene (Tyribo, Sokna og Nes med
hjemmetjenester). Det gjelder økte tjenester til enkeltbrukere på institusjon og variasjoner i tjenester
til hjemmeboende.

D et er risiko for at ø konomisk sosialhjelp vil g å utover budsjetterte rammer. Etter fire m å neders drift
har utviklingen i utbetaling likhetstrekk med tilsvarende periode i 2017. I 2017 ble merforbruket i
økonomisk sosialhjelp 7,5 mill.kr. Det er hittil i underkant av 4 mill.kr. per m å ne d i gjennoms nitt i
sosialhjelps utbetaling. Dette er normalt fire krevende m å neder i forhold til sosialhjelpsutbetaling, og
det er h å p om at gjennomsnittet for å ret blir lavere. I tillegg er det forventet at ca.100 flyktninger
avslutter introduksjonsordningen, og derso m noen av disse står uten jobb, vil de mest sannsynlig
komme igjen som sosialhjelpsmottakere. Det blir imidlertid igangsatt en prosess for å arbeide tettere
med tiltak innenfor denne gruppen av potensielle sosialhjelpsmottakere. Det positive er at antall
s osialhjelpsmottakere hadde en mindre reduksjon i løpet av 2017, noe som kan vises i redusert
utbetaling. Det er bidrag til bolig som er den største delen av økonomisk sosialhjelp.



4

R inger ike kommune – 1 . Ter t ia lrapport , apr i l 201 8

Kommunen har tatt opp 100 mill kr. i startlån som skal lånes ut i 2018. Det er også et tiltak som kan
redusere utbetalingen. K OSTRA - tall viser at mottakere av sosialhjelp i Ringerike får stønad over
forholdsvis lang tid. Sosialhjelp er ment å være en midlertidig løsning mot en mer permanent
ordning. Det prioriteres å få de som ha r gått lengst på sosialhjelp over på andre ordninger. Dette er
et prioritert arbeid i NAV Ringerike.

I merforbruket er det også k ostnader som tilh ø rer 2017 p å til sammen 1,5 mill. kroner . Det gjelder
oppgj ø r til Oslo kommune for en brukers opphold p å H ø ne n g å rd i 2014. Det har v æ rt et omstridt
krav, men det ble enighet h ø sten 2017 og Ringerike kommune ble den betalende part. Helse og
omsorg har mange leasingbiler, og hovedavtalen er at de m å byttes ut etter 3 å r. Det var flere som
skulle byttes ut p å slutt en av 2017, men det ble ikke gjort f ø r i 2018. Ved innlevering m å skader
repareres, og til sammen ble det vesentlige utgifter. Til sist var det Drammen sykehus som var seine
med å sende faktura for overliggere i 2017, og fakturaen ble regnskapsf ø rt i 2018.

Det forventes økte inntekter fra refusjon for ressurskrevende tjenester som veier opp for noe av
utgiftene som går utover budsjett . Det blir også satt i gang et arbeid for å kvalitetssikre refusjonen
kommunen får for ressurskrevende tjenester, slik at kom munen er sikker på at den får det
rettmessige beløpet. For å redusere utgiftene i sektoren er det planlagt å ta hjem brukere kommunen
kjøper plass til i private institusjoner/bofellesskap. D et jobbes med saken , men det tar lengre tid enn
planlagt, og etter hvert som tiden går blir besparelsen i inneværende år mindre.

Samfunn
Samfunn melder et avvik på 6 mill kroner i merforbruk og prognose totalt for sektoren ut 2018.

Alle enheter med unntak av Teknisk forvaltning (TF) melder prognose r tilnærmet i samsvar med
budsjett. På TF er hovedutfordringene ekstra høye utgifter til brøyting i starten av 2018, og høyere
utgifter til energi (strøm, fjernvarme, bioenergi, fyringsolje) , samt for høye utgifter til kjøp av
tjenester.

Kostnader til varme og strøm vil økte m ed over 3 mill . kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes økte
energi - priser og en kald vinter i 2018.
Kostander til snøbrøyting har økt betraktelig som følge av mer snøfall enn tidligere år. Det ser pr i dag
ikke ut til at det er mulig å holde budsjettet for året selv med minimumsdrift resten av året.

Det er stor fokus på kostnadsbesparende tiltak, o g det jobbes kontinuerlig med å finne løsninger.

Kommunens selvkostområder er fra 2018 samlet under ett i rapporteringsoversikten, slik at disse
ikke skal blandes med ordinær drift ved rapportering . I rapportering pr 1. ter t ial , er prognosen satt til
den prognosen vi utarbeidet til etterberegning for 2017 .

Avsetninger, overføringer
Kostnader til pensjoner er stramt budsjettert, og vi vil først i august ha beregninger fra KLP som gir
oss gode prognoser for 2018, vi vil da også ha kjennskap til om lavere lønnsvekst vil gi redusert
reguleringspremie .

KLP hadde ett godt år i 2017, og fordeler 25 mill. kroner til Ringerike kommune av dette overskudde t.
I forhold til budsjett, er dette 19 mill. kroner mer, men påvirker ikke kostnadene, kun likviditet en.



5

R inger ike kommune – 1 . Ter t ia lrapport , apr i l 201 8

Med høyere strømpriser og større volum, vil konsesjonsin ntektene fra Ringerikskraft øke med 1 mill.
kroner .

Skatt og rammetilskudd
Rammetilskuddet for 2018 er 1,3 mil l. kroner høyere enn opprinnelig budsjettert.

Siste avregning av inntektsutjevning for 2017 ble bokført i 2018, dette utgjør 2,6 mill. kroner .

Ringerike kommune vil også i år søke fylkesmannen om ekstraordinære skjønnsmidler, og vi
forvente r å få skjønnsmidler på samme nivå som tidligere år.

Skatteinngangen for 2018 så langt er i henhold til budsjett, men Ringerike kommune har lavere vekst
i skatteinngangen enn landet for øvrig. I RNB er veksten i skatteinngang en redusert til 1% med
begrunne lse med lavere lønnsvekst enn hva som ble forutsatt i Statsbudsjettet for 2018. Det er svært
stor usikkerhet rundt hvordan skatteinngangen vil utvikle seg resten av 2018 , og vi ønsker derfor ikke
å si noe om hvordan skatteinngangen for 2018 vil bli.

Finans
Prognosen viser 7,8 mill . kroner i positiv t avvik i forhold til budsjett. Budsjetterte avdragsutgifter
ligger høyere enn minimumsavdrags - nivået i 2018 og prognosen på låneavdrag settes derfor noe
ned. Når det gjelder renteutgiftene, vil disse bli litt lav ere enn budsjettert fordi noen investeringer
viser forsinket fremdrift i forhold til opprinnelig plan. Samlet reduserte finansutgifter på 6 mill .
kroner. Utbytte fra RingeriksKraft AS er økt med 1,8 mill kroner.

Ved utgangen av april 2018 var Fossefondets markedsverdi kr 141.216.149. Hittil i år er avkastningen
kr 403. 370 , som tilsvarer 0,31 %.

For øvrig henvises til Finansrapport i egen sak.

4. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 33 flyktninger i 2018, hvor 2 av disse skal
være enslige mindreårige. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Så langt i år er det
bosatt 19 personer. 1 av disse er enslige mindreårige

5. Likviditetssituasjonen
Kommunen har bedret sin likviditetssituasjon de siste årene. Ved inngangen til 2018 har kommunen
ca. 489 mill. kroner i likvide midler på bankkonto. Ved utgangen av april er beløpet ca. 304 mill.
kroner. I tillegg har kommunen en driftskreditt på 100 mill. kroner knyttet til driftskontoen,
driftskreditten har ikke vært benyttet så langt i 2018.
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6. Investeringer

Invest eringsregnskap pr 1. tertial 2018 med årsprognose og avvik ift budsjett
Tabellen under viser årets budsjetterte og regnskapsførte utgifter pr prosjekt:
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Prosjektregnskap investeringer pr 1. tertial 201 8
Tabellen under viser total prosjektkostnad for de prosjektene som pågår over flere regnskapsår:

Kommentarer til utvalgte prosjekter
Nytt inventar skoler Inventarfornyelse på Vang skole gjennomføres i år.

Ullerål skole med
idrettshall

Forprosjekt ferdig mai 2018.
Totalentreprisekontrakt signeres når endringer samspill er priset.
Politisk behandling BP2 28.06.2018.
Oppstart rivning 28.06.2018.
Prøvedrift gjennomføres mars - juni 2020.
Ny skole skal tas i bruk til skolestart 2020.

Benteru d skole Utomhus oppstart mai 2018
Bygget overtas oktober 2018
Bygget tas i bruk januar 2019
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Heradsbygda
omsorgssenter

Reguleringsarbeid påbegynt august 2017, pågår
Prosjektering påbegynt november 2017, pågår
Ferdig prosjektering og politisk vedtak BP2 høst 2018
Reguleringsarbeid ferdig høst 2018
Mulig byggestart høst 2018/vinter 2019

Hov vest
omsorgsboliger

Skisseprosjekt startet mars 2018 og sluttføres nå.
Utredning med tanke på bygging i massivtre pågår. Foreløpig vurdering
viser at bygg er egnet og ingen negativ kostnadskonsekvens ved bygging i
massivtre. Vurdering/ presentasjon og massiv tre befaring for
foreldregruppe.
Utredning av blant annet solceller, solfangere, energibrønner og
varmegjenvinning av gråvann.
Planlagt politisk behandling sommer/ høst 2018, med oppstart av
forprosjekt høsten 2018.
Planlagt byggestart mars 2019, med ca. 1 år byggetid. Planlegges samkjørt
med Hov øst med tanke på felles rigg, prosjekteringsgruppe og
prosjektadm.

Hov øst
omsorgsboliger

Skisseprosjekt startet mars 20 18 og sluttføres nå.
Nye planer drøftet med Husbanken som er positive og har ingen
innsigelser.
Pågående prosess med optimalisering av arealer. Potensiale for reduksjon
og besparelser. Avklaringer mot brukergruppe og prosjekteier.
Foreløpig utredning med t anke på massivtre viser at bygget har potensiale
for dette uten negative konsekvenser for tid og kostnader.
Høyt fokus på energi og lave driftskostnader. Utredning med tanke på
lavenergi/ passivhus.
Politisk behandling planlagt sommer/høst 2018.
Forprosjek t planlegges høsten 2018.
Planlagt byggestart mars 2019.
Planlagt ferdigstillelse vår 2020.

Ringerike legevakt
og ambulansesentral

Det har vært nødvendig å justere arealer. Potensiale for ytterligere «areal
effektivisering/ sambruk» (synergi effekter).
Pågående avklaringer omkring drifts - og leieavtaler.
Opprinnelig forespeilet fremdrift var optimistisk i forhold til omfang.
Prosjektering og anskaffelse høsten 2018.
Planlagt byggestart våren 2019.
Planlagt ferdigstillelse sommer 2020.

Brannstasjon Nes i
Ådal

Brannstasjon Nes i Ådal er bygningsmessig ferdig og overlevert Ringerike
kommune 24.01.2018.
Utomhus tomtearbeider utføres i mai 2018.
Ny kommunal kloakkløsning legges forbi brannstasjon 2018.
Det må også graves for fiber tilknytning.

Brannstasjon Sokna Brannstasjon Sokna er bygningsmessig ferdig og overlevert Ringerike
kommune 24.04.2018. Utomhus ferdigstilles mai 2018.
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Nes skole ny
barneskolefløy

Skissestudie startes høst 2018.

Forsterking Hen –
Skårflogan

Hele strekningen er ferdig (Hen - mot Årbogen).
Opsjonsstrekning A er ferdig.
Opsjonsstrekning F (Valderstømoen) ikke iverksatt av kostnadsmessige
grunner.
Prosjektet er ferdig med unntak av noe etterarbeid med grøfterensk og
tilsåing av plen i Nymobakken som må tas denne våren.

Trygg skolevei
Benterud skole

Prosjektering er ferdig.
Avtale med Isachsen anlegg AS som entreprenør er inngått.
Avtale med HR prosjekt AS som byggeleder og SHA - koordinator er inngått.
Alle fem avtaler om grunnerverv i Dronning Åstas gate og Eikliveien er
unders krevet.
Fremdriften er som planlagt med anleggsstart i begynnelsen av mai.

Renseanlegg og
ledningsnett Nes i
Ådal

Anlegg og ledninger er gjennomført og ferdigstilt.
Ett års befaring er utført og stikkledningsoppgjør er ferdigstilt.

Vannverk Nes i Ådal Tre entrepriser;
B01 (bygg), M01 (prosess og elektro) og M02 (automasjon).
Vannverket ble åpnet 1. februar og vann ut på nett 1. mars.
Overtakelse M01 og M02 26.02.2018.
Er i igangkjøringsperioden, ferdig 26.08.2018.
Sluttsak økonomi når sluttoppgjør M01 og M02 er gjennomført.

Ringerike vannverk Nytt anlegg er overtatt, og vann på nett 19. februar.
Ferdigstillelse utomhus og eksisterende anlegg 1. juli.

Overføringsledninger
Åsa – Monserud

Sjøledningsentreprisen og entreprise minirenseanlegg er ferdigstilt.
Åsa vest: Kontrakt underskrevet med Isachsen, avholdt oppstartsmøte,
oppstart graving i mai, ferdig mars 2019
Åsa øst: Prosjektering pågår, planlagt ferdig 2019
Overenskomster og grunnerverv Åsa øst: 1 pumpestasjon kan kuttes ut. 1
foregår for handlinger.

Monserud
renseanlegg

Alle entrepriser er kontrahert.
8 av 10 entrepriser er under utførelse.
Overgang fra bygging til montering.
Prøvedrift februar 2019.
Oppstart mai 2019.
Overtakelse september 2019.

Sanering Nes i Ådal
etappe 2

Geoteknisk undersøkelse ferdigstilt.
Prosjektering vår/sommer 2018.
Oppstart av gravearbeid høsten 2018.
Prosjektet gjennomfører kun hovedledninger. Stikkledninger er ikke del av
prosjektet.

Sanering OV
St.hanshaugen

Startes opp høst 2018.
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7. Sykefravær

Sykefravær 1. kvartal 2018 sammenlignet med 1. kvartal 2017

Hele kommunen

Kommunens totale sykefravær 1. kvartal 2018 er 10,6 % - det er en økning på 1 prosentpoeng i fht.
1. kvartal i 2017. Korttidsfraværet (sykemelding 1 - 16 dager) har gått ned med 0,1 prosentpoeng. Det
egenmeldte fraværet har økt med 0,2 prosentpoeng og langtidsfraværet (sykemelding 17 - 365 dager)
har økt med 1 prosentpoeng.

Administrasjon og fellestjenester
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Administrasjon og fellestjenester har et sykefravær 1. kvartal 2018 på 9,2 % - det er en økning 1,2
prosentpoeng i fht. 1. kvartal 2017. Alle type fravær har hatt en økning. Korttidsfraværet har økt med
0,6 prosentpoeng, det egenmeldte fraværet med 0,6 pro sentpoeng og langtidsfraværet har økt med
0,3 prosentpoeng.

Barnehage sektoren

Barnehage sektorens totale sykefravær 1. kvartal 2018 er 11,7 % - det er en økning på 1,4
prosentpoeng i fht. 1. kvartal 2017. Korttidsfraværet er uendret. Det egenmeldte fr aværet har økte
med 0,6 prosentpoeng og langtidsfraværet har imidlertid økt med 0,9 prosentpoeng.

Spesielle tiltak barn og unge

Det totale sykefraværet i Spesi elle tiltak barn og unge 1. kvartal 2018 er 12 % - det er en økning på
hele 3,1 prosentpoeng i fht. 1. kvartal 2017. Langtidsfraværet har økt med hele 2,4 prosentpoeng.
Det egenmeldte fraværet har økt med 0,5 prosentpoeng og korttidsfraværet har økt med 0,2
prosentpoeng.
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Skole

Det samlede sykefraværet i Skolesektoren 1. kvartal 2018 er 8,1 % - det er på samme nivå som 1.
kvartal 2017. Langtidsfraværet har gått ned med 0,4 prosentpoeng. Korttidsfraværet har økt med 0,1
og det egenmeldte fraværet har økt med 0,4 prosentpoeng.

Kultur

Sykefraværet i Kultursektoren 1. kvartal 2018 er 6,9 % - det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng i
forhold til 1. kvartal 2017. Korttidsfraværet har økt med 0,5 prosentpoeng og det egenmeldte
fraværet har økt med 0,7 prosentpoeng. Langtidsfraværet har gått ned med hele 2,1 prosentpoeng.
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Helse og omsorg

Det samlede sykefraværet i Helse og omsorg 1. kvartal 2018 er på samme nivå som 1. kvartal 2017.
Langtidsfraværet har imidlertid økt med 0,9 prosentpoeng. Det egenmeldte fraværet og
korttidsfraværet har gått ned med hhv. 0,1 og 0,8 prosentpoeng.

Samfunn

Det samlede sykefraværet på Samfunn sektoren 1. kvartal 2018 er 9,3 %, og det er en økning på hele
4,1 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal 2017. Det er langtidsfraværet som har økt mest 3,2
prosentpoeng. Korttidsfraværet og det egenmeldte fraværet har også økt, med hhv. 0,6 og 0,3
prosentpoeng.
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8. Bemanning
Tabellen viser antall årsverk 01.04.20 18 sammenlignet med samme periode i fjor.

Antall årsverk har økt fra 1795 til 1811, det er en økning på 16 årsverk. Antall ansatte har økt med 10
personer . Endringen i antall ansatte er lavere enn endringen i antall årsverk , noe som betyr at det er
nå færre a nsatte som har deltidsstillinger . Antall årsverk med variabel lønn har også gått ned med 5 i
forhold til samme tid i fjor.

Rammeområder
antall

årsverk
antall

årsverk
antall

ansatte
antall

ansatte
01.04.2017 01.04.20 18 0 1.04.2017 01.04.2018

Folkevalgt og revisjon 2 2 2 2
Administrasjon og fellesutgifter 95 120 103 134
Barnehage 162 165 195 195
Grunnskole 434 443 498 504
Spesielle tiltak barn og unge 140 149 192 202
Kulturtjenesten 21 22 30 35
Helse og omsorg 712 690 1001 970
Samfunn 229 220 245 234

1795 1811 2266 2276

Årsverk med variabel lønn 219 214

9. Konsulentkontrakter
I forbindelse med politisk behandling av Handlingsprogram 2017 - 2020 og budsjett 2017 ble det
vedtatt et verbalforslag som innebærer at alle konsulenttjenester med verdi over 500.000 kroner skal
rapporteres i tertialrapportene. De fleste av disse kontrakte ne inngås i forbindelse med
investeringer, men kan også forekomme ved behov for bistand i forhold til driften. I 1. tertial 2018 er
følgende avtaler inngått :

Prosjekt Avtalepart Funksjon Kontraktssum Kommentar
GDPR Atea Prosjektledelse - drift 1.100.000 Etter medgått tid
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VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 ramme områder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetil skudd
samt finans vedtas i tabell 1A.



Vedtak i Kommunestyret 2014 - 201 7 som krever oppfølging

År 2014

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

27.03 29/14

KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR.
1/14

Vedtak:

Protokoll nr. 1 fra kontrollutvalgets møte
07.02.2014 tas til orientering med følgende
tillegg: Kommunestyret ber rådmannen
følge opp kontrollutvalgets anbefalinger
gitt i kontrollutvalgets sak 06/14:

«Kontrollutvalget tar rapporten fra
selskapskontrollen i Veien Kulturminnepark
AS til orientering og oversender denne til
kommunestyret med følgende
kommentarer:

1. Kontrollutvalget uttrykker bekymring
for den økonomiske situasjonen i
selskapet.

2. Det bør iverksettes tiltak for å oppfylle
de forutsetninger som lå t il grunn for
etableringen av selskapet.

3. Styreinstruks bør utarbeides, og det
bør foreligge en årlig egenevaluering.»

Rådmannen tar
kontakt med
øvrige eiere for å
gjennomføre
vedtaket.

24.04 53/14

ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV
ENERGI - OG KLIMAPLANEN

PROSJEKT OPPFØLGING

Vedtak:

1. Årsrapport 2013 for oppfølging av
energi - og klimaplanen tas til orientering.

2. Kommunestyret ber om at energi - og
klimaplanen blir gjort klarere med hensyn
til konkrete mål med milepæler for når
målene skal være innfridd.

Ny Klima og
miljøsjef er tilsatt,
og starter opp 1.
september 2018.
Rullering av
energi - og
klimaplanen blir
en av hennes
oppgaver.

30.10 133/14 BOLIGSOSIAL HA NDLINGSPLAN 2015 –
2022

Det er gjort e n
organisatorisk



Vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar framlagte
forslag til plan som Ringe rike kommunes
«Boligsosiale handlingsplan 2015 - 2022»,
men med den presisering at det skal søkes
å ha tilstrekkelig med boliger ut fra
behovet

2. De fem hovedstrategier som er
beskrevet i planen

- Øke gjennomstrømningen i kommunale
utleieboliger

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende
husleie)

- Fra «Leie til Eie»

- Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på
boevne

- Samarbeid med frivillig

skal være førende for utarbeidelse og
gjennomføring av tiltak innenfor
boligsosialt arbeid i Ringerike kommune.

3. Ri ngerike kommune deltar i Husbankens
boligsosiale utviklingsprogram.

4. Det bes fremmet en sak om bygging og
forvaltning av utleieboliger m.v. etter at
reglene for fritak av merverdiavgift ved
nybygg er blitt slik at det bare er
kommunen som kan få det.

5. Evaluering av prosjektet og
måloppnåelse skal skje i løpet av 1.
kvartal 2017.

6. Utrede kompetanse og kapasitet i
miljøarbeidertjenesten i forhold til
ambisjonene i boligsosial handlingsplan.
Utredningen legges fram til politisk
behandling.

justering av
Boligtjenesten

Fra og med 1. mars
er Boligtjenesten
organisatorisk
plassert under
Forvaltningsenheten
hvor Ingunn Camilla
Tangen er
enhetsleder. Denne
enheten har nå to
avdelinger. En
forvaltning av
helsetjenester og en
forval tning av bolig
og husbankens
virkemidler. Tine
Solbakken
konstituert som
avdelingsleder for
boligforvaltning frem
til 1.
september. Stillinge
n lyses ut.

Punkt 5.

Sak 147/17
Evaluering av
Boligsosial
handlingsplan.
Vedtatt KS 5.
desember 2017.

Sak 35/18
Husbankens
kommuneprogram
2018 - 2020.

Handlingsplan og
årlig aktivitetsplan.
Vedtatt av KS april
2018



År 2015

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

26.03 44/15

LOKALISERING AV LEGEVAKT

Vedtak:

1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og
fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser (KØH)» tas til
orientering.

2. Rådmannen bes å utarbeide en
mulighetsskisse som viser hvordan
Ringerike interkommunale legevakt skal
organiseres i forhold til arealbeho v,
kapasitet og innhold fra 2020.

3. Mulighetsskissen skal presenteres under
følgende forutsetninger:

Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes
dekt ved nybygg.

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

Mu lighetsskissen skal i samråd med
sykehusets ledelse avklare tomtevalg og
eierskap til bygningsmassen. To
alternativer drøftes:

a) Sykehuset bygger, og Ringerike
interkommunale legevakt leier

b) Ringerike kommune bygger og Ringerike
interkommunale legevakt leier

4. Mulighetsskissen koordineres med det
arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Legevaktens lokaler søkes om
mulig samlokalisert med prehospitale
tjenester, kommunale øyeblikkelig - hjelp
plasser og andre aktuelle lokaliteter
betinget av sam handlingsrefomen. Dette

Behandlet politisk
4.5.17 i sak

54/17 i
kommunestyret.



for å optimalisere finansieringen og
utnyttelsen av de statlige
investeringstilskudd.

28.05 75/15

MANDAT FOR UTVALG FOR
RUSPROBLEMATIKK.

Vedtak:

Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ
bestående av politiske representanter,
representanter fra næringslivet og
kommunale faginstanser.

Utvalget skal gjennom samarbeid,
samhandling og utveksling av informasjon
utarbeide delrapport til hovedkomiteen for
omsorg og velferd, formannskapet og
kommunestyret i forbindelse med
evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan
2012 – 2016.

Følgende personer tiltrer utvalget:

Politiske representanter:

Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av
kontrollutvalget for salgs - og
skjenkebe villinger), Christine Granlund
(Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud
(Kristelig Folkeparti).

Representanter fra næringslivet:

Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua
(Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen
(Ringerike kultursenter)

Faginstanser:

SLT - koordinator, kommuneoverlege, en
representant fra politiet, og leder av
enheten helse og rus.

Rådmannen (eller dennes representant) er
leder og sekretær for utvalget.

Det står utvalget fritt å innkalle personer
med nødvendig kompetanse i forhold til

Følges opp i 201 8



nå situasjonen, samt å avgjøre behovet for
møter.

Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan
føre til mindre rusmiddelproblemer.

27.08 104/15

OPPSTART AV OMRÅDEPROGRAM FOR
PLANARBEID I HØNEFOSS

Vedtak:

1 - Ringerike kommune starter arbeid med
områdeprogram for planarbeid i Hønefoss

2 - Det skal gjennomføres en
mulighetsstudie i form av parallelle
arkitektoppdrag

3 - Det avsettes midler til arbeidet i
Handlingsprogrammet 2016 - 2019.

Jobbes med videre
gjennom 2018 og
forventes
ferdigbehandlet i
2019

26.11 136/15

Skole - og barnehagetilbud for barn og
unge med sammensatt behov

Vedtak:

1. For barn og unge med sammensatte
behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i
barnehage og et samlet tilbud i hele
grunnskolen dersom tilbud i ordinær
barnehage og på nærskole ikke er
tilstrekkelig.

2. Det opprettes en forsterket enhet i
barnehage for barn med tegnspråk som
førstespråk. Forsterket enhet ved Veien
skole opprettholdes.

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne
alternativer arenaer for elever med sosio -
emos jonelle vansker. Det forutsettes at
kommunen benytter eksisterende tilbud,
eller inngår avtaler med aktører som tilbyr
fullverdige alternative arenaer.

4. Opplæringstilbudet ved Austjord
opprettholdes.

Det er i august 2016
åpnet et tilrettelagt
tilbud fo r barn med
sammensatte
utfordringer i
Heradsbygda
barnehage.

Det bygges en
avdeling for elever
med store og
sammensatte behov
som en del av ny
skole Hønefoss Sør.
Åpnes i januar 2019.

Tilbudet i
Heradsbygda
barnehage
fortsetter i 2018.



År 2016

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

28.01 2/16

Kommunens arbeid for å bekjempe
korrupsjon
Vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen årlig
rapportere til kommunestyret om
kommunens antikorrupsjonsarbeid.

1. Kontrollutvalget gis i oppdrag å vurdere
Ringerike kommunes arbeid med og
systemer for å forhindre og avdekke
korrupsjon.

2. Utvalget bes om, basert på evaluering, å
fremme eventuelle anbefalinger/forslag til
kommunestyret, i løpet av 2016.

Status på
arbeidet for å
bekjempe
korrupsjon
inkluderes i
kommunens
årsrapport.

Seriøsitetskrav
ble behandlet i
sak 118/17 i
Kommunestyret
5.10.17

31.03 42/16

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

Vedtak:

1. Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 –
2020 for Ringerike kommune godkjennes.

2. Administrasjonen bes sørge for at det
blir gjennomført effektiv kontroll av salgs -
og skjenkesteder

3. Sak om tiltaksplan for å redusere bruk
av rusmidler og rusrelaterte s kader
fremmes i løpet av 2016.

Alkoholpolitisk
handlingsplan ble
godkjent mars 2016.

T iltaksplan ses i
sammenheng med
sak 75/15 – mandat
for utvalg for
rusproblematikk.

28.04 54/16 Ringerike Utvikling AS - oppfinansiering

Vedtak:

1. Eierstrategien datert 21.08.15, tas til
etterretning.

2. Kommunestyret vedtar en tredobling av
tilskuddet til RU med halvtårs virkning fra
2016. Dette innarbeides i forbindelse med
den politiske behandlingen av 1. tertial.

Økt tilskudd 2016 er
overført Ringerike
utvikling og nytt
tilskuddsnivå er
innarbeide t i



3. Fra 01.01.17 vil tilskuddet fra Ringerike
kommune til Ringerike Utvikling AS være
på 3,6 mill årlig. Ringerike kommune vil at
Ringerike Utvikling AS skal ha dette
driftsgrunnlaget de kommende 3 år.

4. Kommunestyret forutsetter at det
gjøres en grundig evaluering av
måloppnåelsen våren 2019, før en
vurderer videre tilskudd.

5. Eier forventer at det gjennomføres to
eiermøter i året hvor selskapet legger
frem status og fremtidsutsikter.

rådmannens forslag
til budsjett 2017.

Årlig oppfølging i
kommunens
eiermelding.

28.04 59/16 Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker,
Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og
Ringerike

Vedtak:

1. Felles barnevernsvakt for Midt -
Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker
kommune etableres fra sommeren 2016 i
tråd med saksframstillingen.

2. Barnevernsvakten organiseres som et
interkommunalt samarbeid hjemlet i
kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et
administrativt vertskommunesamarbeid
etter kommuneloven § 28 - 1 b.

3. Barnevernsvakten etableres som et
prosjekt. Prosjektet evalueres fram til
årsskifte 2018 - 2019, med sikte på
implementering av et eventuelt korrigert
driftskonsept fra 1. januar 2019.

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.

Barnevernsvakten
startet opp
01.01.2017 .
Samarbeid mellom 6
kommuner.

Årsrapport 2017
ble lagt fram i KS -
sak 69/18 .

26.05 71/16 Tilvisningsavtale - et samarbeid mellom
husbanken, private utbyggere og
kommunen

Vedtak:

Ringerike kommune søker samarbeid med
private utbyggere for å benytte
tilvisningsavtaler. Dette for både å

Denne oppgaven
ligger i enheten
Boligkontoret
(etablert 01.01.17).



stimulere til økt boligbygging og for å
styrke det private utleiemarkedet.
Tilvisningsavtaler vil være med på å sikre
vanskeligstilte på boligmarkedet i
kommunen trygge og kvalitativt gode
boforhold i hensiktsmessige bomiljø i tråd
med sak s framstillingen.

26.05 77/16 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd
Idrettsforening , Flerbrukshall - Haugsbygd
Arena

Vedtak:

1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til
orientering.

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med
Haugsbygd Idrettsforening etter at
barnehage - og skolebehovsanalysen er
politisk behandlet.

(Se også sak 129/16)

Samarbeidet
med Haugsbygd
IF fortsetter.

Haugsbygd IF har
utviklet
f orprosjekt til
mulig idrett shall
på skoleområdet
i Haugsbygd .
Midler til
forprosjekt ble
bevilget i KS - sak
60/18.

26.05 85/16 390 - Detaljreguleringsplan for
Klekkenhagen boligområde - Planforslag
til 2. gangs behandling

Vedtak:

1. 0605_390 Detaljregulering for
Klekkenhagen Boligområde med tilhørende
bestemmelser vedtas.

2. Rådmannen retter en forespørsel til
SVV for vurdering av endring av
fartsgrense på Fv. 163 fra 60km/t til
50km/t mellom Fløytingen og Klekken. Forespørsel til SVV er

sendt, og saken er
under utredning der.

30.06 107/16 Botilbud m/heldøgns pleie og
omsorgstilbud, - behov s a nalyse

Vedtak:
Ny utvidet
behovsanalyse vil



1. Ringerike kommunes planlagte
byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda
videreføres.

2. Videre planlegging av nytt sykehjem,
herunder erstatning for Hønefoss sykehjem
avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse
foreligger 2020. Rådmannen bes i tillegg se
på muligheter for en mer optimal
utnyttelse av eksisterende og planlagt
bygningsmasse fram til 2020.

bli gjennomført i
2 020

24.11 153/16 Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i
Ringerike kommune
Vedtak:
1. Aktivitetstilbudet for beboere på
sykehjem i Ringerike kommune tas til
orientering.
2. Det utarbeides et felles oppsett for en
rullerende aktivitetsplan ved
sykehjemmene, samt en halvårsplan over
varierende aktiviteter. Slike oppsett skal
være tilgjengelig for alle beboere og
pårørende, både ved oppslag og på
kommunens nettsider.
3. Form annskapet ber rådmannen
redegjøre for status i arbeidet med å
implementere «minimum 1 times aktivitet
for beboerne ved sykehjem i Ringerike
kommune» innen juni 2017.

Avholdt temamøte
om 1 times aktivitet
på institusjonene i
Eldrerådet og
Hovedutvalget våre n
2017.

Egen sak om dette
høsten 2017, sak
17/2124

År 201 7

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

02.02 6/17 Ståstedsanalyse IT
Vedtak:
1: Kommunestyret tar «Tilstandsvurdering
for Ringerike kommune -
virksomhetsområde IT» til orientering.
2: Tilstandsvurderingen avdekker at
Ringerike Kommune ikke har et modent
nok forhold til sikkerhet og risiko knyttet til
informasjonssikring. Dette kan i stor grad
sees i sammenheng med at ansvar for
sikkerhet i kommunen per i dag ikke er
plassert på et beslutningsmyndig nivå i

Rådmannen har i
forslag til Budsjett
2018 lagt inn midler
til å styrke
kompetanse og
kapasitet innenfor
områdene IT -
sikkerhet og IT -



organisasjonen. Én av konsekvensene er
usikkerhet knyttet til overholdelse av
regelverk.
Rapporten peker på at kommunen bør
utnevne en sikkerhetsansvarlig for
kommunen, og at det bør gjennomføres en
utvidet kartl egging av dagens sikkerhet - og
risikosituasjon for å avdekke kritiske trusler
og avvik fra regelverk.
Kommunestyret mener at IT - sikkerhet og
beredskap skal inngå som en sentral
forutsetning i kommunens IKT arbeid og
ber på bakgrunn av denne rapporten
rådm annen komme tilbake med en
konkret tiltaksplan for utbedring av de
svakheter i informasjonssikkerheten som
er avdekket .

ark itektur som en
forutsetning for
gjennomføringen av
digitaliseringsstrategi
en.
Informasjonssikkerhe
tssjef tilsettes
sommeren 2018, og
vil ha som oppgave å
lage en tiltaksplan for
bedret
informasjonssikkerhe
t.

02.03 21/17 Helsefremmende forebyggende tilbud til
eldre
Vedtak:
1. Ringerike kommune etablerer
helsefremmende og forebyggende tilbud til
eldre som et gruppetilbud, supplert med
hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig
eldre. Målgruppen er 75 år, som
regjeringen anbefaling.
2. Ansvaret for utvik ling og organisering av
tilbudet legges til Austjord
Behandlingssenter i tråd med
saksframstillingen.

Ca. 180 personer har
meldt seg på
fellessamlingene om
helsefremmende
forebyggende tilbud
til eldre.
Gjennomføres
september og
oktober 2018.

06.04 44/17 Refusjon Nerbytunet Foreløpig
godkjenning av plan for utførelse
Ringkollveien/Bånntjernveien
Vedtak:
Etter plan - og bygningsloven §18 - 8
godkjennes planene for utførelse,
kostnadsoverslag og forslag til fordeling
med endring av beregnet totalbeløp for
refus jon. Totalbeløpet som godkjennes for
refusjonssaken er kr 3 880 366. Andel i

Grunnlag mottatt
fra tiltakshaver i
mai 2018. Sak
utarbeides og
kommer til
politisk
behandling etter
sommerferien .



refusjonssaken samt refusjonspliktig beløp
fremkommer av vedlegg 1: «Godkjent
fordeling av refusjonsandeler og
kostnader» datert 24.03.2017.
Rådmannen utfører varsling om vedtak a v
godkjenning av forslag til refusjon til
refusjonspliktige. Saken fremmes for
endelig vedtak om fastsettelse av refusjon i
kommunestyret når refusjonsberettigede
tiltak er gjennomført og regnskap for disse
er innsendt og gjennomgått av kommunen.
Rådmannen igangsetter evaluering av
arbeidet med refusjonssaken med hensikt
å fremme politisk sak med anbefaling om
håndtering av refusjonssaker. Saken tar
sikte på å avklare følgende forhold:
Anbefaling av organisering og plassering av
ansvar på avdeling for saksf remstilling og
vurdering av refusjonssaker.
Anbefaling om delegering av myndighet til
vedtak i refusjonssaker.
Anbefaling om beregning av gebyr ved
saksbehandling av refusjonssaker.

57/17 Korps i skole – rapport og videreføring
Vedtak:
Rapporten om Korps i skole tas til
orientering.
FS ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle
elever på 3. trinn i Ringerike kommune.
Budsjettet for Ringe rike kulturskole økes
med 162.000 kroner i 2017 for å utvide
prosjektet til to nye skoler. Summen
innarbeides i budsjettet ved 1.
tertialrapport.
En videre plan for gradvis innføring av
Korps i skolen innarbeides i budsjett og
handlingsplan med målsetting em et tilbud
på alle skoler innen skoleåret 2021/22.

Skoleåret 2018 - 2019
er det Korps i skolen
på Helgerud, Veien,
Hønefoss og Ullerål
skoler

Prosjektet utvidet til
nye skoler fra neste
skoleår.

Kostnadene for
dette må
innarbeides i
budsjett etter
vedta tt plan

58/17 Turskiltprosjektet
Vedtak:
Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar
informasjonen om Turskiltprosjektet til
orientering, og bifaller en økt satsning på
friluftsliv i Ringerike kommune.

S økerne
iverksetter
prosjektet.
K ommunen
ivaretar sin rolle
og betaler ut
kommunalt
tilskudd ved



ferdigstilling i
2018 eller 2019.

01.06 61/17 Rehabilitering av kommunale kjørebruer –
finansiering
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Nødvendige investeringsmidler innarbeides
i behandlinge n av 1. tertial 2017.
Nødvendige investeringsmidler på 4
millioner kr innarbeides i behandlingen av
2. tertial 2017.

Innarbeidet i sak
120/17, for 2.
tertial 2017.

74/17 Tilstandsrapport kommunale
veier /Hovedplan vei
Vedtak:
Statusrapport hovedplan vei tas til
orientering.
Rådmannen bes om å innarbeide
tilstrekkelige driftsmidler (inkl
vedlikeholdsmidler) i framtidige budsjetter
for å stanse og ta igjen forfall på veinettet.
Rådmannen bes å innarbeide nødvendige
investerin gs midler etter prioriterte b ehov.
Rådmannen legger frem forslag på årlige
prioriterte tiltak i forbindelse med
budsjettbehandlingen hvert år.
Hovedplan vei rulleres hvert 4. år.

Hovedplan vei er
vedtatt.

Forslag på årlige
prioriterte behov
er lagt frem i fbm
budsjett -
behandlingen .

75/17 Ringerike kommunes seriøsitetskrav
Vedtak:
Arbeiderpartiets tilleggsnotat undertegnet
Stein - Roar Eriksen, oversendes saken til
rådmannen for utredning og
kvalitetssikring.
Saken legges frem i september møte.

KS - sak 118/17 (5.
oktober 2017)

78/17 Kommunale kriterier for tildeling av
startlån, - endringsforslag
Vedtak:
Ringerike kommunes retningslinjer for
tildeling av startlån harmoniseres med
husbankens kriterier. Dette innebærer at
kravet til at man må ha registrert bosted i
kommunen for å være søknadsberettiget
startlån, strykes.
KS ber rådmannen i løpet av høsten
kartlegge og vurdere om endring av
kriteriene for startlån, fører til behov for
økt kapasitet ved denne avd.
(Boligtjenesten).

Det arbeides jf.
vedtatte kriterier.

Praksis og erfaring
med nye kriterier vil
danne grunnlag for
vurdering av
kapasitet.



Hvis dette er tilfelle innarbeides dette i
budsjettforslag 2018.

07.09 98 /17 Temaplan for digital barnehage - og
skolehverdag 2017 - 2021

1. Temaplan for digital barnehage - og
skolehverdag i Ringerike – 2017 - 2021
vedtas som vedlagt med følgende
hovedpunkter:
2. Barnehagebarn tilegner seg digital
kompetanse i tråd med rammeplan for
barnehagen.
3. Skoleelever tilegner seg digital
kompetanse i tråd med læreplan for
Kunnskapsløftet og rustes til deltakelse i
fremtidens samfunn
4. Ansattes digitale kompetanse heves
gjennom utviklingsarbeid og
kompetansebygging lokalt.
5. Læringsresultatene følges opp i den
årlige tilstandsrapport for grunnskolen.
6. Som infrastruktur og antall digitale
enheter vedtas:
7. Plan for utbygging av infrastruktur
implementeres.
8. Implementering av utstyr i barnehagene
følges opp i planperiode n.
9. Implementering av 1:1 i skolene følges
opp i et treårsløp
10. Økt investeringsbehov legges inn i
Handlingsprogram 2018 - 2021, budsjett
2018
11. Som teknologisk plattform for
Ringerikskolen i perioden 2017 - 2021
vedtas:

Skylagringstjeneste og digi tal
pedagogisk plattform G Suite for
Education fra Google

Læringsplattform med kommunikasjon
skole – hjem: IST læring

Digital enhet barn 1. - 10. trinn: Google
Chromebook med touchskjerm og penn

Infrastruktur er bygd
ut etter planen.

Kompetanse byg ges
opp og nye enheter
er delt ut til ansatte,
elever på 8.trinn og
til to pilotklassser på
1. og 2. trinn.

Planen
iverksettes i tråd
med politisk
vedtak

05.10 102 /17 Prøveordning for økonomisk støtte til
privatpersoner bosatt i Ringerike ved
erverv av el sykkel

Gruppelederne setter seg sammen med
sikte på å fremkomme med et

I KS - sak 59/18 ble det
vedtatt at det ikke gis
tilskudd til innkjøp av
el - sykkel for
privatpersoner.



fellesforslag, som fremlegges og
behandles i KS november 2017.

02.11 122 /17 Rapport eierskapskontroll Ringeriks -
Kraft AS

Vedtak i Kommunestyret:
1. Rapporten tas til etterretning
2. Eierskapsmelding utarbeides
3. Behov for felles eierstrategi for
Ringeriks - Kraft AS sammen med Hole
kommune og KLP avklares og
felleseierstrategi utarbeides.
4. Eierskapsmelding og eventuell
felleseierstrategi fremlegges ved
ferdigstillelse til behandling i egen sak for
Kommunestyre t

02.11 125/17 Oppgradering av fyrrom -
Ringerikskjøkken

Vedtak i Kommunestyret:

1. Oljekjelen som produserer damp til
matproduksjonen skiftes så snart som
mulig ut med en elektrokjel.

2. For å forbedre produksjonssikkerheten
ytterligere installeres et større elektrisk
kokekar.

3. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7
millioner kroner, innarbeides i
handlingsprogrammet for 2018.

Dette arbeidet er nå
påbegynt. Det vil
kontraheres
konsulentbistand for
prosjektet, og
oppstartsmøte vil
s kje i løpet av uke 23
i 2018 .

02.11 126 /17 Søknad om økonomisk støtte til
Bassgarasjen - Ringerike kultursenter

Vedtak i Kommunestyret:
Ringerike kommune går i dialog med
Stiftelsen Ringerike kultursenter med
sikte på å finne løsning på de økonomiske
utfordringene. Ny sak legges fram for
Kommunestyret.

Kommunestyret økte
bevilgningene til
Ringerike
kultursenter med
500 000 kr for årene
2018 - 2021 i sak
133/17

02.11 127 /17 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike
kommune 2017 – 2021

Vedtak i Kommunestyret:
1. Trafikksikkerhetsplan for Ringerike
kommune 2017 – 2021 vedtas.
2. Trafikksikkerhetsplanen kommer til
revidering våren 2018.

Re visjonsarbeidet
legges fram for
politisk behandling
høsten 2018

Sak til KS høsten
2018 .



3. Temamøte for HMA trafikksikkerhet
berammes våren 2018, (kommunale veier,
gang/sykkelvei, fylkesvei)
4. Kommunestyre ber om en egen sak der
det gjøres rede for hvordan sikre
måloppnåelse for å bli godkjent som
trafikksikker kommune (Trygg trafikk).

05.12 146/17 Salg av tomteareal til
småhusbebyggelse

Rådmannens forslag ble enstemmig
vedtatt som Formannskapets innstilling
til Kommunestyret.
Ringerike kommune selger 1 683 m²,
området BFS3, til Ringerike Boligstiftelse
for på kr 639 540, - .
Ringerike boligstiftelse skal benytte
området til småhusbebyggelse. Det
resterende området beholdes i kommunal
regi som fremtidige tomtereserver.

Prosjekt erings -
a rbeidet er iverksatt.

05.12 147/17 Evaluering av Boligsosial handlingsplan

1. Evalueringen tas til orientering

2. Boligsosial handlingsplan erstattes med
revidert Handlingsplan for Husbankens by
og tettstedsprogram for 2018 - 2020 i tråd
med Husbankens nye satsing.

3. Status for Boligtjenesten inkludert nye
måltall for videre strategi og satsing legges
frem til poli tisk behandling våren 2018.

Status for
Boligtjenesten er lagt
fram politisk, og tatt
til orientering.

05.12 150 /17 Etablering av nye ladepunkter for
ladbar motorvogn

Vedtak i Kommunestyret:
Saken utsettes.

KS - sak 30/18.

05.12 153 /17 Bosetting av flyktninger i 2018

Vedtak i Kommunestyret:
1. Ringerike kommune vedtar å bosette
35 flyktninger i 2018.

2. 2 av bosettingene forbeholdes enslige
mindreårige over 15 år, men kommunen
vil være fleksibel i fordelingen av plasser
til enslige mindreårige over og under 15
år dersom alderssammensetningen i denne
gruppen endrer seg.

Bosetting 2018 pågår
i tråd med politisk
vedtak.



3. Eventuelle familiegjenforeninger
kommer i tillegg.

4. Tjenestene bygd opp for mottak og
bosetting i 2016 og 2017, bygges gradvis
ned de neste årene og tilpasses
bosettingsantallene.

5. IMDI anmodes om ikke å tildele
enslige mindreårige flyktninger t il
Ringerike kommune i 2019.

Nedbygging av
tjenesten e er startet
og det blir færre
ansatte fra høsten
2018.

05.12 155 /17 Søknad på ekstra midler fra
Husbanken for videreformidling som
startlån

Vedtak i Kommunestyret:
Kommunestyret godkjenner at rådmannen
søker å øke innlånet til startlån fra
husbanken med 30 mill. kroner for 2017
til totalt 65 millioner.

(Siste sak er 155/17 i 2017)



KOM M U N ESTYRE T 2018 – status på vedtak som krever oppfølging

Møte
dato

Saks
nr.

Arkiv
nr.

Vedtak til oppfølging Status 30/4 - 18

01.02.18 3/18 18/402 Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) –
Gang - og sykkelvei langs Osloveien ned fra
Hvervenkastet
Siden det ikke er mulig å få på plass en langsiktig
løsning før skolen (Benterud) tas i bruk mener
administrasjonen at hensynet til myke
trafikanter/skolebarn må prioriteres først og vil
derfor anbefale at midlertidig tiltak med dobbelt
autovern gjennomfør es som planlagt.

Midlertidig løsning:
Spleiselag mellom
Statens vegvesen og
Ringerike kommune om
gjerde/rekkverk. Tiltak
skal iverksetter før den
nye skolen tas i bruk.

Det ble 24.05.2018
gjennomført et møte og
befaring med Statens
vegvesen og Ringerike
k ommune. Statens
vegvesen har startet
forprosjekt for et tiltak
om tilrettelegging for
gående og syklende for
strekningen «E16/Fv 35
Hønefoss sentrum til
sykehuset, hvor det
særlig er
«Sykehusbakken» som er
aktuell.
Forprosjektrapport
ferdigstilles ila.
Som meren. Oppstart
reguleringsplan høsten
2018, med forventet
vedtak i 2019. Ligger
midler inne i SVVs
handlingsprogram med
40 millioner i 2021/2022.

01.02.18 6/18 17/4571 Redegjørelse om driften av Røsholmstranda
Det etableres nytt låsesystem på
Røsholmstranda før badesesongen 2018. Det
innvilges 100.000 til investeringer og kr. 75.000
til drift. Dette dekkes av formannskapets
disposisjonskonto.

Budsjettjusteringen fra
Formannskapets
disposisjonskonto til
Investeringer er
gjennomført. Det er også
gjennomført
budsjettjustering fra
formannskapets
disposisjonskonto til
sektor Samfunn som økte
driftsmidler i forbindelse
med ny låseordning.

Utarbeidelse av
fremdriftsplanen,
fremskaffing av
dokumentasjon og
anbudsdokumenter er
igangsatt.



08.03.18 4/18 Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (AP)
Tilsynsordning om tobakk

Tilsynet vil bli ivaretatt av
de som i dag har tilsyn
etter alkoholloven.

08.03.18 7/18 18/825 Interpellasjon fra Arne Broberg (H) –
masseforvaltning
Ordfører anmoder rådmann om å forberede og
utarbeide forslag til overordnet plan knyttet til
masseforvaltning.
Ordføreren oppfordrer rådmannen til samarbeid
med Buskerud Fylkeskommune om å se på
revidering av eksisterende Strategiplan 2013 -
2016 – Geologisk samarbeidsprogram Buskerud
Telemark Vestfold Fylkeskommuner.

Rådmannen fremmer
egen sak om dette,
«Kommunedelplan
masseforvaltning» ESA
sak 18/1877.

Saken kommer til
behandling i HMA 04.
juni og i FS 12. og 13. juni
eller 19. juni.

08.03.18 12/18 16/5755 Godkjenning av Hovedplan avløp
1. Kommunestyret vedtar Hovedplan avløp og
vannmiljø 2017 - 2027. Planen følger saken som
vedlegg.
2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan
avløp og vannmiljø 2017 - 2027 legges til grunn
for rådmannens årlige forslag til handlings - og
økonom iplan og budsjett.
3. Planen rulleres årlig administrativt og
økonomiske konsekvenser spilles inn i
forbindelse med den årlige
budsjettbehandlingen.

Tiltaksplan innarbeides
og innarbeides i
forbindelse med
utarbeidelse av Budsjett
2019 og
Handlingsprogram 2019 -
2022

08.03.18 15/18 18/708 Kommunestyrets vedtak i sak 145/17 av 5.
desember 2017 annulleres (Arbeid og aktivitet
2017 – Holtenutvalgets innstilling)
1. Kommunestyrets vedtak i sak 145/17 av 5.
desember 2017 annulleres.
2. Formannskapet følger opp utvalgets forslag i
14 punkter og kommunestyrets vedtak om
avsetning på kr 3 mill. for hjelpetiltakover for
sosialhjelpsmottakere og personer som er nær
ved å bli det i sitt møte 20.mars 2018
3. Rådmannen legger frem sak om rev idert
eierstrategi for Menova As med tydelige
forventninger og styringssignaler til selskapet.

Saken følges opp, og det
er redegjort for framdrift
i kommunestyret 31/5
gjennom besvarelse av
grunngitte spørsmål fra
representanten Arnfinn J.
Holten (KrF)

Revidert eierstrategi for
Menova AS ble lagt fram
i sak 29/18 i KS møte 5.
april 2018 og vedtatt.

08.03.18 18/18 18/792 Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene, -
forvaltningsrevisjonsrapport
1. Kommunestyret tar saken til orientering.
Rapporten sendes til Hovedkomiteen for helse
og omsorg for videre oppfølging.
Hovedkomiteen fremmer forslag til eventuelle
tiltak ved egen sak til Kommunestyret.
2. Kontrollutvalget følger opp tjenestene videre.

Saken har vært
behandlet i
hovedkomiteen, som
ikke ser grunn for
iverksettelse av
ytterligere tiltak (HOV
sak12/18)

05.04.18 2/18 16/1465 Søndre Kirkemoen – salg av tomt – eventuelt
makeskifte
Kommunestyret fattet 26.05.16 i sak 84/16
følgende enstemmig vedtak:

Det er enighet med
utbygger om både priser
og overtakelse.
Dokumentene blir
utarbeidet og oversendt
ila kort tid.



1. Del av eiendommen gnr 274 bnr 79,
makeskiftes mot areal til gang og sykkelsti,
med utbygger av Søndre Kirkemoen

2. Resterende areal selges til utbygger av
Søndre Kirkemoen basert på takst baser på
råtomtverdi uten hensyn til
reguleringsforhold.

05.04.18 22/18 18/645 Startlån i Ringerike kommune – behov for
utvidet låneramme
Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65
mill kroner fra Husbanken, slik at startlåns -
ordningen kan videreføres i 2018 med en
ramme på 100 mill. kroner.

Husbanken er varslet om
at Ringerike kommune
kommer til å søke om 65
mill. kroner ekstra i 2018.
Søknad bli sendt i juni.

Hittil i år er det utbetalt
23,1 mill. kroner i
startlån og det er utstedt
finansbevis på 51 mill.
kroner. Mange av
finansbevisene blir ikke
utbetalt da kandidatene
ikke oppnår tilslag ved
anbudsrunder til en pris
de kan håndtere.

05.04.18 23/18 18/744 Kjøp av eiendom – Hensmoveien 19
1. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe

Hensmoveien 19 av Menova AS til
30.000.000, -

2. Rådmannen fremmer egne saker
knyttet til kostnader med tilpasninger
av bygningsmassen, herunder
flyttekostnader

3. Rådmannen fremmer egen sak i tråd
med rådmannens innstilling i sak
154/15

4. Rådmannen gremmer egne sak om
tidsbegrenset etterbruk av de leide
arealene på Follum

Henvendelse er sendt til
Menova vedrørende
kjøp/overtakelse av
eiendommen.

05.04.18 30/18 17/4413 Etablering av ledepunkter for lad bar
motorvogn
Det etableres 50 stk. semi - hurtigladere (inntil 22
kW) på kommunens parkeringsplasser.
Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til
parkeringsplass og gir 16 - 20 nye kommunale p -
plasser.
Investerings kostnaden ved etablere
ladepunkter, ca. 120’ pr. punkt, innarbeides i
prisen for å lade beregnet etter antatt levetid og
brukstid. Dette sammen med
drifts/vedlikeholdskostnader og strøkostnaden
innarbeides i betalingsreglementet som en
minutt etter timepris. Det innkreves ½ pris av
parkeringsavgift for å stå parkert.



Ladepunkt P - plassene skiltes med tekst
«Reservert for El - og hybridbiler under lading
Arealet i Kirkegt. 10 brukes på nåværende
tidspunkt ikke til ladestasjoner, idet utnyttelsen
må utredes.
Det utredes å etablere ladepunkter ved
pendlerparkeringene.



Status på vedtatte mål i Handlingsprogrammet 201 8 - 2021

Kommunen :

Fokusområde: Brukere

Overordnede mål for kommunen

Bruker - medvirkning
Tilstrekkelig kvalitet

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

201 7
Mål

2018

STATUS
pr. 30 .04. 20 18 (1.

kvartal)
Tilstrekkelig kvalitet Ringerike skal ha

befolknings - vekst
på samme eller
høyere nivå

Befolkning i alt 30 283 34 000 30 332

Fokusområde: Tjenesteproduksjon

Overordnede mål for kommunen

God ressursutnyttelse
Omfang på tjenester tilpasset brukernes behov



Økonomiplan for 2018 - 2021
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Kommunens tjenesteområder:

Barnehage

Fokusområde: Brukere

Overordnede mål

Overordnet mål Beskrivelse av
langsiktig mål for
kommunen

Målsetting og Handlingsprogram i økonomiplanen

Formell kompetanse Oppnå tilfred s stillende
andel barnehagelærere
og fagarbeidere

Hovedmålsettingen for deltakelse i kompetanseløftet er å heve kompetansen til
alle de ansatte i barnehagene, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med
barna styrkes. Kompetanseløftet omfavner mange viktige mål i
F olkehelsemeldingen, Fra ord til handling (2015 - 2020) og forskrift til ny
rammeplan og barnehagelov. Fokusområder vil være implementering av den
varme og grensesettende voksne (autoritative), forebygge negativ atferd og
fokus på danning og tidlig innsats. D e private barnehagene i Ringerike
kommune er invitert til å delta i dette kompetanseløftet.

For å oppnå tilfredsstillende andel av fagarbeidere i de kommunale
barnehagene vil Ringerike kommune i samarbeid med OPUS Ringerike fra
januar 2018 gi tilbud om fag arbeiderutdanning til assistenter. Jf. mål i
handlingsplanperioden, oppnå tilfredsstillende formell kompetanse fra 25% i
2015 til 30% i 2020.

Minoritetsspråklige
barn i barnehage

Det jobbes særskilt for å få barn av flyktningfamilier til å benytte seg av
barnehagetilbudet, dette som et forebyggende tiltak i forhold til integrering og
språk.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Bruker - medvirkning God

brukermedvirkning
Brukerundersøkelse 4,6 4,7 5,0

Formell kompetanse Oppnå
tilfredsstillende
andel fagarbeidere.

Andel fagarbeidere 20,5 % 25,0 % 22,9 %

Minoritetsspråklige barn
i barnehage

Øke andelen
minoritetsspråklige
barn i barnehagen

Andel
minoritetsspråklige barn
i barnehage i forhold til
innvandrerbarn 1 - 5 år

75,3 % 75,6 % 70,7 %
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Fokusområde: Tjenesteproduksjon
Overordnede mål

Overordnet mål Beskrivelse av
langsiktig mål for
kommunen

Målsetting og Handlingsprogram i økonomiplanen

Dekningsgrad
barnehageplasser

Ringerike kommune har som mål å være en attraktiv bokommune spesielt for
familier i etableringsfasen. For småbarnsfamilier er det avgjørende at
barnehagetilbudet i Ringerike hol der god kvalitet, og at de får barnehageplass når
de trenger det – helst i nærheten av der de bor.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Dekningsgrad
barnehageplasser

Tilstrekkelig
barnehageplasser
etter brukernes
behov

Andel barn 1 - 2 år med
barnehageplass i
forhold til innbyggere 1 -
2 år

86,7 % 87,0 % 84,8 %

Andel barn 3 - 5 år med
barnehageplass i
forhold til innbyggere 3 -
5 år

97,4 % 98,0 % 97,9 %
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Grunnskole

Fokusområde: Brukere

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Bruker - medvirkning Elevundersøkelsen -

trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra.

Elevunders. 10. trinn -
Andel elever som har
opplevd mobbing 2 - 3
ganger i måneden eller
oftere (pros

5,4 4,5 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 10. trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

3,3 3,4 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 10. trinn -
Mestring

4,0 4,1 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 10. trinn -
Støtte hjemmefra

4,1 4,1 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 10. trinn -
Trivsel

4,1 4,5 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 7. trinn -
Andel elever som har
opplevd mobbing 2 - 3
ganger i måneden eller
oftere (prose

5,2 4,0 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 7. trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

4,0 4,0 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 7. trinn -
Mestring

4,0 4,2 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 7. trinn -
Støtte hjemmefra

4,4 4,5 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 7. trinn -
Trivsel

4,6 4,6 Ikke gjennomført
ennå

Tilstrekkelig kvalitet Grunnskolepoeng -
målet er å heve
gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.

Grunnskolepoeng 40,5 41,5 Ikke gjennomført
ennå

Nasjonale prøver:
målet er at
Ringerikselevene skal
ligge over
landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i
lesing, regning og
engelsk.

Nasjonale prøver 5.
trinn: Lesing

49,0 50,0 Ikke gjennomført
ennå

Nasjonale prøver 5.
trinn: Regning

48,0 50,0 Ikke gjennomført
ennå

Nasjonale prøver 8.
trinn: Lesing

50,0 50,0 Ikke gjennomført
ennå

Nasjonale prøver 8.
trinn: Regning

51,0 51,0 Ikke gjennomført
ennå

Redusere andel
elever med
spesialundervisning

Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning

7,6 % 7,0 % Ikke gjennomført
ennå
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Fokusområde: Tjenesteproduksjon

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Alle skolebygg i
kommunen er
godkjent.

Andel godkjente
skolebygg

64,0 % 80,0 % 70%
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Spesielle tiltak barn og unge

Fokusområde: Brukere

Overordnede mål

Overordnet mål Beskrivelse av
langsiktig mål
for kommunen

Målsetting og Handlingsprogram i økonomiplanen

Dekningsgrad
barnevernstiltak ift.
innebyggertall 0 - 17 år

Målet er å snu ressursbruken fra sent til tidlig i barnets livsløp. Et av de valgte
verktøyene er opplæringsprogrammet TIBIR, et evidensbasert program for
forebygging og behandling av atferdsvanske r hos barn tilpasset det kommunale
tjenestenivået. Kommunen har som mål å etablere et system for opplæring og
oppfølging av intervensjoner for barn og familier med atferdsproblemer rettet mot
risikogrupper og de som allerede har identifiserte atferdsproble mer .

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Bruker - medvirkning Redusere antall

barnvernstiltak
Andel undersøkelser
som førte til tiltak

50,7 % 50,3 % 39,4 %

Dekningsgrad
barnevernstiltak ift.
innebyggertall 0 - 17 år

Tidlig innsats Andel barn med
barnevernstiltak ift.
innbyggere 0 - 17 år

5,6 % 5,5 % 5,9 %

Fokusområde: Tjenesteproduksjon
Overordnede mål

Overordnet mål Beskrivelse av
langsiktig mål for
kommunen

Målsetting og Handlingsprogram i økonomiplanen

God ressursutnyttelse Behandlingstid innen 3 måneder i undersøkelsessaker

Redusere behovet for langvarige eller
permanente tilbud fra barnevernet

Barn med utvidet behov for tjenester får hjelp til rett tid
gjennom tverrfaglige tiltak, tilpasset barnets og familiens
utfordringer.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
God ressursutnyttelse Effektiv arbeidsflyt Andel undersøkelser

med behandlingstid
innen 3 måneder

96,0 % 98,0 % 99 %
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Kulturtjenesten

Fokusområde: Brukere

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Bruker - medvirkning God

brukermedvirkning i
kulturskolen

Andel gjennomførte
elevsamtaler

84,0 % 86,0 %

Tilstrekkelig kvalitet Øke antall elever i
kulturskolen, målt i
prosent av antall
barn i
grunnskolealder.

Antall barn 8,0 % 10,0 % 16 %*

Øke fagtilbudet i
kulturskolen

Antall fag 2 4 3

*) Antall er 16 % om vi regner med elever i prosjektene Korps i skolen og Splash samt i Velkomstklassen på Veienmarka. 8 %
om disse ikke regnes med.

Fokusområde: Tjenesteproduksjon

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
God ressursutnyttelse Øke antall brukere

med "Meråpent -
avtale"

Antall brukere med
"Meråpent - avtale" - ny
indikator 2017

900 884
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Helse og omsorg

Overordnede mål

Bruker - medvirkning
Fravær
God ressursbenyttelse
Ledelse
Medarbeiderskap
Tilstrekkelig kvalitet

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Ledelse Lederne er

mestringsorienterte
og tydelige
premissleverandører

Samlet score på
medarbeiderundersøkelse

>4,3

Medarbeiderskap Organisasjonen
preges av
selvstendige,
fleksible og
kompetente
medarbeidere

Samlet score på
medarbeiderundersøkelsen

>4,3

Redusere
medarbeideres
sykefravær

Redusert fravær 10,0 % 11,6 %

Fokusområde: Brukere

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Bruker - medvirkning Opplevd god

brukermedvirkning
Etablert brukerutvalg 0 I henhold til

plan
Gjennomføre
regelmessige
brukerundersøkelser

3 I henhold til
plan

Tilstrekkelig kvalitet Pasientsikkerhet Andel avdelinger med
gjennomført ALERT

100,0 % 100,0 % 100 %

Andel digitale
trygghetsalarmer

50,0 % 100,0 % 50 %

Antall Evondos
(elektronisk
medisindosett)

15 60 44

Elektronisk
kvalitetssystem er
implementert og i bruk i
alle enheter

80,0 % 100,0 % 80 %

Styrke
demensomsorgen

Antall ansatte som har
startet
Demensomsorgens ABC.

70 196 Ingen har startet.
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Antall personer som har
mottatt
pårørendeopplæring

43 160 82

Antall tilgjengelige
aktivitetsgrupper for
hjemmeboende
demente

4 7 5

Økt selvhjulpenhet Andel unge under 30 år
som har krav om
aktivitetsplikt

90,0 % 78 %

Antall
gruppearrangement for
hjemmeboende eldre i
forebyggende øyemed
pr. år.

15 7

Antall personer som har
gjennomført
hverdagsrehabilitering

32 134 20

Fokusområde: Tjenesteproduksjon

M ål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
God ressursutnyttelse Effektiv

tjenesteproduksjon
Andel korttidsplasser
belagt med
korttidsplasser

85,2 % 90,0 % 94,75 %

Gjennomsnittlig liggetid
på sykehuset etter at
pasienten er definert
som utskrivningsklar

1,6
døgn

0 - 3 døgn 5,4

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Det nyetablerte
boligkontoret sikrer
en helhetlig og godt
koordinert tjeneste

Antall husstander som
har gått fra leie til eie

5 20 16

Antall inngåtte avtaler
om oppfølging i bolig

20 0

Færre innbyggere er
avhengig av
sosialhjelp

Antall brukere med
sosialhjelp

292 360 252

Antall mellom 18 - 24 år
på økonomisk
sosialhjelp

55 50 34

Gjennomsnitt antall
måneder på sosialhjelp

6,16 5,00 6,49

Riktig
dimensjonering av
tjenestene

Antall produserte timer
innen ambulerende og
stasjonær
hjemmetjeneste

32 063 31 000 32 055

Antall søknader på
tjenester

2 415 2 400 803

Gjennomsnittlig antall
på venteliste i
omsorgsbolig pr. mnd

20 5 11

Gjennomsnittlig antall
på venteliste institusjon
pr. mnd

9 5 7
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Samfunn

Fokusområde: Brukere

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Tilstrekkelig kvalitet Alle investeringsprosjekt

skal leveres i henhold til
oppdragsbestilling

80,0 % 90,0 %

Andel fullført,
digitalisering av
byggesaksarkiv

9,0 % 60,0 % 51 %

Andel gjennomførte
oppstartsmøter som går
over fristen (21 dager).
Forutsetter at der
foreligger tilstrekkelig
med innleverte
dokumenter.

50% <10% 50 %

Andel kontroller innenfor
jord/skog som ikke er
gjennomført etter lovkrav
(5 % jord og 10% skog)

12,5 % 0,0 % 0 %

Andel oppmålingssaker
som går over fristen (16
uker)

4% <3% 2 %

Andel salg av
eiendomsinformasjon som
går over fristen (7 dager)

0,0 % 0,0 % 0 %

Antall dager fra
byggesøknad (komplett)
er mottatt til vedtak er
fattet

9 11 10

Antall dager i
saksbehandlingstid for
saker etter jordlov og
konsesjonslov

21 15 34

Brann - og
redningstjenesten skal ha
et høyt servicenivå ut i fra
antall klager på
saksbehandling,
hendelser, feiing og tilsyn.
Målt i antall klager.

35 20 5

Dialogen mellom sektor
Samfunn og innbyggerne
skal være profesjonell og
løsningsorientert.

100 %

Teknisk forvaltning og
Teknisk drift skal levere i
henhold til
Tjenesteleveranseavtalene

100,0 % 100 %
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Fokusområde: Tjenesteproduksjon

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
God ressursutnyttelse Brann - og

redningstjenesten
skal bistå personell
eller dyr i nød i
løpet av de frister
som er gitt i forskrift

Tilfredsst. Tilfredsst. Tilfredsstillende

Energieffektivisering 5,0 % 2,4 %
Vanntap på nettet
skal reduseres årlig

49,0 % 40,0 % 44,5 %

Virkemiddel for å nå mål

Digitalisering av arkiver – byggesaksarkivet er først ut

Det finnes mange papirarkiver som følger eiendom og de ulike sakstypene. Vi har starta med
byggesaksarkivet som er på ca. 190 hyllemeter. Etter oppstarten i 2014 har vi valgt å endre program og
har også oppbemannet og etablert en "skannefabrikk". Hittil ha r vi digitalisert drøye 22 % av
byggesaksarkivet. Etter hvert er det flere arkiver som skal digitaliseres. Det vil ikke bare være en fordel
for arbeidet med kommunal saksbehandling, men i tillegg vil det åpne for at kommunens innbyggere kan
få innsyn i det som finnes i byggemappa på sin eiendom.

Saksbehandlingstid – et svar på søknad eller henvendelse

Vi ønsker at alle som henvender seg til oss skal få en tilbakemelding innen rimelig tid og i henhold
til fastsatte frister i gjeldende lovverk. Det vil bli ut arbeidet rutiner for hvordan vi bekrefter mottatt
henvendelser og tilbakemelding om forventet behandlingstid. Når vi har satt mål om antall dager fra
søknad er innsendt til vedtak er fattet er dette veiledende, men en indikasjon på hvilket nivå vi ønsker å
legge oss på.

Energieffektivisering

Det skal utarbeides en Energi - og klimaplan for hele kommunen i løpet av 2018. Det vil videre bli
utarbeidet en plan for energieffektivisering for alle kommunale bygg og anlegg. Planen for
energieffektivisering vil inne holde tiltak. Målsetningen for energieffektivisering er blant annet
å redusere forbruket (kWh).

Vanntap på nett skal reduseres

Vi har i dag et stort vanntap i forbindelse med eldre ledningsnett. Det skal utarbeides en hovedplan VAR
i 2018 som vil i status på tilstand og nødvendig rehabilitering. Målsetningen er redusert vanntap.
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Innbyggerdialog

Vi har som målsetning at all dialog med innbyggere skal fremstå som profesjonell og løsningsorientert.
Dette vil være et kontinuerlig arbeid og det vil bli utarbeide t måleindikatorer i løpet av 2018. Vi ønsker
bedre kommunikasjonen både internt og eksternt.

Tjenesteleveranseavtaler

Fra og med 01.01.18 vil alle tjenesteleveranseavtaler mellom Teknisk forvaltning og alle sektor/enheter
være på plass. Målet er at disse s kal følges opp 100% i 2018, for å måle dette vil det bli gjennomført
enkle brukerundersøkelser .

Utbyggingsprosjekter

Oppdragsbestillingen for utbyggingsprosjektene omhandler både fremdrift og økonomiske rammer. God
styring av utbyggingsprosjekter både på f remdrift og økonomi bidrar til forutsigbarhet og kontroll.



RINGERIKE KOMMUNE

Notat

Til: Rådmannen
Fra: Gunn Edvardsen
Kopi : Marianne Mortensen, Christine Myhre Bråten, Magnar Ågotnes og Gyrid

Løvli

Vedr. Ny leieavtale i Storgaten 11 - 13 – «Familien hus»

Ny leieavtale for leie av 6 888 m2 BTA i Storgaten 11 - 13 inngås for 10 å r til en årlig leie på kr
6 660 696, - som vil si kr 967, - pr m2 BTA.

Økte husleie for 2018 dekkes i sektorene og ny årlig husleie innarbeides i budsjetter i 2019.
Investering til inventar og utstyr gjøres inneværende år. Inndekking finnes innenfor
investeringsbudsjettet ved å omprioritere.

Bakgrunn

24. februar 2012 ble det fattet vedtak i Kommunestyret om at:

1. Det etableres «Familiens hus» innenfor kommunens bygningsmasse som inneholder alle
primære helse - og omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt aktuelle
helsetjenester til voksne.

2. Det skal søkes interkommunalt samarbeid, samarbeid med spe sialisthelsetjeneste og
forskningsmiljøer.

Bakgrunnen for vedtaket var at «Sammen for barn og unge» og «Folkehelse» er overordnede
føringer for arbeidet i Ringerike. I korte trekk går dette ut på å sikre tidlig innsats
og helhetlige løsninger rundt barnet og familien, og å fremme god folkehelse.

Helse - og omsorgsdepartementet og Sosial og helsedirektoratet anbefaler norske kommuner
å organisere sitt helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge etter
modellen av «Familiens hus» («Folkehels ehus» er også et navn som er brukt for å betegne
samling og samlokalisering av helsetjenester med formål å utnytte ressursene effektivt, gjøre
tjenestene lett tilgjengelig for brukerne og forebygge sosial ulikhet i helse).
«Familiens hus» er en modell for samordning av de av kommunens tjenester som i sum kan
gi foreldre og barn et helhetlig, lett tilgjengelig og støttende tilbud i egen kommune.



Siden 2012 har Rådmannen sett på ulike alternativer for etablering av « Familiens hus » uten å
finne egnede lokaler . Deler av tjenestene har fra 2012 til dd. vært samlokalisert i Storgata 11 - 13 .
M ed ny leieavtale vil de re sterende tjenesten flytte inn og følgende tjenester vil da være lokalisert
i «F amiliens hus»:

Flykningetjenesten
Boligkontoret
Spesialpedagogisk en het (PPT)
Forebyggende helsetjenester barn og unge

o Svangerskapsomsorgen
o Helsestasjon for barn
o Helsestasjon for ungdom
o Helsekontor
o Forebyggende tiltak og behandling

Barneverntjeneste
o Forebyggende tiltak med Ressursteam og TIBIR team
o Interkomunal barneverns vakt

Tildelingskontoret og Koordinerende enhet
Rus og Psykisk helse
Fagforeninger og verneombud

Til sammen 164 ansatt inkludert fagforeninger og hovedverneombud.

Investeringer – omfang av ombygging

Ringerike kommune viderefører leie av 6 888 m2 i Storgaten 11 - 13. Det vil si at arealene som
tidligere ble benyttet av enheten Miljø og Areal og Kirkekontoret også videreføres. Det har ikke
vært mulig å redusere antall m2 da ny tjenester flytter inn og eks isterende tjenester har vokst.

Det må investeres i ombyg ging og nødvendig vedlikehold.

Følgende endringer skal gjøres:

- Kjeller: innredning av ny rengjøringssentral. Diverse mindre vedlikeholdsarbeider i
fellesareal

- 1. etg: ombygging og vedlikehold av hovedinn gang fra Blomsgate til vestibyle og
resepsjon. Mindre ombygging og vedlikehold hos Flykningtjenesten og ombygging til nye
kontorer for hovedverneombud og hovedtillitsvalgte.

- 2. etg: ombygging og vedlikehold av de gamle kirkekontorene i Storgata 11 til nye lokaler
til Forebyggende enhet, møtesenter i mellombygget og nye lokaler til Bar nevernstjenesten
i Storgata 13.

- 3. etg: Ombygging og vedlikehold av arealene i mellombygget til nye kontorer til
Boligtjenesten. Ombygging og vedlikehold av arealene i Storgata 13 til nye lokaler til
Tildelingskontoret og enhet for Psykisk helse og rus



- 4. etg: Ny felles kantine. Ombygging og vedlikehold av arealer til nye lokaler til Spesial
Pedagogisk enhet, samt nytt felle møtesenter med sikrede soner

Den ovennevnte ombyggingen må gjennomføre for å få plass til alle ansatte og for å ivareta
behovene til de ulike enhetene. Standarden vil være nøktern, men funksjonell. Det har også vært
fokus på å finne løsninger for f ellesfunksj oner som møterom, spise - og pausefunksjoner,
hovedinngang med bemannet venterom og skrankeløsning .

De foreslått investeringene vil imøtekomme de ovennevnte ønsker og behov.

Det er ikke et alternativ å flytte inni lokalen som de er. Det er ikke nok arbeidsplasser og lokalen
er i kke tilpasset tjenestens drift. Samlokaliseringen må også ses i sammenheng med ombygging
og tilpasninger på Rådhuset.

Gårdeier står for alle investeringer i eiendommen. Årlig leie på kr 967, - pr m2 BTA
inkluderer nødvendig ombygging og vedlikehold

Ny leieavtale

Det anbefales at Storgata 11/ 13 AS står for alle investeringer som skal gjøres i bygget og at
kostandene nedbetales over leieperioden. Alternativt vil være å leie lokalen «as is» og stå for
investeringene selv. Det vil imidlertid innebære inve sterin ger i annen manns eiendom og
investeringskostnaden må tas over drift.

I ny leieavtale vil Ringerike kommune leie 6 888 m2 BTA, inkl andel av fellesareal.

Lokalene leies i 10 år til en årlig leie på kr 6 660 696, - som vil si kr 967, - pr m2 (eks. mva og
andel felleskostnader). Andel fellesfelleskostander inkl. fyring har ligget på ca . 314 kr/m2 BTA
+ mva de siste årene. I henhold til BASALE - rapporten er dette på et gjennomsnittlig nivå for
tilsvarende bygg.

Dagens husleie utgjør kr 4 653 418, - som vil si 676, - pr m2/BTA + mva.
Ny avtale innebærer en økning i husleie på kr 2 004 408, - som vil si 291 kr pr/m2 BTA + mva fra
dagens nivå.

En leie pr m2 BTA på kr 967, - vurderes som nøktern i forhold til markedsl eie på tilsvarende
lokaler i Hønefoss sentrum. Vi har ikke sammenlignbare tall for så store arealer i Hønefoss
sentrum, men til samme nlikning leies nye kontorlokaler i sentrum ut til kr 1500 - 1600 pr
m2/BTA . Modulene/brakke ved Hønefoss Videregående skole b le leid til kr 650, - pr m2 BTA +
andel felleskostnader i forbindelse med midlertidige lokaler til felles plankontor.

God arealutnyttelse
Arealeffektivitet angir hvor mange m2 BTA hver kontorplass bruker av gulvareal innenfor
enhetens område inkl. felles areal som direkte kan tillegges enheten. Felles møterom, kantine,
arkiv, parkering og andre fellesareal kommer i tillegg).



For en virksomhet som i al l hovedsak har cellekontorer re g n es 23 - 27 m2 BTA/arbeidsplass som
bra. For virksomheter som har en blanding av landskap og cellekontorløsninger regnes 18 - 23
m2/BTA som bra. For rene kontorlandskapsløsninger kan det oppnås 15 - 18 m2
BTA/arbeidsplass, men dette er en løsning som kan gi ulike u tfordringer for arbeidsmiljøet.
Statlige bygg ligger hovedsaklig rundt 23 m2/BTA.

Mange av de arbeidsoppgaver som skal gjennomføres i «Familens hus» er av en slik karakter at
cellekontorløsninger er eneste forsvarlige løsning. Funksjoner, hvor medarbeidere er ute på
oppdrag og har noe kontorarbeid inne, er løst med mindre, åpne kontorlandskap med 4 - 6 fleksible
arbeidsstasjoner. Dette gjelder særlig for Forebyggende enhet i 2. etasje og Spesialpedagogisk
enhet i 4. etasje.

Eksemplet over viser at løsningene gir en god arealeffektivi tet.

Arealeffektiviteten totalt for bygget er på 271

1 Arealeffektivitet for hele leie arealet ( 6 888 m2 - 2 442 m2)/ 164 ansatte = 27 m2 pr ansatt



Verbalforslag 201 8 , 2017 og 2016 – status per 30.04.18

« Verbalforslag 201 8 »

Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

6.2 Formannskapets
disponible midler
Ringerike kommune
avsetter for 2018 6
millioner kroner til
Formannskapets
disposisjonskonto. For
øvrig forvalter
Formannskapet
fondsmidler til
utviklingstiltak etter
egne fonds regulerte
regler. For tiden
tilsvarer dette en
fondskapital samlet på
21 millioner kroner.
Det legges i årene
fremover opp til mer
aktiv bruk av disse
midlene i arbeidet med
vekst - og
samfunnsutvikling.

Økonomi I arbeidet med
budsjett 2019 og
Handlingsprogram
2019 - 2022, gjør
rådmannen en
vurdering på hvordan
fondsmidlene kan
brukes på en aktiv
måte i
handlingsprogramperio
den.

De t fremlegges egen sak
om utjevning av vann og
avløpsavgifter før
endelig fastsettelse av
vann og avløpsavgifter
for årene 2019 og
fremover. Viser til
tidligere henvendelse
om saken.

Samfunn /
Økonomi

Rådmannen beskriver
mulighetene for
utjevning av gebyrene
for vann og avløp i
forbindelse med
arbeidet med
handlingsprogrammet
for 2019 - 2022.

Verbalforslag 2017

Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

3

Rådmannen bes i løpet av
første halvår 2017 legge
frem en analyse av samlet
gebyr og avgiftsøkning for
innbyggerne som følge av
de rentable investeringene
i handlingsprogrammet for
2017 - 2020.

Samfunn/
Økonomi

Behandlet i sak KS
123/17

Investeringer i
Monserud og
Kilemoen. I tillegg
en vurdering av
fremtidig
investerings behov
på vann og av løp.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

6

Ved alle lokale
lønnsforhandlinger og ved
nytilsetting skal likelønn
vektlegges. I kommunens
årsmelding skal det
spesifikt framgå hvordan
kvinner og menns
lønnsutvikling utvikler seg.
Kommunestyret ber
rådmannen passe på at
ikke likelønnsprinsippet
fravikes.

HR/ Økonomi Rådmannen følger opp
dette i
lønnsfastsettelsen ved
tilsetninger og
lønnsoppgjør. Tas med
i årsberetninger.

9

Rådmannen utreder
støtteordninger for barn i
familier som ikke har
ressurser nok til at barna
kan delta på kulturskole,
k ulturelle og idrettslige
aktiviteter.

Oppvekst og
kultur

Kobles også til andre
saker, som kulturplan,
likemannskort.

Det er og søkt om og
innvilget nasjonale
prosjektmidler til tiltak
på dette området.

Sak om større
gradering av
betalingssatser
utredes i egen sak
om vedtekter og
betaling ,
fremlegger sak
høsten 2018.
Det er avsatt
55 000 kr i
økonomiplanen
2018

10

Rådmannen bes gi en
redegjørelse om hvordan
driften av Røsholmstranda
gjennomføres ut fra
gjeldende avtale med
Røde Kors.

Samfunn Sak KS 6/18

11

Det utarbeides en egen
kulturarvstrategi i løpet av
handlingsplanperiode

Samfunn/
oppvekst og
kultur

Oppstart med
kartlegging i 2018 med
politisk behandling 1.
halvår 2 019.
Rådmannen vurderer
om vi skal benytte
ekstern kompetanse til
dette arbeidet.

13

Kommunestyret ber
rådmannen kartlegge
egnede arealer i
kommunen for bygging av
et utendørs
flerbruksanlegg for
stimulering til økt aktivitet
for barn og unge. Dette
kan være mindre utendørs
anlegg som for eksempel
små klatreanlegg, BMX -

Oppvekst og
kultur/
Samfunn

Få oversikt over
arealer og mulighet for
tilrettelegging på disse.

Verbalforslaget tas
med inn i arbeidet
med byplan
Hønefoss.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

sykling, skatean legg og
aktiviteter som ikke har
tilrettelagte arealer i dag.
Arealene skal tilpasses å
være lavterskeltilbud.

15

Ringerike kommune har
innbyggere med røtter fra
mange land og etnisiteter.
Rådmannen bes
undersøke med de ulike
foreninger som finnes om
planlagte festivaler /
høytider og lage en
aktivitets kalender for
kommunen. Mange
foreninger ønsker at flest
mulig deltar på slike
markeringer / festivaler og
det vil bli lettere blant
annet for politikere å
planlegge deltagelse på
slike markeringer.

Oppvekst og
kultur

Aktivitetskalender
kommer på plass på
kommunens nye
nettsider som lanseres
vår/sommer 201 8.

Integreringsrådet,
kulturenheten og
innvandrer -
organisasjonene
samarbeider om
aktiviteter og
informasjonsdeling.

App’en «INTO
Ringerike», for
informasjon, aktivitet
og frivillighet er under
utvikling.

17

Rådmannen bes legge
frem en sak for å se på
m ulighetene for å kunne
realisere et nytt
terapibasseng ved
Ringeriksbadet i henhold
til tidligere planer.
Ringeriksbadet er mye
benyttet og er til tider
fullt, dette gjør at behov
for en utvidelse med et
terapibasseng er aktuelt
for å bedre kunne ivareta
s atsningen på
forebyggende helsearbeid
og rehabilitering. Det
varme vannet gjør
terapibasseng spesielt
godt egnet for
babysvømming,
svømmeopplæring og
terapitrening for folk med
leddsykdommer og for
eldre

Helse og
omsorg

Ses i sammenheng
med kommunens
behov for
svømmeanlegg i et litt
lengre perspektiv.
Politisk behandlet i sak
67/17 i Formannskapet
20/6 - 17.

Rådmannen fremmer
sak til FS og KS i
oktober 2018.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

19

Kommunestyret ber
rådmannen legge frem en
oversikt over kommunens
eiendommer, fortrinnsvis
som et ledd i
byplanarbeidet. Dette for
å synliggjøre hvilke arealer
som kan brukes til
allmennyttige formål, eller
som kan makeskiftes for
gjennomføring av det
kommende planverket.
Kommunestyret ber
samtidig rådmannen
redegjøre for hvordan det
aktivt arbeides med
utvikling, kjøp/salg, inn - og
utleie av kommunale
eiendommer i dag.

Samfunn Sak i kommunestyret
66/18

20

Rådmannen fremmer en
sak om evaluering av
nåværende
turistinformasjons
samarbeid og mulig
etablering av
turistinformasjon for
Ringeriksregionen.
Etableringen kan skape
flere grønne
arbeidsplasser og vil
kunne løfte frem
Ringeriksregionens unike
natur - og kulturverdier.

Rådmann
v/informasjons
- rådgiver i
samarbeid med
Ringerike
Utvikling

Det har vært lagt fram
sak i Ringeriksrådet.
Destinasjonsselsk apet
har gjennomført en
egenevaluering og det
ligger an til at de tre
kommunene fortsetter
sin deltagelse i
selskapet.

En identisk politisk sak
om dette fremmes i de
tre kommunene . Det
er derfor ikke noe
grunnlag nå for å
evaluere dette på egen
hånd med e n mulig
etablering av egen
turistinformasjon for
Regionen.

Gjøres i samarbeid
med Jevnaker og
Hole.

21

Rådmannen bes
undersøke med Buskerud
Fylkeskommune og Brakar
om mulighet for å starte et
prøveprosjekt med lavere
priser på lokalbuss i
Ringerike. Eksempelvis kan
man starte med rute 228,
tidligere kjent som

Samfunn Oppretter dialog med
Fylkeskommunen.

I forbindelse med
byplanarbeidet har
vi tett dialog med
Fylkeskommunen
om fremtidens
kollektivløsninger
for Hønefoss. Det
er ikke kjent at
dette tiltaket
spesielt er
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

bybussen, som kjører Nord
– Sør aksen i Hønefoss .

diskutert, fokuset
har vært helhetlige
løsninger
fremover.

22

Kommunestyret ber
rådmannen om i løpet av
2017 å legge fram en
oversikt over status på
bruer på kommunale veier
og en plan for
vedlikehold/oppgradering
av de bruene som ikke
oppfyller gjelden de krav.

Samfunn Følge opp tidligere
planer og politiske
vedtak.

Politisk sak høst
2018.

24

Rådmannen legger frem
en revidert Miljø og
klimaplan («Det grønne
skiftet») i løpet av 2017.
Følgende underpunkter
tas med som innspill og
vurdering i det videre
arbeid med miljø og
klimaplan.

1. Det vurderes en
etablering av en
geopark i
Hensmoen
området - et av de
mest populære
friluftsområdene i
Hønefoss. MDG
har tidligere - i
samråd med
Miljøvernforbund
et - pekt på
Hensmoens unike
geologiske
kvaliteter. Sabima
har også pekt på
områdets unike
biologiske
mangfold. MDG
nevnte ideen om
en geopark ved
høringsuttalelse
(april 2016) til
grensedragning
for masseuttak i
området.

Samfunn Inn spill og vurderinger
i verbalforslaget
vurderes i
revideringen.

Samarbeid med
Kartverket?

Samarbeide/ konferere
med bondelaget/
småbrukarlaget?

Oppstart av planen
i 2018. Dette vil
være en av
oppgavene i
strategi - og
utviklings -
avdelingen.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

Anleggshaver bør
eventuelt kunne
tilrettelegge for
dette tiltaket.

2. Det vurderes
opprettelse av e t
geoinformasjonsse
nter i
Ringeriksregionen.
Et geosenter
kommer
innbyggerne til
gode som en
ressurs når det
gjelder reiseliv,
undervisning og
lokal
identitetsbygging.
Senteret skal
fortrinnsvis ha
hovedvekt på
kvartærgeologi da
Ringerike har
spesielle nas jonale
verneverdier på
dette feltet. I
tillegg har vi
Oslofeltets unike
geologi i
umiddelbar
nærhet.
Rådmannen bes ta
opp et arbeid for
lokalisering av et
slikt vitensenter.

3. Det vurderes å
arbeide for en
etablering av
område for
parsellhager i
forbindelse av
utbyggingen i
Krakstadmarka.
Slik kan
befolkningen i
Ringerike få
muligheten til å
komme seg ut og
erfare grønne
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

omgivelser hvor
de kan dyrke egne
grønnsaker og gi
barna muligheten
til å lære om
planter.
Parsellhagene kan
også drives i
samråd med
skolen e.

4. HRA produserer i
dag biogass.
Postens biler og
HRAs egne biler
bruker denne
gassen, men mye
av denne
ressursen kjøres
ut av vårt distrikt.
Det vurderes om
kommunen kan ta
i bruk denne
bioenergien i egne
større kjøretøy.

5. Det vurderes å
premiere
innbygger e som
velger miljøvennlig
byggemetode.
Kommunestyret
ber rådmannen
vurdere mulighet
for å endre dagens
betalingsreglemen
t, slik at
dokumentert
miljøvennlige
byggeplaner kan
få lavere
betalingssatser /
prosentvis fratrekk
i avgifter.

6. Det vurderes å
undersøke
omfanget av olje -
og parafinkaminer
som eksisterer
blant kommunens
innbyggere som
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

mottar
kommunale
helsetjenester,
gjerne også de
som er avhengig
av vedfyring. Etter
undersøkelsen
fremmes sak for
kommunestyret
med hensikt (hvis
mul ig) om å
fremskynde
utskifting av
eksisterende
anlegg med
varmepumper.

7. Det vurderes om
at alle tak på
kommunale
nybygg skal
utstyres med
solcellepanel og
mulighetene for å
kle eksisterende
kommunale bygg
med solcellepanel.

8. Kommunen har
tidligere vedtatt at
alle kommunale
nybygg skal
vurderes oppført i
tre. Det vurderes
om kommunen vil
gi en generell
oppfordring til alle
utbyggere om
også å vurdere
nybygg i tre.

9. Rådmannen
utreder
muligheten for å
etablere et
kommunalt
klimafond (ENØK -
fond).
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Verbalforslag 2016

Verbalforslag Status 30.04.2018
Rådmannen etablerer et samarbeid med
eiendomsutviklere/utbyggere på Ringerike,
der i blant R INGBO for utbygging av
utleieboliger for vanskeligstilte, ungdom og
flyktninger.

Kommunen har opprettet en egen enhet
Boligtjenesten fra 01.01.2017.Det er pr. tiden ikke
etablert et formelt samarbeid med
eiendomsutviklere/ utbyggere for utbygging av
utleiebolig er til vanskeligstilte. Boligtjenesten jobber
videre med saken.

Rådmannen bes å gå i dialog med Ringerike
Boligstiftelse med tanke på å få redusert
kommunens årlige leie og hvordan
eiendommene skal forvaltes når det gjelder
oppussing og tomgangsleie mv.

D ialogen er innledet, og vi avventer resultatene.

Ringerike Kommune skal over tid
planmessig skifte ut alle diesel - og
bensindrevne biler/rullende materiell med
lav - /nullutslippsbiler (el -
biler/hybridbiler/hydrogendrevne biler) i
alle sektorer der det er hensiktsmessig ut
fra arbeidets og tjenestens art.

Innkjøpskoordinator startet i Ringerike kommune i
august 2016. En av de prioriterte oppgavene er å få
oversikt over kommunens innkjøpsavtaler, herunder
leasingavtaler på biler og maskiner. Når tilstrekkeli g
oversikt er på plass, vil det bli utarbeidet rutiner for
innkjøp av biler og maskiner, herunder
leasingavtaler som beskriver hva slags teknologi som
skal velges ved nyanskaffelser.
Strategi - og utviklingsavdelingen vil sammen med
innkjøpsavdelingen se p å de ulike sektorenes
muligheter for å benytte lav/nullutslippskjøretøy.
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Sammendrag 

Kommunens utfordring er å øke disposisjonsfondet på samme tid som gjelden øker. 

Oppbyggingen av disposisjonsfondet har gått saktere enn budsjettert. Det mest sannsynlige er 

at den finansielle situasjonen vil være utfordrende også i årene fremover. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Netto finansutgifter per 1. tertial 2018 er omtrent på samme nivå som i fjor. Renteutgiftene 

blir litt lavere enn budsjettert fordi noen investeringer viser forsinket fremdrift i forhold til 

opprinnelig plan. Prognosen for renteutgifter er nedjustert med 1 million kroner. 

 

Samlet nettoverdi er redusert fra 1. tertial 2017 til 1. tertial 2018. Det er økningen i gjeld som 

utgjør reduksjonen i samlet nettoverdi fra 1. tertial i fjor til samme periode i år. Kortsiktig 

plassering er redusert siden årsskiftet. Det skyldes hovedsakelig bruk av ubrukte lånemidler til 

investeringer og startlån i perioden. 

 

Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på 

driftsregnskapet på 24 millioner kroner i løpet av et år. I løpet av 1. tertial er tapsrisikoen økt 

med 3,3 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak lavere bankinnskudd. 

 

Den faktiske likviditetsutviklingen er litt svakere enn prognosen per 1. tertial 2018. Det er for 

tidlig å si hva dette skyldes.  

 

Saldo på konsernkonto er 304 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial 2018 og består 

hovedsakelig av bundne og ubundne fondsmidler. Ved utgangen av året er prognostisert saldo 

360 millioner kroner, 130 millioner kroner lavere enn saldo ved inngangen til 2018. 

Reduksjonen tilsvarer omtrent planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer.  

 



- 

Ved utgangen av april 2018 var Fossefondets markedsverdi kr 141.216.149. Hittil i år er 

avkastningen kr 403.370, som tilsvarer 0,31 %. Fondet skal være investert med nøytralvekt 

slik det er beskrevet i finansreglementet, og pr 30.04.2018 består porteføljen av: 

• 23,7 % pengemarkedsfond 

• 35,1 % obligasjonsfond 

• 41,3 % aksjefond (hvor 31,9 % i internasjonale aksjer og 9,4 % i norske aksjer) 

 

Avkastningen har hittil i år vært noe lavere enn tilsvarende periode i 2017. Fondet hadde en 

liten økning i januar, mens det viste en nedgang i februar og mars. I april viste fondet igjen 

økning. Det er renteoppgang og frykten for en eskalerende handelskrig som i hovedsak har 

vært årsaken til nedgangen i første del av perioden. Verdsettelsen av obligasjoner, eiendom og 

aksjer er høy og reflekterer forventninger til fortsatt god økonomisk utvikling, lav inflasjon og 

lave renter. 

 

Årets låneramme til investeringer i 2018 er på 645 millioner kroner. Investeringsprognosene i 

1. tertial viser et lavere behov for låneopptak enn den vedtatte rammen. Lånebehovet er på i 

underkant av 500 millioner kroner. 

 

Det ble ikke foretatt noen låneopptak til investeringsformål i 1. tertial. Ubrukte lånemidler til 

investeringer var på 124,1 millioner kroner ved inngangen til 2018, og disse midlene har gått 

med til å finansiere investeringsutgiftene hittil i år. Låneopptak til ikke-rentable investeringer 

må gjennomføres i juni. 

 

Ubrukte startlånsmidler var 37,1 millioner kroner ved inngangen til 2018, og regnskapet viser 

at 32,5 millioner kroner av disse midlene er videreformidlet ved utgangen av 1. tertial.  

 

I opprinnelig budsjett for 2018 er det lagt til grunn 95,8 millioner kroner i avdrag på lån til 

investeringer. Som en konsekvens av prognosene på andre driftsområder, nedjusteres 

avdragsprognosen med 5 millioner kroner per 1. tertial. Ny prognose vurderes fortsatt å ligge 

over minimumskravet. I 1. tertial betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 22,6 

millioner kroner. 

 

Verdiene på fastrenteandel, rentebindingstid og refinansieringsrisiko er så å si uendret siden 

forrige rapportering. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Ringerike kommune har nå god likviditet, og vil høyst sannsynlig ikke ha behov for å benytte 

seg av kassakreditten i 2018. 

 

Økningen i gjeld har vært og er nødvendig for å kunne ta inn etterslepet fra perioden i 

ROBEK. Rådmannen ønsker å jobbe for at vi stabiliserer gjeldsnivået når vedtatte 

investeringer er gjennomført. 

 

 

 

 

Vedlegg 

Finansrapport 1. tertial 2018 
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Fossefondet – porteføljerapport fra Industrifinans 30.04.2018 
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal
rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike
kommune og r utiner for finansforvaltningen .

Overordnet finansiell strategi og stilling
En sunn økonomi er avhengig av bærekraftige størrelser på netto driftsresultat,
disposisjonsfond og lånegjeld . Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom
disse tre størrelsene . Kommunens u tfordring er å øke disposisjonsfondet på
samme tid som gjelden øker.

O ppbyggingen av dispos isjons fondet har gått saktere enn budsjettert. Netto
lånegjeld vil i løpet av 2018 nærme seg 9 0 prosent av brutto driftsinntekter, og
investeringsplanene fremover har vist at lånegjelden vil passere 100 prosent av
brutto driftsinntekter.

Det mest sannsynlige er at den finansielle situasjonen vil skape ytterligere
utfordringer fremover .

Utviklingen i netto finansutgifter
Målsettingen for avkastningen av finansielle aktiva og kommunens finansutgifter
fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Samlet
danner dette nivået på netto finansutgifter.

Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper, avkastning fra Fossefondet og mottatte renter på utlån.
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Finansutgiftene består av renteutgif ter og avdrag på investeringsgjeld,
renteutgifter på startlån og provisjoner/honorarer.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 20 1 7 - 201 8 :

(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Netto finansutgifter per 1 . tertial 201 8 er omtrent på samme nivå som i fjor .
Avdragene er helt like fordi ett av de to nye lånene i fjor er et avdragsfritt lån
( bulletlån ), mens det andre lånet ikke har terminforfall i 1. tertial.

Renteutgiftene er 0,5 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Det er
fordi den flytende renten i Kommunalbanken har vært lavere i år (flytende rente
var 1,8 prosent i 1. tertial 2017) . I tillegg forfalt to fastrenteavtaler i februar , og
kommunen valgte å forlenge fastrenteavtalene, men med nye betingelser. Den
ene avtalen medførte høyere fastrentesats enn den utløpte, men den andre
avtalen medførte en lavere ny fastrente.

For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende
rentebetingelser. Den flytende renten i Kommunalbanken har ligget på 1, 5
prosent siden 1 . august i fjor . Renten ble satt opp til 1, 7 prosent gjeldende fra 3 .
april i år . Den flytende renten i KLP er 1,8 prosent.

Renteutgiftene blir litt lavere enn budsjettert fordi noen investeringer viser
forsinket fremdrift i forhold til opprinnelig plan . Prognosen for renteutgif ter er
nedjustert med 1 million kroner.

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.
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S amlet nettoverd i er redusert fra 1 . tertial 201 7 til 1 . tertial 201 8 . Det er
økningen i gjeld som utgjør reduksjonen i samlet nettoverdi fra 1. tertial i fjor til
samme periode i år .

Kortsiktig plassering er redusert siden årsskiftet. Det skyldes hovedsakelig bruk
av ubrukte lånemidler t il investeringer og startlån i perioden.

Nedenfor vises en stresstest av kommunens totale finansforvaltning (i millioner
kroner). Stresstesten skal vise risikoen for tap i en portefølje ved
markedsendringer. For Ringerike kommune vil d ette gjelde endringer i rentenivå
og svingninger i aksjemarkedene som de viktigste faktorene.

Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig
negativ effekt på driftsregnskapet på 2 4 millioner kroner i løpet av et år. Dette
scenarioet inntreffer dersom alt skjer samtidig innenfor samme år.

I løpet av 1. tertial er tapsrisikoen økt med 3,3 millioner kroner . Det skyldes i
hovedsak lavere bankinnskudd .
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Likviditet
Ringerik e kommune har t il enhver tid i 1 . tertial 201 8 hatt likviditet til å dekke
sine betalings forpliktelser ved forfall. Kommunen har en trekkrettighet på 100
millioner kroner hos kommunens hovedbankforbindelse DNB. Trekkrettigheten
har ikke vært benyttet hittil i år.

Saldo på konsernkonto er 304 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial 2018
og består hovedsakelig av bundne og u bundne fondsmidler .

Likviditets utvikling
Figuren nedenfor viser den fa ktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i
201 8 og periodisert likviditetsprognose. Midlene på konsernkontoen inkluderer
også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.

Den faktiske likviditetsutviklingen er litt svakere enn prognose n per 1 . tertial
201 8 . Det er for tidlig å si hva dette skyldes . Prognosen viser låneopptak i juni
og november. I siste tertial viser prognosen at konsernk ontoen reduseres som
følge av blant annet utbetaling av r eguleringspre mien til KLP og bruk av
lånemidler.

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 3 60 millioner kroner, 1 30 millioner
kroner lavere en n saldo ved inngangen til 201 8 . Reduksjonen tilsvarer omtrent
planlagt bruk av ubrukte lånemidler ti l investeringer .
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Forvaltningen av l angsiktige finansielle aktiva
Ved utgangen av april 2018 var Fossefond ets markedsverdi kr 141.216.149.
Hittil i år er avkastningen kr 403.370, som tilsvarer 0,31 %. Fondet skal være
investert med nøytralvekt slik det er beskrevet i finansreglementet, og pr
30.04.2018 består porteføljen av:

• 23,7 % pengemarkedsfond
• 35,1 % obligasjonsfond
• 41,3 % aksjefond (hvor 31,9 % i internasjonale aksjer og 9,4 % i

norske aksjer)

Avkastningen har hittil i år vært noe lavere enn tilsvarende periode i 2017.
Fondet hadde en liten økning i januar, mens det viste en nedgang i februar og
mars. I april viste fondet igjen økning. Det er renteoppgang og frykten for en
eskalerende handelskri g som i hovedsak har vært årsaken til nedgangen i første
del av perioden. Denne frykten skapte en usikkerhet i aksjemarkedet i februar og
mars, og førte til at både norske og internasjonale aksjer sank. I tillegg var det
noe svekkelse i US Dollar i begynne lsen av perioden, som kombinert med en
styrkning av NOK mot øvrig valuta, som ga en negativ avkastning i
internasjonale investeringer uten valutasikring. Senere ble kronen svekket, som
igjen ga en negativ effekt. I april snudde denne trenden noe, noe som i tillegg til
mindre uro i markedet også knytter seg til en markant stigning av råvareprisen,
olje og aluminium.

Hittil har de norske aksjefondene gitt en avkastning på ca 4,53 %, og de
internasjonale aksjefondene ca - 1,27 %. Det er nå en positiv utvikling hva
gjelder global vekst og inntjening på børsene. Vi velger å opprettholde vår
nøytralvekt til aksjer. Verdsettelsen av obligasjoner, eiendom og aksjer er høy og
reflekterer forventninger til fortsatt god økonomisk utvikling, lav inflasjon og lave
renter . Innen internasjonale aksjer har vi en overvekt mot Asia og en undervekt
mot amerikanske aksjer. Renteporteføljene har en moderat kreditteksponering
og er undervektet rentebinding.

Avkastningsmålet for Fosse fondet er i år budsjettert til 6 mill. kroner. D et er
beholdt, da man nå ser en positiv trend i markedet. Vi følger imidlertid nøye med
på videre utvikling av renter og inflasjon, samt handelspolitiske diskusjoner
mellom USA og Kina. En eskalerende handelskrig vil være negativt for
aksjemarkedet og økon omien generelt.

For mer detaljer vedlegges månedsrapporten fra vår rådgiver, Industrifinans.
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Forvaltningen av finansielle p assiva
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i k ommunens gjeldsportefølje i
1 . tertial 201 8 :

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

Låneopptak og bruk av lån
Årets låneramme til investeringer i 201 8 er på 6 4 5 millioner kroner.
Investeringsprognosene i 1. tertial viser et lavere behov for låneopptak enn den
vedtatte ramme n . Lånebehovet er på i underkant av 500 millioner kroner .

Det ble ikke foretatt noen låneopptak til investeringsformål i 1. tertial. Ubrukte
lånemidler til investeringer var på 1 24 , 1 million er kroner ved inngangen til 2018 ,
og disse midlene har gått med til å finansiere investeringsutgiftene hittil i år .
Låneopptak til ikke - rentable investeringer må gjennomføres i juni.

Det er ikke foretatt noen låneopptak av s tartlån fra Husbanken i 1. tertial .
Ubrukte startlånsmidler var 37 , 1 millioner kroner ved innga ngen til 201 8, og
r egnskapet viser at 32,5 millioner kroner av disse midlene er videreformidlet ved
utgangen av 1. tertial.

Avdrag
I opprinnelig budsjett for 201 8 er det lagt til grunn 95 , 8 millioner kroner i avdrag
på lån til investeringer. Minimumsavdraget er ikke endelig beregnet, men det er
vurdert at budsjettert avdrag ligger noe høyere enn minimum savdragsnivået.

Som en konsekvens av prognosene på andre driftsområder, nedjusteres
avdrags prognosen med 5 millioner kroner per 1. tertial . Ny prognose på 90,8
millioner kroner vurderes fortsatt å ligge over minimumskravet.

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 17 ,35 år.

I 1. tertial betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 22 , 6
millioner kroner . D et betyr at alle mottatte ekstraordinære avdrag startlån til og
med 2016 er tilbakebetalt til Husbanken .
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Fastrenteandel , rentebindingstid og refinansieringsrisiko
I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, rentebindings tid
og refinansieringsrisiko:

Verdiene er så å si uendret siden forrige rapportering. V ed inngangen til 201 8
var fastrenteandelen p å kommunens investeringsgjeld 54 , 4 prosent og er ved
utgangen av 1 . tertial 5 4 ,3 prosent.

Vektet rentebindingstid på samlet rentebærende investeringsgjeld var 2, 24 år
ved inngangen til 2018 og er 2 , 1 8 år ved utgangen av 1 . tertial. Dagens
rentebinding har følgende forfall:



Aktivaklasse Markedsverdi
Avkastning siden

31.03.2018
Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt

Pengemarked 33 464 453 38 665 0 24 % 20 % 5 221 223 10 % 30 %

Obligasjoner 49 504 157 74 913 0 35 % 40 % -6 982 302 30 % 60 %

Internasjonale aksjer 45 013 121 1 257 471 0 32 % 30 % 2 648 276 10 % 40 %

Norske aksjer 13 234 418 809 681 0 9 % 10 % -887 197 0 % 20 %

Totalt 141 216 149 2 180 730 0 100 % 100 % 0

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1 Produksjonsdato: 05.05.2018

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2018



Totalt 2 180 730 403 370 17 544 470

Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 19.08.2015

Pengemarked 38 665 140 521 1 208 533

Obligasjoner 74 913 269 212 3 634 380

Internasjonale aksjer 1 257 471 -579 459 7 967 138

Norske aksjer 809 681 573 097 4 734 418

Avkastning (%)
Denne
måned

Hittil i år
Siste 3 år

ann.
Siste 5 år

ann.
Siden opp-
start ann.

Investeringsportefølje 1,57 % 0,31 % 5,92 %
Referanseportefølje 1,55 % 0,00 % 5,90 %

Pengemarked 0,12 % 0,42 % 1,62 %
ST1 X 0,03 % 0,10 % 0,52 %

Obligasjoner 0,15 % 0,55 % 1,68 %
ST4X 0,19 % -0,47 % 0,56 %

Internasjonale aksjer 2,87 % -1,27 % 8,42 %
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)

2,53 % -1,17 % 12,90 %

Norske aksjer 6,52 % 4,53 % 18,14 %
OSEFX 7,15 % 4,71 % 17,02 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2 Produksjonsdato: 05.05.2018

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2018



Beholdning
Investert

dato
Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi
Allo-

kering
Urealisert

gevinst/tap

Pengemarked

Pluss Likviditet II 23.09.2016 15 268,71 1 003,79 15 326 546 1 008,25 30.04.2018 15 394 672 10,9 % 68 126

DNB Likviditet 20 (II) 26.10.2017 1 072,19 9 573,08 10 264 179 9 602,21 30.04.2018 10 295 415 7,3 % 31 236

Alfred Berg Pengemarked 24.08.2015 70 677,71 102,65 7 254 811 103,44 30.04.2018 7 310 994 5,2 % 56 183

Klientkonto DNB 439 372 439 372 0,3 % 0

Tilgode honorar 24 000 24 000 0,0 % 0

Sum 33 308 907 33 464 453 23,7 % 155 545

Obligasjoner

DNB Obligasjon (III) 24.08.2015 1 983,26 10 419,30 20 664 170 10 241,33 30.04.2018 20 311 217 14,4 % -352 953

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 15.05.2017 121 800,73 100,57 12 250 000 102,93 30.04.2018 12 536 950 8,9 % 286 950

Holberg Kreditt 20.11.2015 77 168,62 103,43 7 981 686 110,98 30.04.2018 8 564 382 6,1 % 582 696

Alfred Berg Kort Obligasjon 02.02.2016 80 298,03 100,00 8 029 435 100,77 30.04.2018 8 091 608 5,7 % 62 174

Sum 48 925 290 49 504 157 35,1 % 578 867

Internasjonale aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global 24.08.2015 5 841,30 2 069,33 12 087 609 2 530,41 30.04.2018 14 780 887 10,5 % 2 693 278

C Worldwide Globale Aksjer Etisk 29.01.2016 4 149,21 1 972,55 8 184 519 2 236,98 30.04.2018 9 281 711 6,6 % 1 097 192

RBC Global Equity Focus Fund hedged 16.11.2017 7 977,11 1 002,87 8 000 000 1 049,50 30.04.2018 8 371 972 5,9 % 371 972

Robeco Global Conservative Equities D 22.09.2016 3 222,56 1 721,95 5 549 094 1 861,47 30.04.2018 5 998 709 4,2 % 449 615

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund 20.11.2015 25 240,49 104,99 2 650 000 134,70 30.04.2018 3 399 781 2,4 % 749 781

Nordea Stable Emerging Markets Equity 19.09.2016 5 297,54 528,55 2 800 000 600,29 30.04.2018 3 180 061 2,3 % 380 061

Sum 39 271 222 45 013 121 31,9 % 5 741 899

Norske aksjer

Danske Invest Norge II 24.08.2015 436,48 8 706,07 3 800 000 12 436,20 30.04.2018 5 428 118 3,8 % 1 628 118

Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 3 356,81 1 194,54 4 009 851 1 585,47 30.04.2018 5 322 119 3,8 % 1 312 268

Nordea Norge Verdi 20.09.2016 215,82 8 427,04 1 818 708 11 510,53 30.04.2018 2 484 182 1,8 % 665 474

Sum 9 628 558 13 234 418 9,4 % 3 605 860

Totalt 131 133 978 141 216 149 100,0 % 10 082 171

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3 Produksjonsdato: 05.05.2018

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2018
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Pengemarked

Pluss Likviditet II 20 155 76 954 608 843 24.08.2015

DNB Likviditet 20 (II) 10 411 32 094 47 473 26.10.2017

Alfred Berg Pengemarked 8 100 30 907 260 845 24.08.2015

Klientkonto DNB 0 566 20 217 19.08.2015

Realiserte poster 0 0 271 154

Sum 38 665 140 521 1 208 533 19.08.2015

Obligasjoner

DNB Obligasjon (III) 31 137 36 008 588 903 24.08.2015

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 15 834 74 445 286 950 15.05.2017

Holberg Kreditt 16 692 124 913 1 173 109 24.08.2015

Alfred Berg Kort Obligasjon 11 250 33 846 668 650 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 916 769

Sum 74 913 269 212 3 634 380 23.08.2015

Internasjonale aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global 477 585 -161 454 2 830 887 24.08.2015

C Worldwide Globale Aksjer Etisk 427 660 -115 722 1 581 711 24.08.2015

RBC Global Equity Focus Fund hedged 90 620 133 696 371 972 16.11.2017

Robeco Global Conservative Equities D 126 794 -254 651 500 541 22.09.2016

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund 37 020 -132 645 749 781 20.11.2015

Nordea Stable Emerging Markets Equity 97 793 -48 684 525 758 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 1 406 488

Sum 1 257 471 -579 459 7 967 138 20.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5 Produksjonsdato: 05.05.2018

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2018



Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Norske aksjer

Danske Invest Norge II 356 659 322 417 1 628 118 24.08.2015

Alfred Berg Aktiv 357 836 286 940 1 312 268 17.02.2016

Nordea Norge Verdi 95 187 -36 260 1 784 182 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 9 851

Sum 809 681 573 097 4 734 418 23.08.2015

Totalt 2 180 730 403 370 17 544 470 19.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6 Produksjonsdato: 05.05.2018

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2018



Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Investeringsportefølje 1,57 % 0,31 % 5,92 % 19.08.2015
Referanseportefølje 1,55 % 0,00 % 5,90 %

Pengemarked 0,12 % 0,42 % 1,62 % 19.08.2015
ST1X 0,03 % 0,10 % 0,52 %
Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,13 % 0,50 % 1,68 % 24.08.2015
ST1 X 0,03 % 0,10 % 0,51 %
DNB Likviditet 20 (II) AFLIKVI NO 0,10 % 0,31 % 0,47 % 26.10.2017
ST1 X 0,03 % 0,10 % 0,17 %
Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,11 % 0,42 % 1,48 % 24.08.2015
ST2X 0,02 % 0,05 % 0,52 %

Obligasjoner 0,15 % 0,55 % 1,68 % 23.08.2015
ST4X 0,19 % -0,47 % 0,56 %
DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,15 % 0,18 % 2,20 % 24.08.2015
ST4X 0,19 % -0,47 % 0,52 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade C ABNIGCN NO 0,13 % 0,60 % 2,34 % 15.05.2017
ST1 X 0,03 % 0,10 % 0,37 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 0,20 % 1,48 % 4,34 % 24.08.2015
ST1 X 0,03 % 0,10 % 0,51 %
Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,14 % 0,42 % 1,72 % 24.08.2015
ST3X 0,04 % -0,08 % 0,48 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7 Produksjonsdato: 05.05.2018
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Internasjonale aksjer 2,87 % -1,27 % 8,42 % 20.08.2015
MSCI AC World NR (50 % val.sikret) 2,53 % -1,17 % 12,90 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO 3,34 % -1,08 % 9,94 % 24.08.2015
MSCI World NR 3,42 % -2,47 % 11,82 %
C Worldwide Globale Aksjer Etisk CAWWETI NO 4,83 % -1,23 % 8,30 % 24.08.2015
MSCI World NR 3,42 % -2,47 % 11,82 %
RBC Global Equity Focus Fund hedged LU1711394145 1,09 % 1,62 % 4,65 % 16.11.2017
Robeco Global Conservative Equities D RGCEDER LX 2,16 % -4,07 % 4,95 % 22.09.2016
MSCI AC World NR 3,22 % -2,34 % 13,46 %
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund MIRAGCA LX 1,10 % -3,76 % 8,62 % 20.11.2015
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR 3,26 % -1,93 % 12,65 %
Nordea Stable Emerging Markets Equity NSEMBPN LX 3,17 % -1,51 % 8,21 % 19.09.2016
MSCI Emerging Markets NR 1,79 % -1,38 % 17,27 %

Norske aksjer 6,52 % 4,53 % 18,14 % 23.08.2015
OSEFX 7,15 % 4,71 % 17,02 %
Danske Invest Norge II FFNORG2 NO 7,03 % 6,31 % 17,43 % 24.08.2015
OSEFX 7,15 % 4,71 % 17,04 %
Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 7,21 % 5,70 % 20,88 % 17.02.2016
OSEFX 7,15 % 4,71 % 20,54 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO 3,98 % -1,44 % 18,09 % 24.08.2015
OSEFX 7,15 % 4,71 % 17,04 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 8 Produksjonsdato: 05.05.2018
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Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp

Refundert honorar INNTEKT 01.04.2018 -24 000

Netto endring likvide midler 24 000

Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0

Periodens utvikling
Markedsverdi

31.03.2018
Avkastning Kostnader Bevegelser

Markedsverdi
30.04.2018

Pengemarked 33 401 787 38 665 24 000 0 33 464 453

Obligasjoner 49 429 244 74 913 0 0 49 504 157

Internasjonale aksjer 43 755 650 1 257 471 0 0 45 013 121

Norske aksjer 12 424 737 809 681 0 0 13 234 418

Totalt 139 011 419 2 180 730 24 000 0 141 216 149
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1680-3  Arkiv: 243 D10  

 

Sak: 89/18 

 

Saksprotokoll - Finansieringsstøtte og kommunal garanti - Snøproduksjon på 

Ringkollen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.  

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23. 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.06.2018: 

 

Kirsten Orbråten fremmet p.v.a H, Uavh, AP følgende forslag: 

«Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.  

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Kirsten Orebråtens (AP) forslag 

p.v.a H, Uavh og AP, ble Orebråtens forslag vedtatt mot 2 stemmer (Frp) som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1680-2   Arkiv: 243 D10  

 

 

Finansieringsstøtte og kommunal garanti - Snøproduksjon på Ringkollen  
 

Forslag til vedtak: 

1. Skiforeningen innvilges kr 3 000 000 for å etablere et nytt snøproduksjonsanlegg på 

Ringkollen. Støtten finansieres av Ringerike kommunes fondsmidler. 

2. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til kr 2 800 000 som 

Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg. 

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 2 800 000 med tillegg av 10 % av 

til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Skiforeningen ønsker å bygge et snøproduksjonsanlegg på Ringkollen for så sikre snø i 

lekeland, på stadion og i deler av lysløypa. Prosjektet er kostnadsregnet til 13,5 millioner 

kroner. Foreningen søker om 3 millioner kr i kommunal støtte og om en garanti på 2,8 

millioner kroner fram til spillemidlene det er gitt tilsagn om utbetales. 

 

Innledning / bakgrunn 

Skiforeningen ser på Ringkollen som en viktig destinasjon for vinteridrett og friluftsliv. 

Området brukes årlig av flere tusen barn og unge til lek og aktivitet, og skisport står sentralt. 

I tillegg har mange lag, foreninger, skoler og andre, aktiviteter i området. 

Skiforeningen ser at snøproduksjon er viktig for å opprettholde både organisert og 

egenorganisert aktivitet, og ønsker å realisere et nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. Bak 

prosjektet står i tillegg til Skiforeningen en frivillig gruppe fra ulike idrettslag i regionen som 

sammen med Ringerike idrettsråd støtter prosjektet.  

Søkeren mener at et slikt anlegg vil underbygge kommunens mål om å være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet. Anlegget er i bruk 7 dager i uken i vintersesongen og 

tilrettelegging med et snøproduksjonsanlegg vil sikre en framtidig destinasjon i regionen for 

skiinteresserte i alle aldre.   

 

Beskrivelse av saken 



- 

Det er i dag et snøproduksjonsanlegg som leverer snø til slalåmbakken Ringkoll-parken. Dette 

anlegget har ikke kapasitet til å forsyne resten av skianlegget med kunstsnø.  Planen er nå å 

lage er nytt snøproduksjonsanlegg som kan sikre snø i Ringkollens ake- og lekeland, 

stadionområdet, samt 2,5 km av lysløypenettet, og samtidig ha en reservekapasitet for resten 

av lysløypa og for hoppanlegget. 

 

Det nye anlegget består av følgende elementer 

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern 

2. Overføringsledning fra Røstjern til Ringkollplassen 

3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua 

4. Spredenett med vannledninger og trykkluft rundt i løypenettet 

5. Nybygg ved maskinstall (cirka 100 kvm for utstyr og ledninger) 

 

Søker skriver at endelig trasé utarbeides i samråd med og samtykke fra berørte grunneiere. 

Grunneieravtaler er ikke inngått ennå. Vanninntak til anlegget er konsesjonspliktig og søknad 

om dette er på høring. 

  

Skiforeningen vil i regi av sin rolle som tilrettelegger, påta seg rollen som eier og drifter av 

anlegget i samarbeid med lokale idrettslag. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Anlegget er i tråd med kommunale målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel og 

kommunedelplan for idrettsanlegg. Gjeldende kommunedelplans anleggsdel har i sin oversikt 

over framtidige ønskede anlegg, snøproduksjonsanlegg i Hovsmarka og utvikling av 

Ringkollen skiarena 

 

Økonomiske forhold 

 

Totale anleggskostnader for etablering av nytt anlegg er beregnet til 13,5 millioner kroner. 

 

Dette er tenkt finansiert slik: 

 Sparebankstiftelsen    4 500 000 kr 

 Egenkapital inkl. momskompensasjon 3 200 000 kr 

 Forhåndstilsagn spillemidler   2 800 000 kr 

 Kommunal støtte    3 000 000 kr 

 TOTALT              13 500 000 kr 

 

I tillegg til eventuell økonomisk støtte har kommunen vært behjelpelig med administrativ støtte 

om bruk av Røsstjern og tiltak innenfor markagrensen.  

 

Driftskostnadene forventes i hovedsak dekket av Skiforeningen og lokale idrettslag og er 

beregnet til 625 000 kroner per år. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser positivt på videre utvikling av skianlegget på Ringkollen. Utenom siste vinter 

har det vært mange snøfattige vintre på Østlandet og tilsvarende korte skisesonger for de 



- 

skiinteresserte.  En investering i snøproduksjonsanlegg vil sikre området og innbyggerne sine 

muligheter for å gå på ski også i kommende dårligere vintre. Det er og positivt at anlegget kan 

utvikles til også å dekke hoppbakke området. Rådmannen mener dette anlegget vil være et 

godt supplement til de arenaer som finnes i kommunen for ulike idretter. Søknaden beskriver 

en stor interesse for tiltaket både hos organiserte og ikke organiserte skiinteresserte. 

Rådmannen støtter søkers vurdering om at dette er et tiltak i tråd kom kommunens planverk og 

vil være et godt omdømmeskapende tiltak. 

 

Vedlegg 

Søknad om finansieringsstøtte og kommunal garanti 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skiforeningen
Att. Anette Bjerke Kolderup
Kongeveien 5, 0787, Oslo
Telefon (+47) 97 19 18 60
abk@skiforeningen.no
www.skiforeningen.no
NO 946 175 986 MVA
B ankkonton r.: 5005.06.23421

Til: Ringerike Kommune v/ra  dmann Tore Isaksen

Ra  dhuset, Osloveien 1, Hønefoss
Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 2 7 .0 4 .2018

Søknad om finansiering sstøtte og kommunal garanti : E tablering av
snøproduksjonsanlegg på Ringkollen , Ringerike kommune

SAMMENDRAG
Ringkollen er et identifisert satsningsomra  de for Ringerike Kommune og en destinasjon for
vinteridrett og friluftsliv. Hvert a  r bruker flere tusen barn og unge Ringkollen til lek og aktivitet, og
skisporten sta  r sentralt. Snøproduksjon er viktig for a   oppr ettholde ba  de organisert og
egenorganisert aktivitet, og med støtte fra Ringerike Idrettsra  d jobber Skiforeningen og en frivillig
prosjektgruppe for a   realisere et nytt snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen. Det planlagte
snøproduksjonsanlegget skal sikre snø i Ringkollens ake - og lekeland, stadionomra  det samt 2,5 km
av lysløypenettet. Skiforeningen vil i regi av sin rolle som tilrettelegger, pa  ta seg rollen som eier og
drifter av anlegget i samarbeid med lokale idrettslag . Se signert e støtte erklæringer vedlag t .

Totale anleggskostnader for etablering av nytt snøproduksjonsanlegg er beregnet til 1 3,5 MNOK :
• 4,5 MNOK er bevilget av Sparebankstiftelsen Ringerike . Spare bankstiftelsen viser med gaven at

prosjektet vurderes som et viktig bidrag til regionen
• 3,2 MNOK forventes finansier t av egenkapital fra Skiforeningen, lokale idrettslag, næringslivet ,

dugnad sarbeid og gjennom momskompensasjon
• 2,8 MNOK er gitt i et forha  ndstilsagn o m spillemidler . Spillemidler gis til allmennyttige forma  l
• Skiforeningen søker Ringerike Kommune om finansieringsstøtte på resterende 3 MNOK.

Skiforeningen søker videre om en kommunal garanti på et fremtidig lån grunnet
forventet lang utbetalingstid av spillemidle r

Den økonomiske støtten og en kommunal garanti vil bidra til at Skiforeningen kan utvikle sin
tilretteleggervirksomhet i Ringerike Kommune, til glede og nytte for kommunens befolkning.

Behovsvurdering og foresla  tte tiltak redegjøres for i denne søknaden. Ved behov for ytterligere
opplysninger sta  r vi til tjeneste.
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1 OM SØKER
1.1 SKIFORENINGEN
Foreningen til Ski - Idrettens Fremme – Skiforeningen – er en av landets største og eldste
friluftsorganisasjoner med rundt 73.000 medlemmer. Foreningen er a  pen for alle .

I Ringeriksregionen er t ilrettelegging for lek i snøen , eller til de som vil gli i nypreparerte løyper
gjennom marka, Skiforeningens viktigste bidrag. I regionen er Skiforeningen representert med et
l okalutvalg , to a  rsverk, deltidsansatte/avløsere og en engasjert dugnadsgjeng. Et a  rsverk og to
deltidsansatte har base pa   Ringkollen . Skiforeningen er ansvar lig for vedlikehold, rydd ing , merk ing
og preparer ing av regionens omfattende løypenett og anlegget pa   Ringkolle n . Videre , ansvar lige
for a   sikkerstille avtaler og relasjoner med berørte grunneiere. Skiforeningen arrangerer
aktiviteter tilpasset alle aldre og ferdighetsniva  er, som Barnas Skiskole og voksenkurs , vi drifter
markastua Vambua og Løvlia og arrangerer ski - og sykkelbusser for mange tusen tilreisende hvert
a  r. Na   ønsker Skiforeningen og utvikle sin tilretteleggervirksomhet i Ringerike Kommune ved a  
etablere snøproduksjon i og rundt stadionomra  det , til glede og nytte for kommunens befolkning.

Skiforeningen vil rette en takk til kommunen for et godt samarbeid og mottatt driftstilskudd som gjør
tilretteleggingsarbeidet mulig. Mottatt driftstilskudd for 2017 var 350kNOK . S ammen
medlemsavgiften fra lokale medlemmer på tilsvarende 350kNOK , utgjør dette halvparten av
Skiforeningens utgifter i kommunen . Utgiftene b eløper seg til 1,4 MNOK . R esterende 700kNOK er
dekket av Skiforeningens øvrige medlemsbase. Skiforeningen vil bemerke at tilskuddet fra kommunen
har vært uendret og ikke indeksr egulert siden 2004.

1.2 PROSJEKTGRUPPEN
Snøproduksjon er et satsningsomra  de for Skiforeningen , og Skiforeningen drifter i dag
snøproduksjon ved flere næranlegg i samarbeid med lokale idrettslag.

Med støtte fra Ringerike Idrettsra  d, har Skiforeningen nedsatt en lokal , frivillig arbeidsgruppe som
arbeider for a   realisere et snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen. Arbeidsgruppen besta  r av
representanter fra skiklubber i Ringeriksregionen og har som ma  lsetting anlegget skal være klart
for a   produsere snø vint eren 2018/2019.

Arbeidsgruppen besta  r av:
• Anette Bjerke Kolderup, Skiforeningen
• Stig Rongved, Ringkollen Skiklubb
• Ellen Grønlund, Ringkollen Skiklubb
• Dagfinn Augdal, Haugsbygd Idrettslag
• Christine Næss Mathiesen, Ringkollen Skiklubb
• Pelle Gangskar, Ringerike Utvikling
• Dordi Skjevling, Hønefoss Skiskytterklubb
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Arbeidsgruppen har p er dags dato nedlagt et vesentlig antall dugnads timer og jobbet frem
tekniske beskrivelser, kostnadsoverslag og nødvendige søknader til kommune og fylke som :

• Prosjektering inkl. budsjett og plan for anleggsfinansiering og drift
• Dialogmøter med berørte grunneiere. Det arbeides videre med avtaler og anleggets

konkrete plassering
• Søknad sendt til NVE for konsesjon til vannuttak fra Store Røstjern . Søknaden er

off entliggjort og ute pa   høring. Høringsfrist er 1.6.2018
• Søknad sendt om bruk av omra  det - 30.5.17
• Søknad sendt om dispensasjon fra Markaloven for a   etablere anlegget – 30.5.17
• Innvilget forha  ndstilsagn om spillemidler 22.3.2018 – revidert s øknad om

idrettsfunksjonell godkjenning er under utarbeidelse
• Innvilget finansieringsstøtte fra Sparebankstiftelsen – 29.10.2017
• Innhentet leverandør tilbud og gjennomført befaring pa   omra  det – 1.5.17 / 5.3.2018
• Gjennomført presentasjon hos Ringerike Idrettsra  d – 12.2 .18
• Dialog med idrettslag og signering av støtteerklæring

M ed støtte fra Ringerike Idrettsråd ,
jobber Skiforeningen og en frivillig
prosjektgruppe for å realisere et nytt
snøproduksjonsanlegg på Ringkollen –
til glede og nytte for kommunens
befolkning .

Bilde 1 : « Det er gø y å gå på ski »
Ringerikes Blad 20.1.2015
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2 BEGRUNNELSE FOR TILTAKET

2 .1 HVORFOR RINGKOLLEN?
Ringerike Kommune har i kommuneplanen s samfunnsdel for 2015 - 2030, vedtatt 30.4.2015 ,
nedsatt en visjon om a t : « Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet » .
Visjonen underbygges av ma  lsettingen om a   være en «( …) attraktiv bokommune, spesielt for unge
og familier i etableringsfasen » . Helseperspektivet skal være sentralt i alle tiltak , noe som ogsa  
kommer til uttrykk i Kommunedelplan for idretts - og friluftsanlegg 2014 - 2026 (s. 14):
« Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for at folk kan være fysisk aktive i hverdagen. Dette
forutsetter (…) lett tilgang til natur - , lek - og rekreasjonsområder» .

Kommunedelplanen peker pa   Ringkollen som et satsningsomra  de og understreker hvordan
skisporten sta  r sentralt pa   Ringerike: « Blant vinteridrettene er ski den klart største idretten »
( Kommunedelplan for idretts - og friluftsanlegg 2014 - 2026 s. 13) . I forbinde lse med innvielse av ny
løypemaskin pa   Ringkollen i februar 2017, uttalte varaordfører i Ringerike kommune , Dag
Henhaug : « Tilbudet her er viktig for vekst og utvikling i en kommune som ønsker flere innbyggere.
Takk for innsatsen » (Ringerikes Blad 1.2.2017).

Bilde 2 : «Tilbudet her er viktig
for vekst og utvikling i en
kommune som ønsker flere
innbyggere. Takk for innsatsen»

Kilde: Ringerikes Blad 1.2.2017
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Ringkollen er en av de viktigste innfallsportene nordvest i Marka og er et varemerke for regionen.
Ringkollen og tilhørende aktivitetsanlegg er et kjent og populært omra  de for vinteridrett og
friluftsliv ba  de for innbyggere i kommunen sa   vel som tilreisend e. Ringkollen er a  pen t for alle og
tilrettelagt med stadion - og skileikomra  de, lysløype, lekeland, hoppbakker og alpinanlegg. Det er et
stort areal for parkering tilknyttet stadion samt garasje/maskinstall for løypemaskin.

Bilde 3 : Oversiktsbilde av eksi sterende
aktivitetsområder på Ringkollen.
Ringkollen er i bruk 7 dager i uka til
egenorganisert og organisert aktivitet.

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

Ringerike Idrettsra  d h ar et nytt snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen som en prioritert ma  lsetting
(A  rsberetning Ringerike Idrettsra  d, 2017). Et snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen synes
hensiktsmessig ba  de for a   opprettholde eksisterende aktivitet i anlegg et , samt for a   bidra til a  
sikkerst ille omra  det som en innfallsport til marka og de mulighetene som finnes i høyereliggende
omra  der . Det er allment kjent at et økt aktivitetsniva   har et utall av positive effekter som økt
trivsel, bedret psykisk og fysisk helse, samt en positiv effekt pa   liv skvalitet og offentlige
helsebudsjetter. Med andre ord kan et snøproduksjonsanlegg bidra til a   sikkerstille aktivitet i
perioder med lite snø, og dermed gi positive konsekvenser for kommunen, allmennheten,
folkehelsa og skiidretten.

2 .2 INTERESSEN FOR SK ILEIK OG - AKTIVITET ER HØY – MEN HVA SIER PROGNOSER O M
SKIFØRET?
I Meld. St. 18 (2015 – 2016) «Klimatilpasset tilrettelegging» fremheves friluftsliv som en levende og
sentral del av norsk kulturarv og identitet. Regjeringen pa  peker hvordan « God tilrettelegging i
nærmiljøet gjør det attraktivt å drive med friluftsliv » og viktigheten av snøproduksjon for a   sikre
aktivitet i milde og snøfattige vintre ( Meld. St. 18 2015 – 2016 , kapittel 6. 10 ) .

Skiforeningen jobber for a   bidra til friluftsliv og skia ktivitet for alle og deler regjeringens syn .
Klimaet har vært og vil være en utfordring for sikkert skiføre pa   det sentrale Østlandet , samtidig
som interessen for skisporten er høy . Skiforeningen utarbeidet i 2015 en rapport som belyste
kritiske innsatsomra  der for a   sikre skileik og - aktivitet i fremtiden. Rapporten fikk navnet «Jakten
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pa   skiføret» og ble utarbeidet med bistand fra Meteorologisk institutt. Prognose r gjengitt i
rapporten viser hvordan snømengden er forventet a   bli vesentlig lavere i løpet av drøye førti a  r , og
at økt kunnskap om tilrettelegg ing i marka og i anlegg , er nødvendig for a   ta vare pa   skisporten .
Rapporten pekte blant annet pa   snøproduksjon i aktivitets anlegg som vesentlig for a   sikre aktivitet
med særlig fokus pa   barn og unge.

Bilde 4 : Graf fra meteorologisk
institutt som viser utvikling av
antall skidager ved Bjørnholt i Oslo,
1900 – 2007

Kilde: «Jakten på Skiføret», 2015,
Skiforeningen

Bilde 5 : Ringkollen skistadion etter
mildvær og regn 26.11. 2016

Foto : Rolf Storbråten, Skiforeningen

2 . 3 HVEM BRUKER RINGKOL LEN?
Fra 1. januar – 1. februar 2 018 var det registrert over 10.000 passeringer i bommen pa   vei opp til
Ringkollen . Mange fant veien ut i markas høyereliggende og snøsikre omra  der , og mange benyttet
omra  det i og rundt Ringkoll en s kiarena . S kiarena en pa   Ringkollen brukes 7 dager i uka vinteren
gjennom. S koler, barnehager, klubber, mosjonister og barnefamilier har omra  det som en av sine
viktigste leke - , trenings - og rekreasjonsomra  de .

I dette avsnittet redegjøres det kort for noen av de aktivitetene og bruker brukergruppe ne som i
dag benytter aktivitetsanlegget som innga  r i det planlagte snøproduksjonsanlegg et . Listen
fokuserer pa   aktiviteter for barn og unge og er ikke fullstendig.
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Aktiviteter for barn og familier
Skiforeningen – Barnas S kiskole og Barnas Ringkolldag
Hvert a  r arrangerer Skiforeningen lavterskelarrangement som Barnas Ringkolldag og Barnas
S kiskole . Dette er lek og aktivitet med f orma  l a   s pre skiglede til barn og ung e .

Skiskolen strekker seg over 5 uker pa   dagtid og er et tilbud til regionens barnehagebarn .
Skiforeningen tilbyr ogsa   regionens mottaksklasser gratisplasser pa   skiskolen med støtte fra
Bufdir . I nteressen for Barnas Skiskole pa   Ringkollen har vært stor og antall pa  meldte er økende. I
2015 deltok 415 barn, i 2016 435 barn , og i 2017 4 45 barn . Mangel pa   snø i lavereliggende strøk
antas a   resultere i ytterligere økt pa  melding i a  rene som kommer, men snømangel utgjør samtidig
en usikkerhet for oppstart av skiskolen og skiskolens aktivitetstilbud.

Barnas Ringkolldag er et tradisjonsrikt familie arrangement pa   Ringkollen . Arrangementet
tiltrekker seg flere hundre barn fra regionen (550 i 2018) og er i ti llegg en begivenhet som innga  r i
programmet til andre aktører i omra  det, som asylmottak, aktivitetsgrupper og frivillige nettverk
og foreninger.

Bilde 6 : Barnas Skiskole er et tilbud i
regi av Skiforeningen til barnehage -
og barneskolebarn. Antall deltakere
har vært stigende siste år og
forventes å stige ytterligere grunnet
mangel på snø i lavereliggende
strøk.

Foto: Ringerikes blad 18.1.2018

Bilde 7 : Barn a s Ringkolledag er et
populært familiearrangement på
Ringkollen. Her fra Barnas
Ringkolldag 2017 og 2018 .

Foto: Christine Mathiesen og
Ringerikes blad 14.3.2018
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Fossen Friluft SFO
Fossen Friluft som holder til pa   Ringkollstua, tilbyr SFO for barn i alderen 6 - 13 a  r. Tilbudet er
ukentlig tirsdager, onsdager og torsdager og barna blir transportert t/r i buss . Ski , aking og frilek i
snøen er viktig e aktivitet er vinterstid , og ma  let er at barna skal oppleve mestring gjennom
aktivitet .

Skilek med DNT
Barnas Turlag i DNT Ringerike har de to siste a  rene arrangerte skileik for barn mellom 2 - 12 a  r i
februar. Arrangementet er svært populært med flere hundre deltakere, og barn fa  r leke seg pa   ski i
løyper med ulik vanskelighetsgrad. Arrangementet tilrettelegges i samarbeid med Skiforeningen.

Bilde 8 : Skileik med DNT er svært populært.
Barn opplever glede og mestring gjennom lek
på ski.

Foto: Ringerikes blad 24.2.2017

Aktiviteter for unge over 13 år
Ringerike folkehøgskole
Ringerike folkehøyskole tiltrekker seg elever fra hele landet. Skolen har en egen linje for
Multisport hvor vinterlige aktiviteter som langrenn og aking innga  r i programmet . Folkehøgskolen
bruker Ringkollen vinterstid til skiturer i M arka (ca. 3 ganger a  rlig), skikurs pa   skiarenaen (ca. 3
gan g er a  rlig) og til turer for aking (c a. 3 ganger a  rlig.)

Ringerike viderega  ende skole – idrettslinjen
Ringerike viderega  ende skole har en idrettslinje med langrenn som spesialisering. Skolen benytter
Ringkollen 2 - 3 dager i uken med alt fra 10 - 12 elever (toppidrett) til 30 elever na  r hele
idrettsklassen er med.

Skolen ser lyst pa   fremtiden med et nytt snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen , og har uttalt at
tiltaket kan medføre økt søkermasse (Ringerikes Blad 1.1.2018) . Konsekvensen av et ustabilt
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skiføre pa   Ringkollen , er at elevene ma   reise mer og lenger for a   oppdrive snø. Med tildelt tid for
trening i skoletiden , er tidsfaktoren viktig og kan medføre at lokale skiløpere og - skyttere velger
andre skoler pa   steder med mer stabile skiforhold. Dette medfører risiko for at de mest ambisiøse
løp erne melder overgang til klubber utenfor regionen og at talentene – og lokale forbilder -
forsvinner fra Ringerike. Lokale talenter er forbilder og viktig e for at interessen for langrenn skal
holdes oppe lokalt, noe som igjen er viktig for a   sikre langrenn som breddeidrett.

Bilde 9 : Idrettslinja på Ringerike
videregående skole ser lyst på
fremtiden med et nytt
snøproduksjonsanlegg.

Foto: Ringerikes Blad 1.1.2018

Bilde 10 : Tilrettelegging for elever,
både mtp treningsmuligheter og
begrenset reisevei, er viktig for å lykkes.

Foto: Ringerikes Blad 20.6.2014
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Aktiviteter for e lite/aktive
I 2015 var det registrert 1946 aktive løpere fra i drettslag i kommunen, hvorav nær 1000 var under
20 a  r. I tillegg har ba  de Jevnaker og Hole kommune mange aktive langrennsløpere/ skiskyttere i
sine klubber.

Regionen har gjennom a  rene oppfostret skiløpere og - skyttere pa   nasjonalt og internasjonalt
toppniva  . For den organiserte idretten er det viktig at treningsmuligheten er forutsigbare og at
kostnadsniva  et er akseptabelt. Snøfattige vintre medfører økt kostnadsniva  et grunnet økt reisevei
og antall reisedøgn, noe som er negativt i et miljøperspektiv og kan føre til frafall. Eksempelvis
ma  tte lokale utøvere reise til Brovol l/Lygna pa   Hadeland sesongen 2016/2017 for a   trene pa   ski
før februar.

Konkurranser og renn
Skoleskistafetten pa   Ringkollen arrangeres a  rlig for barne - og ungdomsskoler i regionen. I løpet av
skisesong en , arrangerer de lokale klubbene flere skirenn av ulik størrelse pa   Ringkollen for barn,
juniorer og seniorer. Bl.a. Skikarusellen som tiltrekker seg barn opp til 12 a  r, og Ringkollstafetten
som hvert a  r avholdes 30. desember . Ringkollstafetten er populært f or deltakere i alle aldre, og har
status som det offisiel le kretsmesterskap et for Buskerud.

Bilde 1 1 : Skiskolestafetten arrangeres for barne -
og ungdomsskoleelever .

Foto: Ringerikes Blad 9.3.2 01 6

Bilde 1 2 : Ringkollstafetten trekker aktive i alle
aldre.

Foto: Ringerikes Blad 2. 1.2 017
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Snømangel har medført at Ringkollen Skiklubb i perioden 2015 - 2017 ma  tte avlyse/flytte
Ringkollstafetten til henholdsvis Liatoppen (A  L), Vikerfjell og Lygna. Flytting og avlysning er
uheldig for oppslutning en og medfører økt reisevei og tilhørende økte kostnader for ba  de utøvere,
frivillige hjelpere m.v. Pa   sikt kan det gi uheldige ringvirkninger for Ringerike og Ringkollen som
merkevare for et snøsikkert sted.

Sommerstid
For egenorganisert aktivitet, er Ringkolltoppen og den nye «grillhytta», svært populært turma  l
sommer som vinter. For den organiserte idretten, er s tadionomra  det med tilhørende anlegg ,
mindre brukt sommerstid . ROL , Ringerike O - lag , benytte r arenaen som samlingsplass for
orienteringsløp.

Det planlagte kunstsnøanlegget med tilhørende infrastruktur , er prosjektert for a   ha
minimal/ingen negativ innvirkning pa   mulighet for bruk av omra  det sommerstid. Etableringen vil
forega   i eksisterende løype nett og vil i all hovedsak plasseres i utkanten av løypene og være
nedgravd. Prosjektering av eventue l t vedlikehold av drenering av myromra  det rundt stadion er
vurdert a   gjøre omra  det mer anvendelig sommerstid, eksempelvis som arena for orientering eller
a nnen aktivitet i skogen.

Bilde 1 3 , 14 : Lysløypa
sommerstid

Foto: Ellen Grønlund

Bilde 1 5 : "Grillhytt a " på
Ringkolltoppen er et
populært turmål

Foto : Skiforeningen, Erik
Unneberg
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3 . BESKRIVELSE AV NYTT SNØPRODUKSJONSANLEGG

Det planlagte snøproduksjonsanlegget vil dekke Ringkollens ake - og lekeland, stadionomra  det
med skileikomra  det samt 2,5 km av lysløypenettet. Anlegget har reservekapasitet for utvidelse til
resterende lysløype og andre omra  der som hoppanlegget .

Snøproduksjonsanlegget dimensjoneres for a   produsere tilstrekkelig snømengde i løpet av 4 døgn
med døgn kontinuerlig drift under optimale forhold. Det er estimert et behov for 0 – 4 snølegginger
per sesong for a   sikre stabile skiforhold fra november til mars/april.

Det finnes i dag et snøproduksjon sanlegg i slala  mbakke n sør for Ringkollstua ( G.nr 134 , B.nr. 125)
med røropplegg ut pa   Ringkollen stadion . Det etablerte anlegget henter vann fra Store Røstjern
(G.nr 134, B.nr. 9 ) og produserer kunstsnø til Ringkoll - parken (slala  mbakken). Grunnet begrenset
kapasitet i anlegget , kan ikke anlegget forsyne ake - og lekeland og resterende langrenns omra  de r
pa   Ringkollen, og e ksisterende røropplegg ut pa   stadion omra  det er derfor ikke i bruk. Lekeland er
planlagt a   innga   i de t nye snøproduksjonsanleg get.

Bilde 1 6 : Ringkollenparken sør
for Ringkollstua har etablert
eget snøproduksjon s anlegg som
henter vann fra Store Røstjern

Foto: friflyt.no

Bilde 1 7 : Uttakskum for
kunstsnøproduksjon
(eksisterende på skist adion)

Foto: Ellen Grønlund
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Planlagt n ytt snøproduksjonsanlegg består av følgende hovedelementer:

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern
2. Overføringsledning fra Røstjern til Ringkollplassen
3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua
4. Spredenett med vannledninger og trykkluft i løypenett, totalt 2,5km
5. Nytt bygg ved maskinstall (ca. 100m2) for tørking av slanger og lagring av utstyr

Anlegget planlegges dimensjonert for a   ta  le en fremtidig utvidelse. En slik utvidelse kan være
snølegging av hele lysløypa (4 km) og i det eksisterende hoppanlegget. Ill ustrasjonen under viser
snøproduksjonsanlegget med alle hovedelementer. Mer at e ndelig forslag til trase vil bli utarbeidet
i samra  d og med samty kke fra berørte grunneiere og kan avvike fra denne illustrasjonen .

Bilde 1 8 : I l lustrasjon . Endelig trase er
ikke fastsatt og grunnei eravtaler er per i
dag ikke inngått .

Det planlagte snøproduksjonsanlegget
vil dekke Ringkollens ake - og lekeland,
stadionområdet med skileikområdet
samt 2,5 km av lysløypenettet. Anlegget
planlegges med reservekapasitet for
utvidelse til resterende lysløype og andre
områder som hoppanlegget.

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern
Pumpestasjon en planlegges etabler t pa   østsiden av Store Røstjern, ned mot vannet. P umpehuset
er planlagt tilpasset omgivelsene med tilsvarende materialer som bebyggelsen forøvrig.

Vanninntaket til anlegget etableres i Røstjern , G. nr . 134, B. nr. 9. Eiendommen eies av Ringerike
kommune i henhold til matrikkel . Tiltaket er konsesjonspliktig og s øknad om konsesjon er
offentliggjort av NVE og sendt ut pa   høring (høringsfrist er 1.6.2018) .
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Bilde 1 9 : Eksempel -
i llustrasjon mulig utforming og
plassering av pumpestasjon en
ved Store Røstjern .

Foto: Erling Nygård,
Skiforeningen , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

2. Overføringsledning
Pumpeledning og tilhørende rørtrase er planlagt viderefør t fra vannet og opp til Ringkollstua , med
en total høydeforskjell pa   100m. Overføringsledningen forsøkes etablert i hovedsak i samme trase
som eksisterende rørledning i alpinbakken , og prosjektgruppen jobbe r med ulike alternativer i
dialog med berørte grunneiere . Det foreligger per i dag ingen grunneieravtaler og gjennomføring
av prosjektet forutsetter samtykke fra berørte grunneiere . Traseen vil uavhengig av alternativ,
ende inn mot eksisterende trase for snøproduksjon i alpinbakken som ligger pa   G.nr. 134, B.nr. 125
og eies av Miljødirektoratet. Det henvises til uttalelse fra Ringerike Kommune med saksnummer
17/2356 - 2 der kommunen uttaler seg positiv til tiltaket og bruk av grunn, og anbefaler
Fylkesmannen a   gi en uttalelse som ikke ga  r imot søknad om bruk av grunn .

Bilde 20 : Eksempel – illustrasjon
av trase for overføringsledning
fra Røstjern til parkeringsplass
ved Ringkollstua .

E ndelig trase for anlegget er
ikke er fastsatt og
grunneieravtaler er ikke inngått .

Foto: Google Maps , illustrasjon
ved prosjektgruppen.
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3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua
Nytt pumpehus etableres i forbindelse med parkeringsareal et ved Ringkollstua , vest for p - areal
mellom lekeland og stadion . Bygget (ca . 24 m2) planlegges oppfør t tilsvarende eksisterende
gapahuk med villmarkspanel og torvtak .

Bilde 2 1 : P lanlagt plassering av
pumpestasjon ved parkeringsplass en
ved Ringkollstua.

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

Bilde 2 2 : Illustrasjon av planlagt nytt
pumpehus

Foto og i llustrasjon
v/prosjektgruppen

4. Spredenett med vannledninger og t rykkluft rundt i løypenett
Spredenett for vann og trykkluft etableres ut i lysløyp e og stadionomra  det , i første omgang totalt
2,5km. Illustrasjon pa   neste side viser spredenettet slik det kan se ut. Endelig løsning vil bli
utarbeidet i samra  d med leverandør av snøproduksjonsanlegget.

Alle vannledninger planlegges gravd ned, men det vil bli etablert uttakspunkt for
vann/trykkluft/strøm i løypetrase. Et slikt uttakspunkt vil norma lt bli etablert i en kum
(nedgravd) og/eller hydrant (over bakken) som plasseres i kanten av løypetraseen. Trase for
strømforsyning er avklart med Ringeriks Kraft.

Ved opparbeidelse av kunstsnøanlegget vil det kunne være behov for noe mindre arbeid med
d renering av stadionomra  det for a   sikre at omra  det har bæreevne for løypemaskin tidlig i
sesongen . Omra  det er tidligere drenert og eventuell drenering vil i sa   ma  te ses som vedlikehold av
tidligere drenering.
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Bilde 2 3 : Eksempel på s predenettet i
anlegge t . Endelig løsning vil bli
utarbeidet i samråd med valgt
leverandør.

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

5. Nytt bygg ved løypestall (ca. 100m2) for tørking av slanger og lagring av utstyr
For oppbevaring og tørking av slanger planlegges et nytt idretts - /lagerbygg (ca . 100 m2) i
tilknytning til eksisterende maskinstall. B ygget planlegges kombinert med Skiforeningens behov
for større lager for oppbevaring/parkering av bl . a. snøscooter som b enyttes til
tilretteleggingsarbeidet i o mra  det. Nytt bygg plasseres i tilknytning til eksisterende maskinstall og
vil sa  ledes ligge tilbaketrukket i forhold til stadionomra  det og parkering. Bygget vil erstatte
eksisterende telt og utvendig lagring.

Bilde 2 4 : Planlagt plassering av
n ytt bygg ved løypestall

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

Bilde 2 5 : Eksisterende lagring ved
løypestall og i llustrasjon av det
planlagt nye bygget som vil
erstatte eksisterende telt og
utvendig lagring.

Foto: Dagfinn Augdal , illustrasjon
ved prosjektgruppen
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4 ANNLEGGSKOSTNADER

4 .1 KOSTNADSBEREGNING
Det er foretatt en kostnadsberegning av tiltakene. For spredenettet og pumpestasjonen ved
parkeringsplassen v/Ringkollstua er det innhentet tre ( 3 ) leverandør tilbud.

4 .2 FINANSIERINGSPLAN
Det prosjekterte snøproduksjon s anlegget krever en betydelig investeringskostnad . Det er lagt opp
til følgende finansieringsplan for etablering av anlegget:

Anleggsdel Kostnad
a) Egenandel Skiforeningen ( inkl. egenkapital, dugnader, rabatter,
tilskudd, sponsing , momskompensasjon )

Kr 3 2 0 0 000 , -

b) Gaver fra stiftelser Kr 4 5 00 000 , -
c) Forha  ndstilsagn s pillemidler Kr 2 8 00 000, -
d) Kommunal støtte Kr 3 000 000, -
TOTALT Kr 1 3 5 0 0 000, -

a) Egenandel
Det arbeides ma  lrettet med bidrag fra lokalt næringsliv og private. I tillegg har det , og vil det ,
legges ned et omfattende antall dugnadsarbeider . Dette , sammen med bidrag fra Skiforeningen
sentralt og en forventet momskompensasjon , er beregnet a   dekke kr 3,2 millioner av estimerte
anleggskostnader.

b) Gaver fra stiftelser
Prosjektet har mottatt en generøs gave fra Sparebankstiftelsen Ringerike pa   kr 4,5 millioner .
Sparebankstiftelsen viser ved gaven at prosjektet vurderes som et viktig bidrag til region en .

Anleggsdel Kostnad
a) Inntak og pumpestasjon Store Røstjern Kr 685 500 , -
b) Overføringsledning: g røft og rørtrase Store Røstjern – Ringkollstua Kr 3 0 00 0 00, -
c) Grøfter skistadion – lysløypa Kr 1 325 000, -
d) Tilknytning / oppgradering EL - kraft Kr 5 2 5 000, -
e) Rigg/drift risiko og prosjektering kr 1 821 150, -
DELS UM Kr 7 356 650, -
f) Teknisk utstyr snøproduksjon inkl . spredenettet og pumpestasjon Kr 5 1 00 000, -
g) Egeninnsats (inkl. prosjektering/uforutsett) Kr 1 000 000, -
AVRUNDET Kr 1 3 5 00 000 , -
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Bilde 2 6 : «Pangstart for kanonbra prosjekt. Fikk 4,5
mill i gave».

Et nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen er av
Sparebankstiftelsen vurdert som et viktig tiltak i
regionen. Sparebankstiftelsen har bevilget 4,5
millioner kroner til prosjektet.

Kilde : Ringerikes Blad 9.12.2017

c) Spillemidler
Et snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen er vurdert av departementet som et allmennyttig forma  l,
og vi har fa  tt et forha  ndstilsagn om spillemidler pa   2,8 million kroner. Spillemidler er et tilskudd
fra departementet som gis til anlegg i lokalmiljøet som stimu lerer og tilfredsstiller barns behov for
fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former.

d) Kommunal støtte
I tillegg til ovensta  ende, er prosjektet avhengig av støtte fra Ringerike Kommune . R esterende
behov for kommunal støtte er estimert til 3 millioner kroner . Skiforeningen søker
Ringerike Kommune om finansieringsstøtte tilsvarende 3 millioner kroner .

Ringerike Idrettsra  d har redegjort for forventet lang utbetalingstid av spillemidler. Skiforeningen
søker videre om en kommunal garanti på et fremtidig lån grunnet forventet lang
utbetalingstid av spillemidler.

Den økonomiske støtten vil bidra til at Skiforeningen vil kunne gjennomføre og utvikle sin
tilretteleggervirksomhet i Ringerike Kommune, til glede og nytte for kommunens befolkning.

I tillegg til økonomisk støtte, har Ringerike kommunen vært behjelpelig med administrativ bistand
knyttet til søknader for bruk og etablering av tiltak i Røstjern, tiltak pa   statlig grunn og generelt
vedrørende tiltak innenfor markagrensen , noe vi er meg et takknemlige for .
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4 . 3 DRIFTSKOSTNADER

For ordens skyld, legges ved et avsnitt om driftskostnader. Driftskostnadene forventes i hovedsak
dekket av Skiforeningen og lokale idrettslag (her gjennom dugnadsarbeid og/eller økonomisk
kompensasjon). Se støtteerklæringer fra lokale idrettslag vedlagt denne søknaden.

Forutsetninger
Som utgangspunkt for å beregne driftskostnader , er det sett på Skiforeningens
snøproduksjons anlegg i Sørkedalen , Oslo , som produserer snø til et tilnærmet likt område med
skileikområde og ca. 3 km løype . Kostnadene baseres på ca. 16 dagers døgnkontinuerlig
produksjon med to viftekanoner.

Snøproduksjonsstedet i Sørkedalen ligger på ca. 150moh. og svært kuldesikkert . M ye av
produksjonen kan normalt skje mellom - 6 og - 16 min usgrader. Grunnet lokasjonsspesifikke
forskjeller, er det forventet at produksjon på Ringkollen vil skje ved mildere temperaturer ,
normalt - 3 til - 10 grader. Ved valg av viftekanoner kan en som utgangspunkt produsere fra - 3
grader (avhengig av luftfuktighet og vind), mens lanser trenger som et utgangspunkt minst - 7 til - 8
grader. Mildere temperaturer vil øke forventet produksjonstid. Ønsket snømengde forventes å
være det samme som i Sørkedalen (3km), mens produksjon til skileikområdet forventes å være
noe mindre (75% av Sørkedalen). Forventet produksjonstid kan bli opp til 3 - 3,5 uker dersom det
ikke kommer påfyll av natursnø.

Stip ulerte driftskostnader

Stipulerte driftskostnader Driftsutgifter

a) Strømutgifter 300 000 , -
b) Reparasjon/vedlikehold 25 000 , -
c) Bemanning 300 000 , -
Sum 625 000 , -

a) Strøm utgifter forventes økt ved lengre produksjonstid og variabl e temperatur er da det påvirke r
antall timer med opp - og nedrigg.

b) Det forventes ikke vesentlige kostnader til reparasjon/vedlikehold den første sesongen , men
e rfaringsmessig må det budsjetteres e t beløp til dette .

c) Kostnad for bemanning baseres på 3 ukers drift med to løypebaser på dagtid, 1 løypebas +
frivillige på kveld/natt/helg. Kostnadene kan reduseres ved dugnad. Alle langrenns - og
skis k ytter klubber på Ringerike er kontaktet og stiller seg positive til dugnad sa rbeid ved
snølegging på Ringkollen. Se støtteerklæringer fra idrettslag vedlagt denne søknaden .
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5 AVSLUTNING

Vintrene vi ga  r i møte, er mindre forutsigbare, men vi er forberedt. Skiforeningen sammen med
kommune, lokale idrettslag og ildsjeler skal bidra til a   sikre skiføret, opplæring, lek og aktivitet -
og bidra til at ogsa   neste generasjon kan glede seg til vinteren.

Hvert a  r lærer flere tusen barn grunnleggende skiferdigheter gjennom lek pa   nærmiljøanleggene i
Oslo og omegn. I tillegg er disse arenaene viktig for den organiserte idretten. Snøproduksjon er et
viktig tiltak for a   sikre snø og er et satsningsomra  de for S kiforeningen. I dag drifter foreningen
snøproduksjon ved flere næranlegg i samarbeid med lokale idrettslag , og vi jobber na   for a  
realisere et nytt snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen .

Skiforeningens søker Ringerike kommune om en finansieringsstøtte på 3 millioner kroner
samt en kommunal garanti på lån grunnet forventet lang utbetalingstid av spillemidler.

Den økonomiske støtten vil bidra til at Skiforeningen vil kunne gjennomføre og utvikle sin
tilretteleggervirksomhet i Ringerike Kommune, til glede og nytte for kommunens befolkning.

Va  rt bankkontonummer er 5005.06.23421.

Ved behov for ytterligere opplysninger sta  r vi til tjeneste.

Med vennlig hilsen
FORENINGEN TIL SKI - IDRETTENS FREMME

ved

ANETTE BJERKE KOLDERUP
ANLEGGSANSVARLIG

Vedlegg: Støtteerklæringer fra lokale idrettslag



VEDLEGG - Støtteerklæringer

1

Fossekallen IL Skigruppa



VEDLEGG - Støtteerklæringer

2

Haugsbygd Idrettsforening



VEDLEGG - Støtteerklæringer

3

H oleværingene Langrenn



VEDLEGG - Støtteerklæringer

4

H ønefoss Skiskytterklubb



VEDLEGG - Støtteerklæringer

5

IF Tyristubben



VEDLEGG - Støtteerklæringer

6

Norderhov Ungdoms og Idrettslag (NUIL)



VEDLEGG - Støtteerklæringer

7

Ringkollen Skiklubb



VEDLEGG - Støtteerklæringer

8

Soknedalen IL

STØTTEERKLÆRING

I idrettsrådets regi er det i samarbeid med Skiforeningen nedsatt en lokal arbeidsgruppe som skal
arbeide for snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. Snøproduksjonsanlegget skal i første omgang dekke
stadionområdet med skileikområdet samt 2,5km av lysløypenettet. Anlegget har reservekapasitet for
utvidelse til resterende lysløype og andre områder.

Soknedalen IL bekrefter med dette at idrettslaget/ - foreningen støtter arbeidet med
snøprodu sjonsanlegg på Ringkollen og anser anlegget som svært viktig for skiidretten i
Ringeriksregionen.

Vi anbefaler Ringerike kommune å bidra til finansiering av anlegget.

Hønefoss, 16 / 03 2018

_ Stein Tandberg leder ski Soknedalen IL



VEDLEGG - Støtteerklæringer

9

Ådal IL



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3542-7  Arkiv: 243 C20  

 

Sak: 90/18 

 

Saksprotokoll - Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.  

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.06.2018: 

 

Kirsten Orbråten fremmet p.v.a H, Uavh, AP følgende forslag: 

«Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.  

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Alternativ Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Kirsten Orebråtens (AP) forslag 

p.v.a H, Uavh og AP, ble Orebråtens forslag vedtatt mot 4 stemmer (Frp, SP) som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3542-6  Arkiv: 243 C20  

 

Sak: 53/18 

 

Saksprotokoll - Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken utsettes for/til realitetsbehandling i Formannskapets Strategikonferanse 12 og 13. juni 

2018. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.04.2018: 

 

Ordfører fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for/til realitetsbehandling i Formannskapets Strategikonferanse 12 og 13. juni 

2018». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Ordførers forslag til utsettelse ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3542-2   Arkiv: 243 C20  

 

 

Søknad om støtte til fotballhall i Heradsbygda  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til kr 6 000 000 som 

Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 6 000 000 med tillegg av 10 % av 

til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (kr 6 000 000 

+ 10%). 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år. 

4. Heradsbygda idrettslag innvilges kr 3 500 000 i tilskudd i 2018. Inndekning av 

tilskuddet foretas i 1. tertial 2018. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Heradsbygda idrettslag ønsker å bygge en fotballhall i ved siden av kunstgressbanen. Klubben 

søker Ringerike kommune om et tilskudd på kr 3 500 000 og en selvskyldnergaranti for lån på 

inn til kr 6 000 000 for å finansiere prosjektet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Heradsbygda idrettslag ønsker å bygge en fotballhall i ved siden av kunstgressbanen i  

Heradsbygda. Bakgrunnen for søknaden er at det er stort behov for og underskudd på 

treningsflater i vinterhalvåret for fotballen i Ringerike. Klubben ønsker med denne hallen å 

skape et møtested for aktive fotballspillere i regionen på tvers av klubbene, løfte regionen på 

fotballkartet og tiltrekke seg interesse hos spillere og trenere. 

Klubben nevner og at hallen vil kunne nyttes til utleie for andre formål, som konserter, messer 

og andre tilstelninger. Klubben viser og til god gjennomføringsevne, stabil økonomi og god 

dugnadstradisjon. 

  

Beskrivelse av saken 



- 

Klubben ønsker å bygge en ren fotballhall, en «isolert thermohall» med garantert levetid på 30 

år. Ballflaten er på 60 x 40 meter. Dette tilsvarer en god 7-erbane tilstrekkelig for trening og 

innendørskamper om vinteren.   

 

Hallen er tenkt plassert på kommunal grunn på eksisterende grusbane sørøst for dagens 

kunstgressbane. Eksisterende fasiliteter vil bli ivaretatt, slik som aking og skiløyper og det blir 

tilrettelagt for flere parkeringsplasser. Garderobeanlegget i klubbhuset vil benyttes. 

 

Klubben planlegger byggestart våren 2018 under forutsetning av at alle godkjenninger er på 

plass og at finansiering er ordnet. Det skal søkes de nødvendige godkjenninger i forhold til, 

plan- og bygningsloven, byggesakforskrift, reguleringsplan. Avtale med kommunen som 

grunneier om bruk av arealet er inngått.   

 

Ringerike idrettsråd støtter prosjektet, og ser det som realistisk og etterlengtet for klubbene i 

distriktet. 

 

Prosjektet er har en kalkyle på kr 13 300 000, og det søkes Ringerike kommune om et tilskudd 

på kr 3 500 000 og en selvskyldnergaranti på opp til kr 6 000 000. 

 

Driftsbudsjettet er lagt opp med et årlig netto driftsresultat fra første år på kr 155 000 kr. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Fotballhall Heradsbygd blir innarbeidet i kommunedelplan for idretts- og friluftsliv i den 

revisjonen som nå pågår. Der vil også inngå forslag til prioritering av de anlegg som klubbene 

ønsker å bygge i de neste årene. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommune bygde den eksisterende kunstgressbanen i Heradsbygda. Det ble investert 

om lag kr 4 000 000 i anlegget. 

I en noe tilsvarende sak i 2016 fikk Tyristubben IF kommunal støtte på kr 3 500 000 til 

kunstgressbane som klubben selv bygde. Klubben fikk og en garanti for låneopptak på kr 6 

000 000. 

 

Økonomiske forhold 

Klubben planlegger å være byggherre selv, og har denne finansieringsplanen: 

 

Spillemidler:      kr   2 500 000 

Tilskudd kommune:     kr   3 500 000 

Gave Sparebankstiftelsen:    kr   2 000 000 

Kompensasjon MVA:     kr   2 660 000 

Lån bank (langsiktig):     kr   2 640 000   

Sum:       kr 13 300 000 

 

Ved å stille selvskyldnergaranti for lån som Heradsbygda idrettslag tar opp i Kommunalbanken 

for å finansiere byggekostnadene fram til spillemidler og MVA-kompensasjon blir utbetalt, 

sikres det at klubben får lavest mulig rente, og med det reduseres risikoen for at lånet 

misligholdes. 

 



- 

Dersom lånet likevel skulle misligholdes, betyr en selvskyldnergaranti at kommunen trer inn 

som låntager, og da også som eier eller deleier av hallen. 

 

Kommunale garantier må godkjennes av Fylkesmannen. 

 

Alternative løsninger 

Som alternative løsninger kan tilskuddet fordeles over flere år, tilskuddet reduseres og 

garantien økes, det kan gis bare garanti, eller avslag: 

- Heradsbygda idrettslag innvilges kr 3 500 000 i økonomisk støtte fordelt over to år og 

kommunal garanti på inn til kr 6 000 000. 

- Heradsbygda idrettslag innvilges kr 2 000 000 kommunal støtte og kommunal garanti 

på inn til kr 7 500 000. 

- Heradsbygda idrettslag innvilges kommunal garanti på inn til 9 500 000 kr. 

- Støtte og kommunal garanti til bygging av fotballhall avslås. 

  

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på initiativet til å bygge en innendørs fotballhall i Heradsbygda og på 

klubbens vilje til å gjennomføre dette prosjektet på egne hånd. Prosjektet er godt 

gjennomarbeidet, dekker et behov og har støtte fra idrettsrådet og alle aktuelle klubber i 

regionen. Hallen vil blir være et nyttig og etterlengtet supplement for fotballen i Ringerike i 

vinterhalvåret. 

 

Vedlegg 

Søknad om tildeling av kommunale midler til bygging av fotballhall i Heradsbygda 

Fotballhall i Heradsbygda - prosjektskisse 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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R i n g e r i k e  k o m m u n e  5 .  m a r s  2018
Ved Magnar Ågotnes
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

SØKNAD OM TILDELING AV KOMMUNALE MIDLER TIL BYGGING AV FOTBALLH ALL I HERADSBYGDA

Vi viser til møte hos dere 9. j uni 2017 og korrespondanse i ett erkant av dette møtet frem til dags
dato vedrørende vårt prosjekt knyttet til bygging av en rendyrk et fotballhall på Heradsbygda
Idrettslags sitt anlegg i Heradsbygda.

Heradsbygda Idrettslag represen tert ved Ringerike kommune fikk innvilget søknad om
idrettsfunksjonell forhåndsgo dkjenning 20. desember 2017 for by gging av en fotball i Heradsbygda.

Sentralt for vurderingen av finansieringen av en fotballhall ha r vært hvorvidt anskaffelseskostnadene
knyttet til byggingen av en isolert dukhall, og ikke bare kostn adene til kunstgressdekket og lysanlegg,
vil kvalifisere for å tild eling av spillemidler etter  Bestemmelser om t ilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet  fastsatt av Kulturdepartementet.

Vi har vært i dialog med både Kulturdepartementet og Norges Fot ballforbund rundt forståelsen av
disse bestemmelsene. Praksisen ru ndt tildeling av spillemidler er imidlertid praktisert slik at
anskaffelseskostnadene til en duk basert hall ikke kvalifiserer for tildeling av spillemidler.

Det var derfor med svært stor tilf redsstillelse og glede vi mot tok innvilgelsen av søknaden om
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, da dette er den første hallen av sitt slag som er godkjent
som søknadsberettiget for tild eling av spillemidler. Dette er n oe både Heradsbygda Idrettslag og
Ringerike kommune kan være stolte av om hallen blir realisert o g kan sette Ringerike kommune på
kartet som en foregangskommune i nasjonalt perspektiv.

Søknaden berettiger Heradsbygda Idrettslag til å søke om spille midler for inntil 1/3 av godkjent
kostnad ved bygging av en fotballhall likevel begrenset oppad t il 2,5 mill kroner. Dette er 0,5 mill
kroner lavere enn forventet når vi først beregnet prosjektet. S øknaden ble innvilget under
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forutsetning av at hallen som føres opp tilfredsstiller spesifi kt fastsatte krav i godkjenningen,
herunder blant annet:

valgt belysning i fotballhallen tilfredsstiller krav i henhold til N S EN 12193.
hallen tilfredsstiller kravene i T E K17 kap. 14 og at beregnet t emperatur er min. 12°C
det avsettes plass for oppbevari ng av fotballmål utenfor sikker hetssonen. Fotballmål som
ikke er i bruk kan ikke stå i sikkerhetssonen rundt banen.

Fra innvilgelsen av søknaden om idrettsfunksjonell godkjenning og frem til dags dato har
prosjektgruppen i Heradsbygda Idr ettslag jobbet med å kartlegge nærmere hvilke kostnader som er
forbundet med å bygge en fotballh all i Heradsbygda sett i lys a v blant annet de forutsetninger som
stilles fra Kulturdepartementet til innvilgelse av forhåndsgodk jenning. I kartleggingen har vi i tillegg til
å innhente der detaljerte anbud fra leverandører også identifis ert hvilke merkostnader som er
forbundet med å bygge fotballhallen tatt i betraktning premisse ne for forhåndsgodkjenningen fra
Kulturdepartementet. Dette har v ist seg å være et tid og ressu rskrevende arbeide i seg selv som
også har innebåret at Heradsbygda Idrettslag har pådratt seg ko stnader fra eksperter som ledd i
kartleggingen.

Vi har gjennom kartleggingen identifisert en total estimert mer kostnad forbundet med bygging av
fotballhallen på kr 3.500.000 eksk lusive merverdiavgift. En nær mere spesifikasjon over totale
kostnader forbundet med bygging av fotballhallen følger vedlagt . Merkostnadene i forhold til
opprinnelig budsjett skyldes følgende forhold:

Kulturdepartementets krav til oppvarming av hallen
Kulturdepartementets strengere krav til innvendig belysning av hallen
Konstruksjonsmessige kra v til noe større hall
Strengere krav til brannvarsling
Høyere stålpriser siste år
Svakere krone siste år opp mot Euro
Infrastruktur for strømtilførsel til hall
Byggeledelse og kommunale gebyrer

Vi har i denne kartleggingsfasen vært i kontakt med Sparebankst iftelsen Ringerike, Sparebank 1
Ringerike Hadeland, Hønefoss Spar ebank, Kommunalbanken, Tyristu bben Idrettsforening, Norges
Fotballforbund, Buskerud fotballk rets og Kulturdepartementet fo r å få en nærmere pekepinn på
hvordan vi kan finansiere bygging av en fotballhall i Heradsbyg da. Vi har også vært i kontakt med de
ulike idrettslagene i vår regio n for å samle støtte til bygging av en fotball i Heradsbygda. Vi kan med
dette bekrefte at alle de ovenstående aktørene og klubbene ser på prosjektet som svært etterlengtet
og støtter bygging av en slik hall fullt ut. Dette er skriftlig bekreftet.

Vedlagt følger et investeringsbudsjett. Det følger av investeri ngsbudsjettet og de v ilkår som stilles til
innvilgelsen av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra Kult urdepartementet at Heradsbygda
Idrettslag er avhengig av både stø tte og en kommunal garanti fr a Ringerike kommune for å få
realisert prosjektet. Dersom det skulle vise seg utfordrende fo r kommunen å innvilge støtte i den
størrelsesorden som er forespurt basert på det økonomiske handl ingsrommet kommunen har i
budsjettene for inneværende år, henstiller vi kommunen til å vu rdere om den kan forplikte seg til å gi
støtte til prosjektet fordelt ov er f.eks en to tre års periode. En bankgaranti vil være nødvendig for å
få på plass en realistisk ekstern finansiering av prosjektet.

Vi gjør oppmerksom på at det vil foreligge et lånebehov utover kommunal støtte og gaver. Det er
likevel begrenset hvilken mulighet et idrettslag av Heradsbygda Idrettslags størrelse vil kunne ha til å



ta på seg ansvar for ekstern finansering da dette vil være forb undet med et personlig ansvar for
styremedlemmer og leder i idrett slaget. Lånet og driften av hal len vil være Heradsbygda I L sitt fulle
og hele ansvar, og er dekket inn gjennom driften. Se vedlagte d riftsbudsjetter. Heradsbygda I L vil
være byggherre.

Vi vil påpeke at dette er en unik mulighet for Ringerike kommun e til å få på plass infrastruktur for å
sikre et helårlig tilbud for dis triktets aktive fotballspillere . Inneværende vinter har vist at det er svært
ressurskrevende å holde banemateriell åpent i en krevende vinte rsesong for et stadig økende antall
helårlig aktive fotballspillere i distriktet. En fotballhall vi l dekke et prekært behov fra distriktets
klubber og foreninger, men vil og så være et mer miljøvennlig og ressursbesparende tiltak som ledd i
å dekke distriktets behov for helårlige treningsfasiliteter for fotball.

På bakgrunn av dette og at vi i Heradsbygda I L ønsker å få igan gsatt prosjektet så raskt som
overhodet mulig, søker vi om tild eling av kommunale midler på k r 3.500.000 som ledd i å få finansiert
dette prosjektet. Planlagt bygge start vil være våren 2018. Peri oden frem til byggestart vil brukes til å
få alle formelle søknader og avtaler i orden. Vi håper på en sn arlig behandling av søknaden for å
kunne være i stand til å ferdigstille hallen oktober 2018 før v intersesongen igangsettes.

Den nærmere bakgrunnen for søknaden kommer nedenfor:

I. Bakgrunn for søknaden

Med bygging av fotballhallen sikrer vi regionen større kapasite t og muligheter for helårlige
treningsfasiliteter for aktive fotballspillere i regionen Ringe rike Jevnaker Hole. Dette vil avbøte et
skrikende behov for og underskudd på treningsflate i vinterhalv året for fotballen. Dette vil bidra til å
dempe eksporten av fotballspillere ut av vår region ved å tilre ttelegge for at ungdommen fortsetter
med fotball lengre i vårt distrikt enn i dag. Hallen er tilten kt å være et møtesen ter for alle aktive
fotballspillere i regionen på tve rs av klubbgrensene og vil bid ra til å løfte vår region på fotballkartet
og tiltrekke seg interesse hos flere spillere og trenere.

II. Bruk av hallen

Vi ønsker å bygge en hall som pr imært er tilrettelagt til bruk for fotball da dette er mer realistisk
kostnadsmessig enn ved enn flerbr ukshall. Hallen vil være til b ruk både for egen klubb, utleie til
andre klubber og foreninger, for k ommune og eventuelt tilhørend e skoler (Helgerud/Veien
skole/Veienmarka) på dagtid. Hallen kan også kombineres med bru k til skolefritidsordning.
Vi ser for oss også at hallen ka n benyttes til andre arrangemen ter som konserter, messer,
kulturarrangementer, korps og andre tilstelninger uten vesentli ge tilleggskostnader

III. Hvorfor Heradsbygda Idrettslag?

Heradsbygda Idrettslag kan vise t il gjennomføringsevne ved tidl igere prosjekter, slik som ved
byggingen av kunstgressbanen og garasjen. Klubben har en god, r yddig og stabil økonomi og har god
tradisjon for å ta på seg arbeid e på dugnad. Vi har eget utstyr og mannskap for drift av hallen og
anlegget vårt i Heradsbygda.

Heradsbygda Idrettslag har vært og er et aktivitetssenter i reg ionen innenfor juniorfotball de siste 5
10 årene. Vi har ved å trekke veksel på kompetanse fra fjern og nær vært i stand til å lage et tilbud
som både ivaretar bredde og sa tsning i juniorsammenheng. Med de tte har vi hatt evne til å tiltrekke
oss spillere fra andre lokale klu bber som følge av å ha et bred detilbud tilrettelagt for både mer aktive



og normalt aktive fotballspillere . Dette treningstilbudet har v ært godt forankret både hos barna og
foreldrene for å sikre best utvi kling for barn med ulik mestrin g på alle nivåer.

IV. Valg av hall og plassering av hallen

Vi har ved valget av hall falt ned på en isolert thermohall i s tørrelsen 60 x 40 meter. Størrelsen på
hallen tilsvarer en god 7’er ban e som både gir tilstrekkelig pl ass for å trene for de fleste
aldersgrupper og mulighet for kamper innendørs om vinteren.

Leverandøren av hallen garanterer en levetid på plastduken på h allen på 30 år. Normal levetid antas
av leverandøren imidlertid å være 40 år. Vi har vurdert ulike l everandører av hallen og har falt ned på
at leverandøren RU BB og en Thermo hall med 100 mm isolasjon og U verdi 0.345 W/m²K.
Isolasjonsevnen er med andre ord meget god og representerer bed re verdier enn f.eks. vinduer etter
dagens standard leverer.

Fordelene med denne typen hall er at den er:

Kostnadseffektiv
Miljøvennlig
Lys og luftig atmosfære
Lavt energibehov
Imøtekommer et bredt utval g av innendørs idretter
Imøtekommer alle krav til gymsal på skoler
Sterke, varige, fleksible, flyttbare og enkle i vedlikehold
Effektiv og rask montering
Lave livsløps kostnader
Svært lav vedlikeholdskostnad

Når det gjelder konkret plassering av hallen foreslår vi benytt et eksisterende grusbane sørøst for
dagens kunstgressbane. Området er godt egnet både hva angår bes kaffenhet og størrelse til å bygge
en fotballhall. Det vil bli i samarbeid med kommunen bli foreta tt en nærmere vurdering av om
fotballhallen vil ligge innenfor eksisterende reguleringsplan s om «friområde, idrett» eller om
dispensasjon eller omregulering er påkrevd. Vi vil sørge for at eksisterende fasiliteter ved området
blir ivaretatt, herunder eksisterende bruk til aking, skiløyper og parkering. Vi ser for oss å
tilrettelegge for ekstra parkeri ngsplasser syd for eksisterende innfartsvei i tillegg t il parkeringsplasser
ved siden av hallen. Vi kommer vi dere til å benytte eksisterend e garderobeanlegg i klubbhuset. Vi vil
også sørge for å søke om dispens asjon for dagens høydebegrensni ng på 9 m mønehøyde/8m
gesimshøyde som er angitt i pla n og bygningslovens § 29 4. End elig vil vi sørge for tilstrekkelig
nabovarsling med forklaring til hvordan vi foreslår å benytte o mrådet, tilkomst vei samt ivareta
eksisterende fritidsfasiliteter i området.

V. Prosjektets kostnader og finansiering

Vi viser til vedlagte kostnadsov erslag, finansieringsplan og dr iftsbudsjett for økonomiske detaljer
rundt prosjektet.

Alle postene i kostnadsoverslaget er innhentet ved anbud fra lo kale leverandører i regionen. Vi kan
også fremskaffe nærmere kalkyle r for beregningen av de ulike ko stnadsartene samt postene i
driftsbudsjettet. Vi har vært i kontakt med Sparebank 1 Ringeri ke Hadeland og Sparebankstiftelsen



Ringerike som alle ser positivt på prosjektet og er villig til å bidra enten det være seg med
finansieringsløsning eller bidrag.

Vi tør også nevne at vi har fått en klar anbefaling av Ringerik e Idrettsråd om at de støtter vårt
prosjekt om bygging av en f otballhall i Heradsbygda.

Fra sakslisten i møtet den 13. j uni 2017 i Ringerike Idrettsråd :
•  33/17 Fotbal lhall i Heradsbygda HIL ønsker å bygge en hall for 7’er bane på sitt

stadionområde. Vi fikk oversendt d en presentasjonen som ble lag t fram i et møte i
kommunen på fredag. Vi ser på prosjektet som realistisk og mege t etterlengtet for alle
klubbene i distriktet. Vedtak: RI R støtter prosje ktet. Når søkn aden fra HIL foreligger sendes
dette medlemmene som melder ti lbake sin innstilling. Deretter sender vi vår anbefali ng til
kultur sjefen.

Hønefoss Ballklubb, Hønefoss Sportsklubb, Norderhov Ungdoms og Idrettslag, Haugsbygd
Idrettsforening, Ådal Idrettslag og Sokna idrettslag har alle b ekreftet skriftlig at de ønsker en
fotballhall i Heradsbygda velkomme n og de ønsker å benytte seg av tilbudet om å leie kapasitet i
hallen. Dette bekrefter at det er et sterkt behov for en innend ørs fotballhall i vår region og det skaper
også substans i forhold til innt ektspotensialet ved en slik hal l. Dette er viktig for oss som idrettslag for
å kunne delfinansiere prosjektet ved låneopptak.

VI. Oppsummeri ng

Heradsbygda Idrettslag søker basert på ovenstående grunnlag samt vedlagte kostnadsoverslag,
finansieringsplan og driftsbudsje tt og bekreftelser fra klubber i regionen om tildeling av kommunale
midler på totalt kr 3.500.000 som ledd i å få finansiert prosje ktet knyttet til en fotballhall i
Heradsbygda. For det tilfellet at kommunen ikke har anledning til å tildele kommunale midler over
ett års driftsbudsjett, henstiller vi kommunen til å vurdere om den kan tildele samme beløp fordelt
over en to tre års budsjettperiod e. Vi søker også om bankgarant i på kr 6.000.000 for å sikre
realistiske betingelser for innvilgelse av finansiering av pros jektet i form av lån. Bankgarantien vil
dekke et langsiktig lån på kr 2 .640.000 og eventuelt behov for mer kortsiktig mellomfinansiering av
spillemidler, momskompensasjon og eventuelt kommunalt tilskudd.

Vi håper at søknaden kan behandl es på formannskapsmøtet i mars 2018 og kommunestyremøte i
april 2019 for å kunne få fotballh allen ferdigstilt før vinters esongen 2018/2019.

Skulle det være behov for ytter ligere dokumentasjon eller infor masjon for å behandle søknaden, bes
undertegnede kontaktet. Vi står gjerne til disposisjon i forbin delse med deltakelse i
formannskapsmøte eller kommunestyremøte dersom det er behov for dette.

Vi håper på en velvillig tilnærmin g og ser frem til et godt sam arbeide med kommunen knyttet til
dette prosjektet.

Med vennlig hilsen

Kjell Ivar Jevne
Leder Heradsbygda IL
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• Sikre helårlige treningsfasiliteter for aktive fotballspillere i
regionen Ringerike-Jevnaker-Hole.

• Vil avbøte et skrikende behov for og underskudd på
treningsflate i vinterhalvåret for fotballen

• Bidra til mindre eksport av fotballspillere ut av vår region
ved å tilrettelegge for at ungdommen fortsetter med
fotball lengre enn i dag.

• Hallen skal være et møtesenter for alle aktive fotballspillere i
regionen på tvers av klubbgrensene

• Vil bidra til å løfte vår region på fotballkartet og tiltrekke seg
interesse hos flere spillere og trenere

Bakgrunn



• Bygge en hall som primært er tilrettelagt til bruk for
fotball
• Mer realistisk kostnadsmessig enn ved flerbruk

• Til bruk for
• egen klubb
• utleie til andre klubber og foreninger
• for kommune på dagtid og eventuelt tilhørende skoler

(Helgerud/Veien skole/Veienmarka)
• Kan kombineres med bruk til skolefritidsordning
• Kan benyttes også til andre arrangementer som konserter,

messer, kulturarrangementer, korps og andre tilstelninger
uten vesentlige tilleggskostnader

Bruk av hallen



Fra sakslisten i møtet den 1 3. juni i Ringerike Idrettsråd:

• 33/17 Fotballhall i Heradsbygda HIL ønsker å bygge en hall
for 7’er bane på sitt stadionområde. Vi fikk oversendt den
presentasjonen som ble lagt fram i et møte i kommunen på
fredag. Vi ser på prosjektet som realistisk og meget
etterlengtet for alle klubbene i distriktet. Vedtak: RIR
støtter prosjektet. Når søknaden fra HIL foreligger sendes
dette medlemmene som melder tilbake sin innstilling.
Deretter sender vi vår anbefaling til kultursjefen.

Ringerike Idrettsråd og et stort flertall av
klubber i distriktet støtter prosjektet



• Kan vise til gjennomføringsevne ved tidligere prosjekter;
• Kunstgressbane
• Garasje

• God, ryddig og stabil økonomi
• Dugnadsvillig
• Har eget utstyr og mannskap for drift av hallen
• Et aktivitetssenter i regionen innenfor juniorfotball de siste 5-10 årene

• Evne til å tiltrekke seg spillere fra andre lokale klubber som følge
av å ha et breddetilbud tilrettela gt for både mer aktive og normalt
aktive fotballspillere

• Et differensiert treningsopplegg som både barna og foreldrene
støtter for å sikre best utvikling fo r barn med ulik mestring på alle
nivåer

Hvorfor Heradsbygda IL?



Kostnadsoverslag

Post Beløp

Hall 5.830.000

Grunnarbeid og betong 2.590.000

Kunstgress 650.000

Belysning og elektroinstallasjon 700.000

Ventilasjon og oppvarming 870.000

TOTALT eks MVA 10.640.000

MVA 2.660.000

Sum bruttofinansering 13.300.000



Finansieringsplan

Post Beløp

Spillemidler 2.500.000

Kompensasjon av MVA 2.660.000

Tilskudd kommune 3.500.000

Gave Sparebankstiftelsen 2.000.000

Lån bank 2.640.000*

Totalt finansieringsbehov 13.300.000

*Lån bank må økes noe som følge av mellomfinansiering i periode n inntil
tilskudd fra kommune, spillemidler (2021) og MVA kompensasjon u tbetales (tidligst 2019)



• Kriterier for valg av leverandør:
• Pris
• Lang erfaring i oppsett av idrettshaller
• Gode referanser

• Vi har vurdert tilbud fra både Hallmaker og Rubb, men har fått
et klart best inntrykk og tilbud fra Rubb.

Valg av hall



Thermohall

• Rubb Thermohall er tilgjengelige i tre nivå er etter behov for isolering, tilpasset
det meste av produkter og råvarer, ente n det er krav til kjøling, oppvarming,

kostnader eller miljø.

• Thermohall Lett (50mm) U-verdi 0.625 W/m2K

• Thermohall Standard (100mm) U-verdi 0.345 W/m²K -< Preferert valg

• Thermohall Ekstrem (150mm) U-verdi 0.24 W/m²K



Kostnadsbesparende alternativ til tradisjonelle
bygninger

• Konkurransedyktig pris
• Lave livsløps kostnader
• Svært lav vedlikeholdskostnad
• Høy gjensalgsverdi og hallen er flyttbar
• Lang levetid



• Benytter eksisterende garderobeanlegg

• Har eget utstyr til å drifte baneanleggene

• Eget drifts-og vedlikeholdsmannskap

• Parkeringsfasiliteter

Drift av hallen



• Utleie til andre klubber og foreninger

• Bedriftsidrett

• Sponsor

• Arrangementer

• Fotballskole

• Cuper

• Messer, konserter mm.

Driftsinntekter



Driftsbudsjett for hallen
Post Beløp

Driftsinntekter

Utleie vinter 220.000

Utleie sommer 30.000

Turneringer 40.000

Fotballskole 20.000

Reklame 60.000

Totale driftsinntekter 340.000

Driftsutgifter

Vedlikehold og forsikring 50.000

Strøm 15.000

Renter finansiering 120.000

Totale driftsutgifter 185.000

Nettodriftsresultat 155.000



Vilkår for lånefinansiering fra
kommunalbanken

Nedenfor ser du våre formelle krav til dokumentasjon som i hove dsak idrettslaget selv må stille med. Når det gjelder selvskyld nergarantien er det viktig
å huske lånebeløp +10% og løpetid + 2år –både i styrevedtak i i drettslaget og i søknad til kommunen/vedtaket.

Kommunalbanken tilbyr lån til alle formål som er tillatt lånefin ansiert etter kommuneloven, jfr. Kommunelovens §50. Det må gjør es en selvstendig
vurdering knyttet til begrensningene i KL §51 nr. 2: «Det kan i kke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næ ringsvirksomhetsom
drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv»

Nedenfor følger informasjon om våre formelle krav som må oppfyl les ved lånefinansiering av kommunalt AS, stiftelser og organis asjoner m.m.
Firmaattest (ikke eldre enn 3 måneder)

Oppdaterte vedtekter i signert stand / rett kopi bekreftet av s ignaturberettiget.

Styrets vedtak om låneopptak i undertegnet stand, ref. vedtekte ne. Vedtak skal inneholdebeløp og avdragstid. Myndighet til å v edta endelige
lånebetingelser samt velge bank kan være videredelegert til f e ks styrets leder / daglig leder.

Kommunens garantivedtak . Banken krever selvskyldnergaranti.

Fylkesmannens godkjennelse av garantivedtaket.

Regnskap for siste år, budsjett for inneværende år.

Kundekontrollskjema –myndighetspålagt informasjon som må innhen tes i forbindelse med hvitvaskin gsloven (skjema ettersendes hvi saktuelt!)

Forslag til garantivedtak:
Selvskyldnergaranti
1. Y kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr X som (d ebitor) tar opp til (prosjektnavn).
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. X kroner med tilleg g av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte
renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan i kke overstige (X kroner + 10 %).
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter Z år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes §3 .



i<uns·o e::.s o.,p

Sp1l;,, Tcite  t:,.i:<; ' C

H E R AD S B YG D AI D R E TT S L AG

H E R AD SB YG D A STADI ON
N Y F OTB AL L H AL L
SI T U ASJ ON SP L AN

Dato: 13.09.2017 Sign. K Ro



insulated A SnittA-A

13,5

11,4

2,1

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 I 5.000 5 . 000 5.000

t
40.000

I
l
A B C D E ,

t
F G 1 H

1:150

6,0

5,1

4 , 2

0 , 0

.... ..
4





























Scanned by CamScanner









 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8408-22  Arkiv: PROS 10008  

 

Sak: 92/18 

 

Saksprotokoll - 10008 - Hov alle omsorgsboliger/ nybygg Orienteringssak 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken oversendes Hovedutvalget (HOV) for videre behandling. 

Hovedutvalget (HOV) sender sin innstilling rett til Kommunestyret 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.06.2018: 

 

Kirsten Orebråten (AP) fremmet p.v.a H, Uavh. og H følgende forslag: 

«Saken oversendes til Hovedutvalget (HOV) for videre behandling. 

Hov sender sin innstilling rett til Kommunestyret» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Orebråtens (AP) forslag p.v.a H, 

Uavh og H, ble Orebråtens forslag enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/8408-20   Arkiv: PROS 10008  

 

 

10008 - Hov alle omsorgsboliger/ nybygg 

Orienteringssak 
 

Forslag til vedtak: 

 

De framlagte konseptbeskrivelser og økonomiske opplysninger i forhold til etablering av «Hov 

Øst» tas til orientering. 

 

 

  

Sammendrag  

Våren 2018 er det gjennomført skisseprosjekt for planlegging av 21 nye omsorgsboliger på 

Hov. Skisseprosjektet baserer seg på tidligere mulighetsstudie, krav og føringer fra Husbanken 

samt en omfattende og bred brukerprosess. Konseptet som er utviklet i skisseprosjektet er 

vesentlig endret fra konseptet som forelå ved mulighetsstudie (presentert i tidligere politisk 

sak). Dette skyldes først og fremst at målgruppen, etter krav fra Husbanken, er endret fra 

«unge brukere» til «eldre uavhengig av diagnose», samt ytterligere økt fokus på lave drifts og 

vedlikholdskostnader.  

 

Som følge av omdefinering av målgruppen var det mulig å øke antall enheter fra 18 til 21. I 

forhold til den nye målgruppen er det ikke like strenge føringer fra Husbanken for å unngå 

institusjonspreg. Dette åpner opp for en annen utforming og plassering av bygningsmassen på 

tomta enn tidligere. Bygningsmassen er nå slått sammen fra to til ett bygg og det er lagt til 

grunn enkel bygningsgeometri.    

 

Den planen som nå foreligger baserer seg på minimumsløsninger med tanke på krav og føringer 

fra Husbanken. Det er i forbindelse med brukerprosess og skisseprosjekt gjennomført flere 

prosesser relatert til optimalisering av løsninger og arealreduksjon. Planlagte arealer er derfor å 

betrakte som «ferdig tygde» løsninger, med lite rom for justeringer.   

 

I skisseprosjektet er det gjort vurderinger med tanke på energiløsninger og byggemetode. 

Vurderingene viser blant annet at bygget kan være egnet for bygging i massivtre og at bruk av 



- 

fornybar energi som solceller er hensiktsmessig. Bygging etter passivhus standard (økte 

energikrav utover forskrift) er derimot ikke hensiktsmessig for denne typen bygg.  

 

Prosjektet planlegges utlyst på anbud som totalentreprise senhøsten 2018, med oppstart ca 

mars 2019 og ferdigstillelse sommeren 2020.  

 

Kostnadskalkylen fra skisseprosjektet angir en samlet prosjektkostnad for omsorgsboligene i 

størrelsesordenen 105,5 MNOK ink mva, som tilsvarer en kostnad pr/ m2 på ca. 37.700 kr/ 

m2.  

 

I tillegg til dette vil det påløpe enkelte kostnader i forbindelse med etablering av infrastruktur, 

deriblant fortau, gangveier og parkering i området. Dette kommer som en følge av krav i 

forbindelse med reguleringsprosessen     

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med behandling av sak 107/16 «Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, - 

behovsanalyse» ble det vedtatt at Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i 

Heradsbygda videreføres. 

 

Beskrivelse av saken 

Denne saken omhandler prosjekt i handlingsprogrammet for 2019- 2021; «Hov omsorgsboliger 

(Hov Øst)».   

 

Prosjektet «Hov Øst» omhandler bygging av 21 omsorgsplasser finansiert som omsorgsboliger 

med tilhørende personalrom, fellesfunksjoner og uteareal, på en ledig kommunal tomt i 

området ved Hov gård. Den aktuelle tomten anses meget godt egnet til formålet og vil gi en 

bra utnyttelse av dette området, med sentral beliggenhet, gode dagslysforhold, solforhold og 

utsikt.   

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2019- 2021 er det foretatt avsetninger til 

utbygging av nye omsorgsplasser ved Hov omsorgsområde. Dette ble gjort i forhold til en 

mulighetsstudie med arkitekt og referansegruppe for to prosjekter «Hov øst og «Hov vest», 

gjennomført i 2015/ 2016. 

 

Parallelt ble det og den gang satt i gang en reguleringsprosess for å omregulere de aktuelle 

tomtene på Hov fra NLF- område til boligformål. Reguleringen ble vedtatt i kommunestyret 

05.04.18, men er i påvente grunnet klagesak fra en nabo.  

 

Prosjektet har vært oppe til politisk behandling i formannskapets sak 191/16 «Hov og 

Heradsbygda omsorgsboliger –Valg av løsninger og rammebetingelser». Saken ble deretter 

trukket, og sendt tilbake til rådmannen for videre saksbehandling.  

I det videre arbeid med saken kom bl.a. husbanken med endringsforslag som gjør at konseptet 

nå framstår ganske annerledes. Den viktigste premissendring er at husbanken ikke godtok et 

planlagt større innslag av unge funksjonshemmede, og det ble enighet om å endre målgruppen 

fra «unge brukere» til «eldre omsorgstrengende uavhengig av diagnose». 

Som følge av omdefinering av brukergruppe var det mulig å øke antall enheter fra 18 til 21, i 

tillegg var det ikke like strenge føringer fra Husbanken for å unngå institusjonspreg. Derimot 

har husbanken for denne brukergruppen et høyt fokus på tilpasning til demens, som må 



- 

ivaretas. Det nye konseptet åpner opp for en annen utforming og plassering av bygningsmassen 

på tomta enn tidligere. Bygningsmassen er nå slått sammen fra to til ett bygg. Sammenslåing av 

bygg resulterer blant annet i kortere avstander, vesentlig bedre logistikk for ansatte, behov for 

kun 1 heis og mer rasjonelle tekniske løsninger. Dette vil medføre betydelig lavere kostnader 

for drift, sammenlignet med inndeling i flere bygg.  

Våren 2018 ble det gjennomført et skisseprosjekt som resulterte i nye planer, skisseprosjekt 

rapport og kostnadskalkyle (planer og skisseprosjekt vedlagt). Dette baserer seg på tidligere 

mulighetsstudie, krav og føringer fra Husbanken samt en omfattende og bred brukerprosess. I 

denne prosessen er og forholdet til naboer forsøkt ivaretatt best mulig, spesielt barnehagen på 

tilgrensende tomt.  

Skisseprosjekt presenterer følgende vesentlige endringer fra tidligere mulighetsanalyse: 

 Tre ekstra boenheter, slik at prosjektet nå inneholder 21 omsorgsplasser 

 I stedet for to bygninger framstår prosjektet nå med en bygning, og gir vesentlig 

bedre forutsetninger for drift.  

 Bygg og uteområder er i tråd med husbankens føringer langt bedre tilpasset brukere 

med demens. 

 Optimalisert planløsning med redusert areal på leiligheter og fellesareal, gjør at 

samlet areal ikke øker tross tre ekstra enheter. 

 Bygningen har nå to etasjer i stedet for tre.  

 Kjelleretasje i planlagt i deler av bygget (nødvendig pga. tomt, utforming og 

geotekniske forhold).  

 Økning i stipulert prosjektkostnad som følge av blant annet tre enheter, samt 

forhold avklart gjennom skisseprosjekt (mulighetsstudien var basert på et annet 

konsept og grove m2 priser). 

 Økt antall parkeringsplasser som følge av krav i reguleringsprosessen.    

Samtlige endringer i prosjektet er avklart med husbanken og vi har fått klar tilbakemelding på 

at prosjektet vil få økonomisk støtte (investeringstilskudd).  

Husbanken utbetaler sine tilskudd når innflytting har funnet sted, og kommunen må derfor 

fullfinansiere prosjektet. Dersom prosjektet godkjennes kan forprosjekt og anbudsgrunnlag 

være klart høsten 2018 med byggestart i 2019 og ferdigstillelse sommeren 2020. 

Området omfattes av to gjeldende reguleringsplaner; plan nr. 49 «Hov gård» og plan nr. 218-

01 «område ved Hov gård». Ny reguleringsplan med omregulering til boligformål ble vedtatt i 

kommunestyret 05.04.18, men er fortsatt i påvente grunnet klagesak fra en nabo.  

Prosjektet på Hov ØST planlegges utført/samkjørt med Hov VEST (presenteres i egen sak). 

Dette med tanke på mulige synergieffekter som følge av felles rigg og drift, administrasjon, 

logistikk, HMS, og med tanke på trafikk/ belastning for nabolaget.  

Økonomiske forhold 

 

Kostnadskalkylen fra skisseprosjektet angir følgende samlet prosjektkostnad for 

omsorgsboligene, ink mva og avsetning for usikkerhet: 

 

Prosjektkostnad (P50): 98,5 MNOK ink.mva  

Prosjektkostnad (P85): 105,5 MNOK.  



- 

 

Anslått prosjektkostnad P85 tilsvarer en kostnad pr/ m2 i størrelsesordenen 38.000 kr/ m2, noe 

høyere enn gjennomsnittlig referanse kostnad angitt i norsk prisbok for tilsvarende boliger (ca. 

34.000 kr/ m2).  

 

Kostnadene er beregnet ut i fra standard modell og oppsett for prosjektkostnader. P50 er 

verdien for anslått prosjektkostnad med 50% sannsynlighet. Verdien for P85 er anslått 

prosjektkostnad beregnet innenfor 85% sannsynlighet. Dette betyr eksempelvis at for P85 er 

det 85% sannsynlighet at kostnadene ikke vil øke utover denne rammen.  

 

Planer fremkommet i mulighetsstudien er langt fremskredne og utviklet vesentlig utover hva 

som er vanlig i en skisseprosjekt fase. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de 

enkelte elementer i prosjektet. Rådmannen vurderer en vesentlig økning av kostnadsrammen 

(utover P85) som lite sannsynlig. 

 

Årsaken til at kostnadene er kalkulert noe høyere i dette prosjektet er forhold som er avdekket 

i skisseprosjektet, deriblant:  

 Stort arealbehov og høy utnyttelse av tomten. Behov for å bygge nært en bratt skrent, 

gir noe usikkerhet med tanke på geotekniske forhold. Behov for fundamentering med 

kjelleretasje og en del terrengtilpasninger.  

 Meget skrå tomt og store høydeforskjeller medfører behov for kjelleretasje i deler av 

bygget. 

 Behov for demenstilpasning ble et krav fra husbanken, spesielt med tanke på den 

tiltenkte brukergruppen. Krever adskilte innganger, tilpasset planløsning i bygget og 

egne uteområder med skjerming.  Mulighet for å skjerme demente personer fra 

personer uten demens tilsier flere adkomster til bygget med hovedadkomst i 

kjelleretasje.   

 Utfordringer med tomten knyttet til høye støyverdier (avklart gjennom faktiske 

målinger), samt premisser fra husbanken/arbeidstilsynet når det gjelder blant annet sol- 

og dagslysforhold. I sum medfører dette at andre løsninger enn det valgte konseptet i 

skisseprosjektet vanskelig lar seg gjennomføre med lavere kostnad.  

I tillegg til prosjektkostnaden for bygging av omsorgsboligene vil det påløpe noe kostnader i 

forbindelse med etablering av infrastruktur i hele området på Hov, deriblant fortau, gangveier 

og parkering i området. Dette kommer som en følge av krav i forbindelse med 

reguleringsprosessen, og er et resultat av omregulering for hele området. Kostnadene for ny 

infrastruktur vil inngå som en del av den totale prosjektkostnaden og dekkes av prosjektet, 

men må holdes utenfor husleieberegningene.  

Kostnader for etablering av infrastrukturtiltak er i skisseprosjektet kalkulert til ca. 5,5 MNOK, 

noe som basert på P85-kalkylen gir en stipulert totalkostnad for prosjektet på 111 MNOK. 

Ink.mva.  

 

Refusjoner: 

Full finansiering (som kommunen må ta høyde for da refusjoner og tilskudd blir utbetalt i 

ettertid) vil dermed for «Hov Øst» kalkuleres til 111 MNOK. Dette beløpet er inkl. moms, noe 

kommunen får refundert for boliger rettet mot dette formålet. 



- 

Husbanken dekker for tiden inntil 45% av anleggskostnader begrenset oppad til en 

anleggskostnad på kr. 3 226 000,-. Dette vil gi en maksimalt uttelling når det gjelder 

investeringstilskudd på kr. 1 452 000,-/boenhet. Husbanken forutsetter da at omsorgsplassen 

er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem 

og annen velferdsteknologi. 

Med dagens satser, vil da dette byggeprosjektet utløse et investeringstilskudd på inntil kr. 

30 492 000,-. Momskompensasjonen vil utgjøre ca. kr. 21 600 000,-, noe som vil prosjektet en 

nettokostnad for Ringerike kommune på kr. 55 900 00,-. 

Ringerike kommunen har vedtatt innføring av «gjengs husleie» med et «øvre tak» på kr. 

8 000,-/mnd. Den samlede husleieinnbetaling vil da bli på kr. 2 016 000,-/år. Da deler av 

husleien også omfatter kommunale avgifter. kan man ikke uten videre benytte hele 

husleieinntekten til å håndtere kapitalkostnadene. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Etableringen av omsorgsboligene på Hov øst, i henhold til planlagt skisseprosjekt, vil gi meget 

godt tilpassede, fremtidsrettede og driftseffektive omsorgsplasser.  

Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med tanke på økonomi eller fremdrift. Planer 

fremkommet i mulighetsstudien er langt fremskredne og utviklet vesentlig utover hva som er 

vanlig i en skisseprosjekt fase. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de enkelte 

elementer i prosjektet. Rådmannen vurderer at en vesentlig økning av kostnadsrammen (utover 

P85) som lite sannsynlig. 

Bygget har en enkel geometri/ utforming og geotekniske undersøkelser har vist at det ikke er 

noen usikkerheter med tanke på grunnforhold, gitt at bygget prosjekteres etter de anbefalinger 

som prosjekteringsgruppen anbefaler (deriblant utforming, kjelleretasje, avstand fra skråning 

etc.).  

Husbanken har i avklaringsmøter gitt aksept for tilsagn på støtte til bygging av inntil 21 

enheter. Dette vil medføre en meget god utnyttelse av tomten til det aktuelle formålet og bidra 

til å holde kostnaden pr. enhet nede, samt gi en effektiv drift. Helse og omsorg forventer gode 

synergieffekter med tanke på drift og bemanning knyttet til andre omsorgsboliger i Hov 

omsorgsområde, deriblant Hov Vest. 

 
 

 

 

 



- 

Vedlegg:  

1 Tegninger skisseprosjekt. 

2 Rapport skisseprosjekt 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Trond Skogdal 
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1 FE LLES

1 .1 Prosjektet

1.1.1 Info

Ringerike kommune vil bygge nye omsorgsboliger og har engasjert prosjektteam fra Asplan Viak AS
for å føre prosjektet fram til et konkurransegrunnlag for total entreprise. Dette dokument utgjør en
oppsummering av skisseprosjektfasen. Etter politisk behandling og eventuell beslutning om
videreføring vil det gjennomføres et forprosjekt som danner gru nnlag for konkurranse og kontrahering
av entreprenør.

1.1.2 Regulering

Området er regulert til formålet. Detaljregulering ble vedtatt i kommunestyret 05.04.18.

1 .2 Energi og Miljø
I skisseprosjekt er det utført analyser for å vurdere om det er hensiktsmessig med passivhusnivå på
prosjektet. Konklusjonen er at formen på bygget er lite energieff ektiv og at det dermed krever dyre
tiltak for å nå passivhusnivå. Det er vanskelig å forsvare dett e i et livsløpsperspektiv og vi vurderer det
derfor slik at det er bedre for dette prosjektet å utføre gode enkelttiltak, som f.eks. å redusere
kjølebehov, forbedre tetthet og benytte gode vinduer.

Det er gjort innledende vurderinger av klimagassutslipp og livssy kluskostnader for bæresystem i tre og
for bæresystem i betong og stål basert på nøkkeltall og tidlige re erfaring. Vurderingene er
overordnede, og har derfor relativt stor grad av usikkerhet, me n oppfyller hensikten å gi et bedre
beslutningsgrunnlag for alternativene. Beregningene viser at et bæresystem i tre vil gi lavere totale
klimagassutslipp (45-55 %) sammenlignet med et bæresystem i beton g og stål. For
levetidskostnadene kan det variere hvilket konseptalternativ som kommer best ut pga. varierende
materialpriser og bygningskonsept. Redusert byggetid trekkes fre m som en viktig faktor som kan gjøre
tre-konsept konkurransedyktig med betong. For å sikre lavere livs sykluskostnader for tre-konseptet,
bør det så tidlig som mulig i prosjektet tas hensyn til at mass ivtre skal brukes, for å sikre optimale
løsninger som gir redusert byggetid.

Bygget har tilknytningsplikt til fjernvarme. Det er i skissepro sjektet gjort en vurdering av LCC og CO2-
utslipp knyttet til energiforsyning med fjernvarme, samt sensitiv itetsanalyse mht. effekttariff og
energikostnad. En tilsvarende analyse er gjort for en alternati v energiforsyningsløsning med
grunnvannsvarmepumpe i kombinasjon med el-kjel. Konklusjonen er at fjernvarmen kommer
kostnadsmessig best ut i et livsløpsperspektiv, mens løsning me d varmepumpe og el-kjel har et lavere
klimagassutslipp i drift. Det er også gjort vurderinger av muli g produksjon fra solceller på bygget.

Det henvises til notater for LCC- og klimagassberegning, samt no tater for vurdering av passivhus og
alternativ energiforsyningsløsning.

1 .3 Bygningsfysikk
Kjellerplan står delvis under terreng og bygges i betong med ut vendig isolering og fuktsikring. Bygget
dreneres med drenerende masser av finpukk/grus mot vegger og gu lv, i tillegg til drensledninger lagt
rundt bygget under gulvnivå. Det skal etableres radonmembran og sekundærtiltak under alle gulv mot
grunnen.

Plan 1 og 2 bygges i tre. Om det benyttes massivtreelementer i yttervegg og yttertak vil elementene
tettes og isoleres utvendig. Om det ikke benyttes massivtreelem enter i yttervegg kan veggene bygges
opp som tradisjonelle bindingsverk av tre med innvendig dampspe rre. Vegger skal utføres etter
prinsipp om to-trinns tetting og med luftet kledning.



Ringerike kommune

HOV ØST OMSORGSBOLIGER - Skisseprosjekt
Dato: 25.05.2018

Side: 5 av 22

Asplan Viak AS

Tak med helning over 6 grader utføres som luftet tak med utvend ige nedløp. Flate tak og takterrasser
skal utføres etter prinsipp om kompakte tak med innvendige nedl øp.

1 .4 Akustikk
Generelt legges NS8175:2012 til grunn for krav til akustikk og lydisolasjon. Lydklasser defineres
nærmere i forprosjektfasen. Det er satt krav til håndtering av trafikkstøy.

1 .5 Brannteknisk
Det er i skissefasen av prosjektet utarbeidet et brannkonsept f or bygget. Konseptet beskriver de
overordnede branntekniske funksjons- og ytelseskrav som skal legg es til grunn for videre
prosjektering. Slik sikres at krav satt i aktuelle forskrift (TE K17) ivaretas.

Det henvises til vedlagte brannkonsept for skissefasen.

1 .6 SH A
SHA-plan og risikovurdering vil utarbeides i forprosjektfasen.
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2 BYGNI N G

2.1 Arkitektfaglig
Ytre forutsetninger

Det foreligger en nylig vedtatt reguleringsplan som delvis er et produkt av innspill i forhold til
mulighetsstudie utarbeidet av Asplan Viak i 2015. Mulighetsstud ie var basert på et program noe
avvikende fra det foreliggende skisseprosjektet, men skisseprosjektet holder seg innenfor gitte
rammer i planen.

Tomten inngår i et større areal under gnr/bnr 87/1. Hvis man regner tomtearealet utfra de naturlige
rammene som skisseprosjektet viser, så gir dette en tomt på ca. 3580 m2. Det inkluderer
parkeringsområdet i sør. Tomtens form gir i utgangspunktet en m arkant tredeling; et svært bratt parti,
et middels bratt parti og en øvre del som er noe flatere der de nne har sin egen rektangulære geometri.
Kun den øvre delen er hensiktsmessig å benytte, grunnet høydefo rhold til adkomstvei i sør. Avkjørsel
anses best ved laveste punkt langs adkomstvei, i sørvestre hjørne.

Østre del av tomten er i dag leid ut til Hov barnehage. Det har vært tydelige signaler fra kommunen på
at hensynet til barnehage skal ivaretas slik at mest mulig av d ette området fremdeles skal kunne
disponeres av barnehagen.

Det er av kommunen vært foretatt en enkel geoteknisk vurdering, der det antas ikke å være leire i
området og at det slik sett ikke er spesielle problematiske forhold som må tas hensyn til ved
fundamentering av ny bebyggelse. Like fullt har tomten et så pa ss bratt parti mot nord at det i øvre
knekkpunkt for dette partiet ikke bør bebygges nærmere enn 8 me ter, som også var et grovt
holdepunkt for mulighetsstudiet. Det ble nylig også foretatt en befaring på tomten med geoteknikker
hvor man kom til samme konklusjon.

Det er ikke blitt formidlet at det er registrert verdifull veget asjon på tomten, men den tette småskogen i
den bratteste partiet har klart en stabiliserende funksjon for øverste jordlag. Tomten må ses i
sammenheng med en rekke omsorgsbygg videre mot øst, i forlengel se av barnehagen, og også med
omsorgsboligene rett vest. Mot sør er det lavere rekkehus-bebyg gelse.

Tomten har fine solforhold, også sent på dagen. Det er fritt utsyn i stort panorama mot vest/nord,
særlig når man kommer litt opp over bakkenivå. Det er foretatt en enkel støyvurdering av området som
viser at deler av tomten i nord og vest vil være støyutsatt.

Program

Rom og funksjonsprogram samt brukerutstyrsprogram utarbeidet av OEC i samarbeid med Ringerike
kommune, datert 06.02. 2018, danner utgangspunktet for skissepr osjektet. Det er i prosessen i
skisseprosjektfasen imidlertid foretatt noen justeringer av pro grammet samt supplert med rombehov
formidlet av tekniske rådgivere.

Prosjektets skal i hovedsak huse 21 leiligheter og felles- og st øttefunksjoner beregnet på «eldre
uavhengig av diagnose», med spesielt fokus på tilrettelegging i forhold til eldre psykisk
utviklingshemmede. I dag utgjør det en definert gruppe på 50 år og oppover. I Program fremholdes
det: « Boligene skal være innrettet slik at beboerne kan opprettholde sine selvstendige gjøremål og
samtidig være tilrettelagt for et sosialt felleskap mellom beboerne.»

I programmeringsarbeidet er programvaren dRofus benyttet for ka rtlegging av behov og utstyrsnivå.
Det ble besluttet ikke å vedlikeholde denne programvaren i det videre arbeidet da det i hovedsak er et
oversiktlig prosjekt og nytteverdien ikke forsvarer tidsbruken.

Prosess

Det har i denne fasen vært avholdt innledende avklaringsmøter m ed kommunen ved Trond Skogdal
og innleid prosjektleder Joakim Gjersøe, første møte med befari ng av tomteområdetmed formidling av
prosjektets premisser. Videre er det gjennomført møter med bruk errepresentanter, møte med
representanter fra Hov barnehage, to avklaringsmøter med Husban ken samt en fire
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prosjekteringsmøter med prosjekteringsteamet. Det er gjennomført en dag med befaring i Oslo-
områdetmed representanter fra kommunen, innleid prosjektleder, bygningsteknisk konsulent og
arkitekt. Prosjektene som ble befart barnehage i massivtre samt tre boligprosjekter med
omsorgsleiligheter.

Arkitektonisk grep

Bygningsvolumet er organisert rundt et felles uterom og gir et avklart skjermet og rolig uteområdet,
både fra støykilde i nordvest, adkomstvei og nabobebyggelse. Le ilighetene er vendt ut mot
omgivelsene, fellesrom og adkomstsonene er orienterer inn mot g årdsrommet, det styrker den interne
logistikken og lesbarheten i prosjektet. Mot nord er terrenget fallende og muliggjør en underetasje til
drift, personalrom, tekniske rom og supplerende adkomst. Denne bygningsdelen har også i høyden en
ekstra etasje inneholdende et bofelleskap, fellesrom og en lite n administrasjonsdel. Det er i
skisseprosjektet vist et skåtak med slak takvinkel over denne d elen. Det gir en samhørighet med
taklandskapet i et området ellers preget av skråtak i forskjellige varianter. Volumet på
bygningsmassen er noe større enn det som er ellers i området, m en vil med sin lavmælte karakter og
volumoppbygging ikke kontrastere eksisterende bebyggelse på en pr ovoserende måte.
Bygningsmassen er trukket maksimalt mot vest og gir dermed et s tørst mulig uteareal til det indre
hagerommet samtidig som det ivaretar barnehagens kvaliteter. Bygningen er avtrappet i forhold til
barnehagens nivå, det bidrar ytterligere til å skjerme områdene fra hverandre samtidig som det store
åpne landskapsrommet imellom gagner begge.

Det er et klart mål og la bygningen fremstå med en identitet kn yttet til boligarkitektur fremfor å
identifiseres som en institusjon. Volumoppbygging, materialvalg , takform, landskapstilpasning og
kvalitet i detaljering vil være viktige parametere for å lykkes . Bygningen er i skisseprosjektet gitt et
asymmetrisk skråtak med slak vinkel på den høyeste delen og ett flatt tak på den lave delen ut mot
syd. Den lave delen foreslås benyttet til takterrasse og grønt t ak.

Planløsning

Bygningen inneholder primært 21 leiligheter og støttefunksjoner i forhold til disse. Leilighetene er
organiserte i tre bofellesskap med 7 enheter i hvert bofellessk ap. Det gir fine oversiktlige bofellesskap i
tråd med Husbankens anbefalinger. Alle leilighetene er identisk e og ligger primært speilvendte i
forhold til hverandre. Hver bogruppe er organisert med en lettfattelig logistikk og intensjon om å
minske «korridorfølelsen» og dermed også institusjonspreget.

Leiligheten inneholder et lite soverom, et universelt utformet bad med plass til egen vaskemaskin,
oppholdsrom med kjøkkensone og en bod/oppbevaringsskap. Det har i denne fasen vært satt fokus
på å få optimalisert arealbruk i forhold til funksjon. Den viste løsning har nettoareal ca. 42m2 per
leilighet. Husbanken har oppfordret til å se på alternativ med sovealkove istedenfor et eget soverom,
men tilbakemeldingene fra brukergruppen har vært at det er ønsk elig med et eget soverom. I forhold til
Husbanken vil plasskrav i forhold til pleiestilling av seng vær e ivaretatt i oppholdsrommet. Husbanken
vurderer således ikke soverommet, men overlater denne vurderinge n til kommunen.

Fra inngangspartiet til hver leilighet er det siktkontakt mot f ellesareal samt en visuell orientering mot
uterommet. I hver ende av bofelleskapene ligger oppholdssoner s om gir bogruppene definerte
tyngdepunkt og vendepunkter i en vandrerute. Lagersoner, person altoaletter og gjeste-wc er trukket ut
i fellessoner og tar dermed ikke unødvendig fokus inne i bofell eskapene.

Trapp og heiskjerne ligger sentralt i byggets vestre hjørne og gir enkel og logisk adkomst fra
inngangspartiene og har en strategisk plassering i forhold til alle etasjer. Det er i skisseprosjektet
medtatt en heis tilpasset båre.

Det er avsatt areal til administrasjon i 2.etasje bestående av to kontorer med tilhørende møterom.
Medisinrom er også samlokalisert med disse funksjonene. Møterom er tiltenkt tidvis å kunne slås
sammen med et fellesrom for beboerne ved parkering av mobil ski llevegg. Det muliggjør et mere
generøst rom hvor beboere kan samles. Et tilhørende uterom på t akflaten over 1. etasje er vist i
skisseprosjektet.
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I underetasjen er personalgarderober, rom knyttet til rengjørin g og drift lokalisert. Det er medtatt et
avfallsrom som muliggjør system med selvfalls-sjakt for restavf all. Tekniske rom er tegnet inn sentralt
ved trappe-heiskjerne og vil kunne serve etasjene oppover sentr alt via vertikale sjakter.
Dimensjonering og endelig plassering vil avklares i forprosjektet. Ventilasjonsanlegg vil kunne hente
inn luft direkte via nordvendt yttervegg.

Det er i skisseprosjektet vist en parkeringskjeller med plass for 11 parkeringsplasser, hvorav tre er
dimensjonert i forhold til fullverdige HC-p-plasser. Parkerings kjelleren var i utgangspunktet ikke
programmert. Videre prosjektering og behovsvurdering vil drøfte denne funksjonen videre, men det er
av geotekniker og byggeteknisk konsulent konkludert med at det er behov for en underetasje for å få
til en stabil og god fundamentering av bygningen. Det er videre satt et relativt strengt krav til
parkeringsdekning på egen tomt i reguleringsbestemmelsene, den vil kommunen behovs-vurdere
videre, samtidig som foreløpig geoteknisk rapport tilsier at de t bør være en kjeller under bygningsdel
som ligger ut mot den nordlige skrenten.

Arealer

Det er i skisseprosjektfasen foretatt noen endringer i romprogrammet i forhold til romprogram satt opp
av OEC. Blant annet har nettoareal per leilighet blitt redusert fra 45 til 42m2, fellesareal har økt fra 38
til 56m2, felles allrom redusert fra 40 til 25m2 og det er lagt inn avfallsrom i underetasjen.

Bruttoareal P-kjeller
U.etg 302 571
1.etg 1185
2.etg 760

sum 2247
sum inkl. P-kjeller 2818

Materialitet

Motivert utfra flere aspekter er det et ønske at bygningen skal fremstå som en trebygning, med
hovedsakelig bruk av tre utvendig og til en viss grad innvendig. Den nordlige underetasjen, som ligger
ut mot det fallende terrenget, vil naturlig utføres med bruk av støpte konstruksjoner. Det gir bygget en
naturlig sokkel og en positiv horisontal deling. Bygningsmiljøe t rundt er preget av trebyggeri i
varierende skala. Det er ikke noe ønske om å kontrastere dette, men heller søke å bli en naturlig del
av det. Miljømessig er bruk av tre som kjent positivt og bruk a v tre innvendig har mange positive sider i
forhold til inneklima og innemiljøet generelt. Treflater innvendig virker beroligende og bidrar til å
«hjemlig-gjøre» bomiljøet. Omfanget av innvendige treflater vil være en prosess som belyses i neste
fase, her vil økonomi, brann, ambisjonsnivå og estetikk være vik tige parametere. Prosjektet kan
gjennomføres med bruk av massivtre-elementer, noe som kan bidra til å gi prosjektet en konsekvent
ambisiøs linje.

2.2 Byggeteknikk
Generelt

Dette kapittelet omhandler bygningsmessige arbeider som prosjek teres av rådgivende ingeniør i bygg.
Prosjektering og utførelse skal følge krav og anbefalinger i alle gjeldende relevante norske standarder,
lover og byggeforskrifter.

Bygget oppføres med trekonstruksjoner, betong og stål. Bygget h ar en kjeller i betong, to hovedetasjer
og to tak oppbygg. I kjelleren er det lager, tekniske rom og pa rkering. Kjelleren har tilkomst utvendig
fra rampe ned langs byggets og innvendig i bygget med heis og tr app.
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Geotekniske forhold

Det er utført foreløpige geotekniske undersøkelser i forbindelse med prosjektet. Basert på denne er
det forutsatt at grunnen består av gode masser som ikke er telef arlige. Massene er av god bæreevne
og det legges til grunn direktefundamentering, med forutsetning av at det bygges en kjeller under deler
av bygget. Det bør unngås store konsentrerte laster i nærheten av skråning.

Byggegrop

Tomta forberedes for utgraving ved å rydde trær og vekster. Avt aking av humusholdige masser og
eventuell matjord for lagring og gjenbruk som underlag for utom hus. Det graves først til generelt
gravenivå (planum) som settes lik UK avrettingslag under isolas jon golv på grunn. Deretter graves det
ut for fundamenter.

Grunnen er forutsatt å bestå av faste masser, og fordi fraksjons tørrelsen i disse ikke er kjent, medtas
et avrettingslag adskilt med fiberduk i egnet bruksklasse. Grav emasser antas å være egnet for
gjenbruk og deponeres midlertidig på tomta.

Bygget skal sikres ihht forskriftsmessig krav til radonsikring. Bygget skal dreneres i grunnen med
tilslutninger til drenskummer.

Fundamenter

Bygget direkte fundamenteres på stripefundamenter under betongve gger, ringmurer og banketter
under øvrige bærende vegger og yttervegger, punktfundamenter und er søylepunkter. Fiberduk og
oppfylling med min. 300mm pukkpute under alle fundamenter.

Alle konstruksjoner under grunnvannsnivå skal utføres vanntette .

Bæresystem

Det er lagt til grunn at fundamenter, gulv, vegger, søyler og d ekker i under etasje utføres i betong. 1
og 2 etasje er egnet for et bæresystem i limtre og massivtre, el ler stål og prefabrikkert betong
elementer, men også en hybrid løsning med bæresystem i kombinasjon med andre materialer er
aktuelt. Massivtreelementer kan brukes som veggelement, dekkeelem ent, takelement, balkonger og
svalganger.

Dekkene legges hovedsakelig på tvers av lengderetning på bygnings kroppen med bæreakser langs
yttervegger, og langs korridorer i kombinasjon med avstivende inne rvegger. Massivtredekker kan
kombineres med bærende og stabiliserende ytter– og innervegger a v massivtre. Bæresystemet skal
være avstemt med arkitektens planløsning og tekniske føringer. D et kan være hensiktsmessig å
kombinere forskjellige løsninger for å oppnå et optimalt bæresy stem.

Avstivning og stabiliteten skal ivaretas av kjerner og skjærvegg er i etasjeskiller. Det må sikres at
sammenføyninger i dekkene og mellom dekker og vegger/sjakter kan overføre krefter gjennom
avstivingssystemet til grunnen og at alle komponenter har tilstr ekkelig kapasitet. Konstruksjonen skal
ha tilstrekkelig horisontal stivhet og styrke til å motstå laste r fra vind, evt. jordskjelv og skjevlasterm.m.
For å sikre best mulig integritet i vertikalretning i kjerne veg ger, legges det opp til å benytte elementer
med lengde over flere etasjer.
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3 VVS-AN LE GG
Generelt:

Bygget skal prosjekteres og leveres med komplette rør- og ventil asjonstekniske installasjoner for drift
av bygningen og for virksomhet i bygningen. Beskrivelse av løsn inger på de forskjellige faggruppene
innen VVS faget følger nummerering fra bygningsdeltabellen.

3.1 Sanitær
Bygget prosjekteres med komplette sanitærinstallasjoner i og un der bygg. Dette inkluderer også
kummer i grunnen inntil 1 meter utenfor yttervegger.

Anleggsspesifikt:

- Fjernvarmetilkobling for tappevann. 100 % energi-/effektbehov + backup fra
fjernvarmeselskap.

- Veksler leveres av fjernvarmeleverandør (entreprisegrense ette r veksler)
- Akkumulering for å få ned effektbehovet fra veksler. Løsning d iskuteres med

fjernvarmeleverandør.
- Bunnledninger, ledningsnett og utstyr tilkobles kommunalt nett .

3.2 Varme
Bygget prosjekteres med komplette varmeinstallasjoner som benyt ter vann eller andre flytende medier
for energitransport.

Anleggsspesifikt:

- Fjernvarmetilkobling for oppvarming. 100 % energi-/effektbehov + backup mottas fra
fjernvarmeselskap.

- Veksler leveres av fjernvarmeleverandør (entreprisegrense ette r veksler).
- Anlegget skal prosjekteres for lavtemperert varme. Maks 60°C v anntemperatur ved

dimensjonerende utetemperatur (-25,4°C).

3.3 Brannslokking
Bygget prosjekteres med komplette slokkeinstallasjoner for både manuell og automatisk slokking av
brann.

Anleggsspesifikt:

- Brannslangeskap slik at alle rom i hele byggverket dekkes. Mak s lengde på brannslange ved
fullt uttrekk prosjekteres til 25 m.

- Bygget skal fullsprinkles.

3.4 Gass og trykkluft
Anleggsspesifikt:
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- Bygget prosjekteres med komplett sentralstøvsugersystem slik a t alle rom for personal samt
fellesareal i byggverket dekkes.

3.5 Prosesskjøling
Anleggsspesifikt:

- Bygget prosjekteres med komplett DX- kjølesystem til søppelrom

3.6 Luftbehandling
Bygget prosjekteres med komplette installasjoner for mekanisk v entilasjon av alle rom.

Anleggsspesifikt:

- Sentralt aggregat for personal
- Sentralt aggregat for leiligheter
- Eget aggregat for parkeringskjeller
- Sentrale avsugsystemer for kjøkkenavtrekk.

Ventilasjonsskisse:
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3.7 Komforkjøling
Bygget prosjekteres med komplette installasjoner for komfortkjø ling. Simuleringer av bygget viser
hvilke rom som overstiger arbeidstilsynets krav til innetempera tur i arbeidsbygningen, og trenger
kjøling. Ut fra omfanget av kjølebehovet vurderes om det er hen siktsmessig med kjøling via ventilasjon
eller punktvis kjøling via f.eks kjølebaffler. Temperatur over 2 6°C skal unngås. Overskridelse av
grensen på 26°C aksepteres i varme sommerperioder ved utetemperatur over 22°C. Men
overskridelsen bør ikke utgjøre mer enn 50 timer pr. år i lokal ets driftstid.

Anleggsspesifikt:

- Kjølemaskin
- Ringledning 1- og 2 etasje for tilkobling til baffler (14°C- 17°C )
- Utnyttelse av kondensatorvarme fra kjølemaskin til tappevann.

3.8 Vannbehandling
Bygget prosjekteres med komplette installasjoner for vannbehand ling. Sirkulasjonskretser som
benytter vann eller andre flytende medier for energitransport sk al ha sitt eget tilpassede
vannbehandlingsanlegg.

Anleggsspesifikt:

- Vannbehandlingsanlegg (system) til hvert lukkede sirkulasjonss ystem.
- Vannbehandlingsanlegg uten benyttelse av kjemikalier.
- Separat vakumutskiller.

3.9 Automatisering
Bygget skal prosjekteres og leveres med komplett automatisering sanlegg. Automatiseringsanlegget
skal styre/overvåke alle systemer som vises på vedlagte systems kjemaer.

Anleggsspesifikt:

- Skjema for varmtvannberedning og tappevannsregulering
- Skjema for varmeanlegg
- Skjema for sentralstøvsugeranlegg
- Skjema for luftbehandlingsanlegg
- Skjema for kjøkkenavtrekk.
- Skjema for kjøleanlegg

Alt VVS-utstyr skal styres og overvåkes fra SD-anlegg. I tilleg g skal det inngå/vises energiregistreing
av varme, kjøling, temperaturvirkningsgrad på gjenvinnere samt Sfp-verdier på aggregatene.
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4 ELKRAF TI N STALLASJON ER
Generelt

Skisseprosjektet for elkraft, tele –og automatiseringsanlegg er basert på Teknisk program for Hov øst
utarbeidet av Ringerike Kommune, input fra øvrige prosjekterend e samt forhold som har fremkommet
ifm. prosjekteringsmøter.

Etterfølgende kapitler er i hovedsak redigert i henhold til byg ningsdelstabellen NS 3451.

Det er lagt til grunn et behov for 300kW installert effekt for Hov øst og vest (herav Øst 180kw, vest
120kw)

4.1 Generelle anlegg
Det etableres kabelføringsveier for elkraftanlegg, tele- og auto matiseringsanlegg, velferdsteknologi,
ITV -og antenneanlegg og annet audiovisuelt utstyr.

Føringsveier løses primært med kabelbroer over himling samt elk analer og skjult røranlegg der dette
er hensiktsmessig. Etablering av føringsveier organiseres slik at risiko for overføring av støy mellom
systemer begrenses.

Det legges opp til å dimensjonere anlegget med 30 % reserve kap asitet. Det vil bli lagt vekt på enkel
adkomst til kabelbroer.

Beskyttelsesjording utføres i overensstemmelse med krav og anbe falinger gitt i FEL og NEK400

Det etableres jordelektrode som fundamentjord/ringjord og med t verrforbindelser lagt som rutenett
under bygningen. Om nødvendig suppleres det med jordspyd.

Jordelektroden tilknyttes byggets hovedarmering og tilkobles hov edjordskinne i hovedtavlerom.

Det etableres felles jording for elkraft og tele for å unngå po tensialforskjeller.

Som vern mot overspenninger, medtas overspenningsvern i hovedfordeling og alle underfordelinger.

4.2 Høyspenningsanlegg
Hov omsorgsboliger er i dag matet fra trafo C048T1, som er en 6 30 kVA, 400V trafo.

Denne har pr. i dag tilgjengelig kapasitet på ca. 400 kW.

Ringerikskraft anbefaler å sette opp en ny 400V trafo ved Hov Øs t. Ca. pris for tilkobling av ny
nettstasjon er 500’ - 550’, inkl. kabel bort til Hov Vest. (eksk l. graving)

Alternativt må det belages en ombygging av eksisterende nettsta sjon C048T1 og graving på ca. 200-
250 m bort til Hov Øst, i tillegg til nye ca. 230 m til Hov Ves t. Iflg. Ringerikskraft vil denne løsningen bli
vesentlig mer kostbar.

4.3 Fordelingsanlegg
Forutsatt nettspenning er 400V TN-S / TN-C-S

Hovedfordelingssentralen plasseres i plan U. Strømforsyning fra Ringerikskraft skjer via kabel i bakken
direkte fra utvendig etablert trafo.

Det legges egen stigeledning fra hovedtavle til hver underfordeling som dimensjoneres for 20 %
lastreserve. Hverunderfordeling forsynesmeduprioritert kraft, rese rvekraft og UPS-kraft.



Ringerike kommune

HOV ØST OMSORGSBOLIGER - Skisseprosjekt
Dato: 25.05.2018

Side: 14 av 22

Asplan Viak AS

Underfordelere pr. etasje forutsettes etablert i tilknytning ti l vertikal elsjakt.
Frittstående skap forutsettes benyttet for tekniske arealer primært i plan U og for andre tekniske
installasjoner der det er hensiktsmessig.

4.4 Belysningsanlegg
Lyssetting skal bidra til å skape en hjemlig atmosfære forbeboerne. Ly sanlegget skal utføres i
samsvar med aktuelle publikasjoner fra Lyskultur og NS 11001 (univer sell utforming), og tilfredsstille
krav i gjeldende TEK. Alle rom skal ha et belysningsanlegg som er tilpas setbruken av rommet.
I tekniske rom og kontor, parkering o.l. benyttes standard bevegelsesd etektorerog lysbrytere. I
oppholdsrom og andre sosiale sonerbenyttes daglysstyring og dempni ng.

I boenhetermedtas bryter, dempning og bevegelsesfølere. Det skal i ti llegg være mulig åslå lys av
frasengen.

Det forutsettes belysningsutstyr med lavt energiforbruk. Det benyt tes LED som lyskilde. Antall
varianter av belysningsarmaturer og lyskilder holdes lavt.

Bygget utstyres med ledesystem og nødlys i henhold til gjeldende TE K og NS 11001.

Det skal medtas et komplett lysstyringssystem. Lysstyring må løses i nært samarbeid med leverandør
av velferdsteknologi. Leverandør velferdsteknologi angir behov/ omfang ift. fjernstyring o.a.

4.5 Elvarme
Generelt skal varmebehovet dekkes med vannbåren varme.

Byggets varmebehov dekkes av vannbåren varme. Elvarmeanlegg omfatte r anlegg som
varme i taknedløp/taksluk, varmekabel under kjøreport etc.

4.6 Reservekraft
Bygget skal forsynesmed avbruddsfri strømforsyning (UPS) til de vikt igste anleggene forå holde
bygget i drift samt sikre drift av installasjoner ifm. brukernes sikkerhet ved b rann o.a.

Forutsetter 2 stk. UPS – En for driftstekniske installasjoner so m SD, IKT, anlegg ifm. velferdsteknologi
og en for brann og rømningstekniske installasjoner.

UPS forutsettes lokalisert i plan U.
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5 TE LE- OG AU TOM ATI SE RI N GSAN LEGG

5.1 Bæresystemer
Vedr. føringsveier vises det generelt til pkt 4.1 hvor felles fø ringsveier er omtalt.

Oppbygning av strukturert kabelnett baserespå inntaksfelt (HF), by gningsfordeling (BF) og
etasjefordelinger (EF). Generelt benyttes19” rackmedkoblingspane ler for RJ-45kontakterog snorer i
fordelerene.

5.2 Integrert kommunikasjon
Det etablereset vertikalt stamnettbestående av fiber og kopperkabe l mellom HF, BF og EF.

Horisontalt spredenettutføres som et strukturert kabelanlegg base rt på Cat 6A, ogskal ivaretabyggets
ulike signalanleggs behov for kommunikasjon.

Detetableres trådløstnettverk for WiFiog DECT med PoE. Trådløst DECT- anlegg skalhadekning
overhelebygget og utendørs.

WiFiskalhadekning forbesøkende iomsorgssenteret.

WiFi-dekning foransatte være tilsvarende som dekningmed DECT.

5.3 Telefoni og personsøking
Det etableres IP-telefoni som nevnt i pos 5.2.

Dørtelefonermedvideokameraetableres vedhovedinngangog varemotta k.

5.4 Alarm og signal
Bygget utstyres med et fulldekkende adresserbart brannalarmanlegg. Alarmanlegg suppleresmed
optiske signalgivere i områdermed krav til universell utforming.

Alle inngangsdører til bygget utstyres medadgangskontroll, i till egg til dører i korridorer for
bogrupper. Spesielle rom som medisinrom, garderober og enkelte tekn iske rom vil også ha
adgangskontroll.

Øvrige dører i skallet overvåkes (lukket/låst). Adgangskontroll skal kommunisere medporttelefon og
system for velferdsteknologi.

5.5 Lyd og bildesystemer
Signalleverandør leverer TV -og radiosignal til definert grense snitt i bygget. Signalene forutsettes
distribuert til beboerrom, oppholdsrom, møterom mv.

Det skal etableres et IP-basert intern-TV via IKT-spredenettet f ra BF- og EF-rom (se post 5.2).
Anlegget skal fungeresom varslingssystem og informasjon tilbesøkend e, ansatte, beboere m.v.

Videre etableres utvendig kameraovervåking av alle innganger og fasader.

Lydsystemer skal ivaretakrav ifm. universellutformingogbrukeres/p leieresbehov. Dvs. teleslynger
o.a.
Videre medtas lydanlegg for daglig bruk i møterom og andre sosi ale arealer.
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5.6 Automatiseringsanlegg
Detmedtas et automatiseringsanlegg for styring, regulering og overvåki ng avde tekniske anlegg.
Det legges opp til et system som overvåker og styrer anlegg for varme, ven tilasjon og belysning.

Alle anlegg som har innvirkning på klima og energiforbruk skal styres av dette systemet.

Det skal videre etableres et EOS-system (energioppfølgingssystem ) for registrering og
overvåking av energiforbruk.

Automatikkanlegget skal tilknyttes Ringerike kommunes sentrale anlegg. Type Exoscada fra Regin.
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6 H EI SE R OG LØF TEAN RE TNI N GER
Iht. bl.a. TEK og andre krav til universelle løsninger (sengetr ansport o.a.), er det inntatt 1 stk. heis
som vist på arkitektens plantegninger.

Detbenytteselektriskdrevetmaskinromløsheismed energieffektiv dr ift.

Heisanlegget vil tilknyttesalarmsentral, brannalarm-, adgangskontro ll-, og SD-anlegg.
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7 U TOM H U SAN LE GG

7.1 Terrengarbeider
Vegetasjonsbeltet på tomtens nordside i knekkpunktet ned mot Hv alsmoveien bevares. Trærne i dette
bratte partiet er med på å stabilisere øvre jordlag samtidig som trærne skjermer mot trafikken fra E6.
Eksisterende vegetasjonsbelte beskyttes med gjerde under anlegg sperioden slik at trærne ikke
påføres skade fra anleggstrafikk. Ingen enkelttrær på tomten fo r øvrig bevares i byggeperioden. All
øvrig vegetasjon på tomten fjernes og røtter og vegetasjonsrest er kjøres til deponi.

Terrengbehandling vil omfatte både utgraving og utskifting av u brukbare masser samt noe fylling
(30m2) i deler av arealet.

Avtaking av humusholdige masser og eventuell matjord fra utgrav ing av byggegrop lagresmidlertidig
på tomta for gjenbruk.

7.2 Utendørs konstruksjoner
For å ta opp terrengsprang og skjerme beboere for innsyn legges det opp til en natursteinsmur opp
mot barnehagen. Gjerde mellom barnehage og omsorgsbolig festes på muren. Det legges opp til en
liten rampe i sør ned til atkomst til p-kjeller. Ramper opparbe ides med rekkverk.

7.3 Utendørs VA
Dette kapittelet gir en kortfattet beskrivelse av foreløpige lø sninger på utendørs VA for bygget, samt
omlegginger og nye anlegg på kommunalt nett.

7.3.1 Anlegg tilhørende bygg

Dette avsnittet omfatter utendørs VA som ikke skal overtas av k ommunalteknisk avdeling.

Vannforsyning

Bygningen skal utstyres med automatisk slokkeanlegg, enten spri nkler- eller vanntåkeanlegg. Aktuelt
tilkoblingspunkt for dette anlegget er kommunal 150mm vannledni ng i kum 14587 i Harald Hårfagres
vei. Ledning for slokkeanlegg må tilkobles i kum.

Kapasitet i det kommunale ledningsnettet til sprinkler- /vanntåk eanlegg og annet slokkevann (50 l/s
mot 1 bar) er ikke klarlagt pr i dag. Det må bestilles tappetes t som vil dokumentere kapasiteten.

Forsyning av forbruksvann tas fra samme tilkoblingspunkt, enten som egen ledning eller fra samme
ledning som sprinkler/vanntåke.

Spillvann

Spillvann tilkobles kommunal AF200 PVC ledning i samme område som tilkoblingspunkt for vann.

Overvann

Eiendommen har naturlig fall mot bekk langs jordekant i nord. B ekken er relativt kort (ca 700 meter)
før den renner ut i Randselva. Overvann fra eiendommen som ikke infiltrerer i grunnen belaster derfor
pr i dag denne bekken. Det er ingen mengdebegrensning på utslipp av overvann i bekken.
Løsmassekart fra NGU indikerer at hele eiendommen er godt egnet for infiltrasjon.
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For å opprettholde en mest mulig naturlik tilstand bør det derf or benyttes ulike infiltrasjonsløsninger for
overvann fra utvendig arealer og takvann såfremt geotekniske for hold tilsier at det er akseptabelt.
Overskytende vann som ikke infiltrerer belaster bekken (flomvei ).

Det foreslås enkle løsninger for infiltrasjon basert på store p ermeable flater og regnbed med gode
drenerende masser til fordrøyning. Alle kanter mot regnbed og gr ess går i flukt slik at regnvannet kan
renne uhindret til disse flatene.

Drensvann fra bygningen er normalt små mengder og ledes ut på terreng nord for bygget eller i bekk
via stakekum.

7.3.2 Omlegging og nyanlegg kommunalt VA

I følge ledningskart er det tre brannuttak fra kommunalt nett i nærheten av bygget. Den nærmeste av
de er imidlertid ca 70 meter fra hovedangrepsvei, noe som er li tt langt i forhold til kravet på 25-50
meter. Det må derfor etableres en ny brannkum/hydrant som ligger innenfor kravet. Denne foreslås
plassert i fortau langs Hov allé med en ny kommunal vannledning fra kum 5024 (ca 100 meter).
Løsningen innebærer at eks. fortau sannsynligvis må reetableres . En slokkevannsmengde på 50 l/s
må tas fra to eller flere uttak, og resterende mengde forutsettes tatt fra eks. brannkummer (dersom det
er kapasitet).

Eksisterende spillvannspumpeledninger (to stk, 100 + 150mm SJK) og signalkabel som krysser
eiendommen må legges om. De foreslås lagt om langs nord og østs iden av bygget, minimum 4 meter
fra.

Nye kommunale ledninger må legges på minimum 1,8 meters dybde u tenfor vei eller 2,1 meter i vei for
å ligge frostfritt. Ev. må de isoleres.

7.4 Utendørs elkraft
Detopparbeidesethierarki i utv endig belysningen der de viktigste områ denebelyses tydeligere enn
øvrigearealer. Deter viktig åmarkere inngangspartierog hovedadkomstvei tydelig, samtatområder
medkameraog porttelefon skal haøktbelysningsstyrke tilpassetbehov.

Utvendigestrømuttakpå fasade ved vannuttak osv. ivaretas.

7.5 Utendørs tele og automatisering

Det legges opp til RJ45uttakmedcat.6Akabel forkameraerog basestasjon er
for trådløsenettverk. Detvil også værebrannvarslingutenforbygningen .

7.6 Veier og plasser
Hovedatkomsten til omsorgsboligene ligger på kote c+90,0 og går gjennom gårdsrommet. Denne
adkomsten opparbeides med kjøreport for utrykningskjøretøy. Ad komsten er universell utformet, slik at
alle kommer seg rundt på en enkel måte. Dekket er i kjøresterkt , kostet betong.

Adkomsten til parkeringskjeller skjer via en nedkjøringsrampe f ra Hov allé. Innkjøring til
parkeringskjeller ligger på kote c+86,5. Parkeringskjelleren er tilpasset 11 parkeringsplasser, hvorav 3
er HC-p-plasser. Varelevering og renovasjon skjer via p-kjeller . Nedkjøringsrampe opparbeides med
gatevarme.

I tillegg til parkering i p-kjeller etableres det 15 plasser i øst ved Hov allé, samt 19 plasser for
omsorgsboligen og barnehagen i nordvest. Parkeringen til omsorg sboligen fra Hov allé følger dagens
terreng på kote c+92,. Det betyr at det anlegges en støttemur i den østlige delen opp mot barnehagen.
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Totalt etableres det 7 sykkelparkeringsplasser innendørs i P-kj eller. I gårdsrommet vil det i tillegg være
14 sykkelplasser spredt på forskjellige sykkelstativer for gjest er og beboere.

Brannbilatkomst skjer via hovedatkomst i øst og nedkjøring til p-kjeller i vest. Utomhusplanen følger
Brann- og redningsetaten rettingslinjer for Ringerike kommune.

7.7 Park og hage
Den overordnede tanke i utformingen av uterommene har vært å sk ape et grønt og frodig prosjekt med
funksjonell og god standard for beboere og ansatte. Beboerne ha r lav mobilitet og det er derfor lagt vekt
på at uteoppholdsarealene er trygge, universelt utformet og har gode lokalklimatiske forhold.
Utearealene skal oppmuntre beboerne til å være i aktivitet. Gan gveiene er tilpasset rullestol og det er
plass til to i bredden. Uteoppholdsarealet er skjermet med gjerd e og port. Uterommet har flere
hvileplasser.

Kantsoner i vest og nord tilsås med slåtteeng av arter hjemmehø rende på Hønefoss. Dette blir lett
skjøttete arealer som ivaretar områdenes kulturarv og biologiske mangfold. Bed og plantekasser vil
opparbeides med tradisjonelle kulturplanter brukt på gårder og husmannsplasser i Ringeriksområdet.

Regnbed opparbeides med vannelskende planter. Vegetasjonen bidr ar til at overvannet renses,
infiltreres og fordrøyes lokalt på tomten. All vegetasjon vi væ re allergivennlig, giftfri og ingen av artene
vil være registrert i norsk svarteliste.

Grønne og lokale materialvalg har vært viktig i prosjekteringen . Det er i plantekasser, terrasser,
benker og bord brukt tre. Det er en forutsetning at trematerialet som blir brukt er giftfritt, bærekraftig
og vedlikeholdsfritt.
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8 KOSTN AD S VU RD E RI N G
Prosjekt: HOV ØST - OMSORGSBOLIGER
Byggherre: Ringerike kommune
Fase Skisse
Dato: 25.05.2018

KOSTNADSVURDERING
SAMMENSTILLING AV KOSTNADER Aareal m2 BTA: 2 818

Konto Beskrivelse NOK Andel NOK/m2

1 FELLESKOSTNADER 7 890 400 14 % 2 800

2 BYGNI NG 35 544 963 62 % 12 614

3 VVS-INSTALLASJONER 6 916 170 12 % 2 454

4 ELEKTROINSTALLASJONER 4 004 300 7 % 1 421

5 TELE OG AUTOMATI SERI NG 2 474 570 4 % 878

6 ANDRE INSTALLASJONER 600 000 1 % 213

SUM HUSKOSTNAD (01-06) 57 430 403 100 % 20 380

7 UTENDØRS ARBEI D 7 086 955 12 % 2 515

SUM ENTREPRISEKOSTNADER (01-07) 64 517 358 112 % 22 895

8 GENERELLE KOSTNADER 9 863 000 17 % 3 500

SUM BYGGEKOSTNAD (01-08) 74 380 358 130 % 26 395

9 SPESIELLE KOSTNADER 300 000 1 % 106

10 Merverdiavgift (for konto 01 til 09) 18 670 089 33 %

SUM BASISKOSTNAD 93 350 447 163 % 33 126

11 Forventet tillegg (inkl. mva) 10 % 9 335 045 16 % 3313

SUM PROSJEKTKOSTNAD (01 til 11) (P50) 102 685 492 179 % 36 439

12 Usikkerhetsavsetning (inkl. mva.) 7 % 7 187 984 13 % 2551

SUM KOSTNADSRAMME (P85) 109 873 477 191 % 38 990

13 Prisregulering (inkl. mva.)

SUM
KOSTNADSRAMME INKL
PRISREGULERING (1 til 13)

109 873 477
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SUM KOSTNADSRAMME (P85) 109 873 477 191 % 38 990

13 Prisregulering (inkl. mva.)

SUM
KOSTNADSRAMME INKL
PRISREGULERING (1 til 13)

109 873 477

KOSTN ADSKALKYLE
Skisseprosjekt

Prosjekt: HOV ØST - OMSORGSBOLIGER
Byggherre: Ringerike kommune
Fase Skisse
Dato: 25.05.2018 REV. B: 31.05.2018

KOSTNADSVURDERING
SAMMENSTILLING AV KOSTNADER Aareal m2 BTA: 2 818

Konto Beskrivelse NOK Andel NOK/m2

1 FELLESKOSTNADER 7 608 600 13 % 2 700

2 BYGNING 35 538 963 62 % 12 611

3 VVS-INSTALLASJONER 6 796 170 12 % 2 412

4 ELEKTROINSTALLASJONER 4 004 300 7 % 1 421

5 TELE OG AUTOMATISERING 2 474 570 4 % 878

6 ANDRE INSTALLASJONER 600 000 1 % 213

SUM HUSKOSTNAD (01-06) 57 022 603 100 % 20 235

7 UTENDØRS ARBEID 6 365 784 11 % 2 259

SUM ENTREPRISEKOSTNADER (01-07) 63 388 387 111 % 22 494

8 GENERELLE KOSTNADER 8 000 000 14 % 2 839

SUM BYGGEKOSTNAD (01-08) 71 388 387 125 % 25 333

9 SPESIELLE KOSTNADER 300 000 1 % 106

10 Merverdiavgift (for konto 01 til 09) 17 922 097 31 %

SUM BASISKOSTNAD 89 610 484 157 % 31 799

11 Forventet tillegg (inkl. mva) 10 % 8 961 048 16 % 3180

SUM PROSJEKTKOSTNAD (01 til 11) (P50) 98 571 532 173 % 34 979

12 Usikkerhetsavsetning (inkl. mva.) 7 % 6 900 007 12 % 2449

SUM KOSTNADSRAMME (P85) 105 471 539 185 % 37 428

13 Prisregulering (inkl. mva.)

SUM
KOSTNADSRAMME INKL
PRISREGULERING (1 til 13)

105 471 539

Asplan Viak AS
\\tonsberg10\oppdrag\617954\02\02_Produksjon\KALKYLE\Kostnadsvurdering SKISSEPROSJEKT justert 31 05 18
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/2812-5   Arkiv: 032  

 

 

Ny Arbeidsgiverpolitikk  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar ny arbeidsgiverpolitikk for Ringerike kommune. 

 

 

 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune vedtok i 1996 en arbeisdgiverpolitikk for perioden 1997 til 2000. 

Arbeidsgiverpolitikken ble ikke erstattet av ny, men er videreført frem til nå og det er stor 

enighet i at det er behov for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk.  

 

Våren 2015 vedtok kommunestyret, kommuneplanens samfunnsdel. Dette er kommunens 

overordnede styringsdokument, og den tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 

for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Arbeidet med å utarbeide 

en ny arbeidsgiverpolitikk har tatt utgangspunkt i målene som er definert i samfunnsdelen. 

 

Innen det interne organisasjonsområdet i kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt følgende 

målformulering: 

 

«I 2030 er Ringerike kommune en effektiv organisasjon med høy kvalitet. Ledelse, god og 

effektiv organisering og høy kompetanse i alle ledd har vært nøklene for å oppnå dette. 

Ringerike kommune gir innbyggerne forutsigbarhet gjennom god kommunikasjon» 

 

Målformuleringen har vært utgangspunktet i arbeidet med å utarbeide en ny 

arbeidsgiverpolitikk i Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet med å få etablert en ny arbeidgiverpolitkk ble påbegynt juni 2016 med en felles 

samling for den etablerte arbeidsgruppen og øvrige medlemmer av Administrasjonsutvalget. 

Arbeidet har vært gjennomført som et tre parts samarbeid. 

 

Arbeidsgruppen som ble etablert for å utarbeide ny arbeidsgiverpolitkk hadde første 

oppstartsmøte i januar 2017.  

 



- 

Arbeidsgruppa har bestått av: 

Runar Johansen – Politiker Posisjon 

Nena Bjerke – Politiker Oposisjon 

Cecilie Tomter – HTV Delta  

Gerd Solli – HTV Utdanningsforbundet 

May-Britt Sundal – HTV Fagforbundet.(erstattet av Bente Anita Bråthen) 

Eskil Rotherud – Rektor Veienmarka Ungdomsskole 

Reni Odden – Enhetsleder Tilrettelagte tjenester  

Elisabeth Nordli Andersen – Styrer Eikli barnehage 

Merete Røst – Rådgiver HR avdelingen 

Trude Bredal Steinmo – Kommunalsjef HR/leder av arbeidsgruppen 

 

I tillegg har kommunikasjonsavdelingen bidratt med innhold og utarbeidelse av materiell. Ny 

organisasjonsrådgiver ved HR, Jan – Eivind Viumdal deltok i sluttfasen. 

 

Det har vært gjennomført flere møter i arbeidsgruppa. Administrasjonen har tatt de innkomne 

forslagene og synspunktene med i det videre arbeid med å utarbeide forslag til ny 

arbeidsgiverpolitikk. 

 

Ringerike kommune har i de senere årene prioritert arbeid med lederutvikling og 

kompetanseutvikling. Dette arbeidet har vært utgangspunkt for diskusjoner om ny 

arbeidsgiverpolitikk. I tillegg til målformuleringene i kommunens samfunnsdel har det vært 

viktig med kontinuitet i de satsningene vi allerede er i gang med. Ny arbeidsgiverpolitikk 

støtter opp under dette.  

 

Hovedsatsningsområdene i ny arbeidsgiverpolitikk er: 

 Arbeidsmiljø 

 Ledelse 

 Kompetanse 

 Kommuikasjon 

 Tenke nytt/innovasjon 

 

Involvering av alle ansatte i kommunen har vært en viktig del i arbeidet. Dette ble gjennomført 

våren/høsten 2017. Det ble utarbeidet et eget opplegg (film og fellespresentasjoner/oppgaver) 

som alle ledere gjennomførte på egne enheter.  

Utgangspunktet for opplegget var: «hvordan ønsker vi at Ringerike kommune skal være i 

fremtiden?» 

 

Som en del av utarbeidelse av ny arbeidsgiverpolitikk har alle ansatte vært involert i arbeidet 

med å vurdere kommunens verdier. I denne prosessen kom det innspill på at det er behov for å 

endre kommunens verdier som i dag er: Tydelig, Ærlig, Løsningsvillig – TÆL. De nye verdiene 

som flest ansatte sluttet seg til er: Nyskapende, Ærlig og Respektfull – NÆR. 

 

Innspill fra ansatte i kommunen har vært en del av grunnlaget når arbeidsgruppen har arbeidet 

frem ny arbeidsgiverpolitikk. Arbeidsgruppen har levert sitt forslag til ny arbeidsgiverpolitikk 

og den er behandlet i administrasjonsutvalget. Innspill fra administrasjonsutvalget er tatt med i 

det endelig forslag til ny arbeidsgiverpolitikk. 

 



- 

En viktig del av det videre arbeidet er implementering av ny arbeidsgiverpolitkk. I løpet av 

høsten 2018 vil alle ledere få ansvar for å informere og diskutere ny arbeidsgiverpolitikk på 

egne enheter. HR-avdelingen vil, i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen, utarbeide felles 

opplegg og matriell til dette arbeidet. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er veldig fornøyd med at det gjennom gode prosesser med bred medvirkning har 

blitt utarbeidet et forslag til ny arbeidsgiverpolitikk.  

 

Forslaget som foreligger er i tråd med overordnede føringer i kommunens samfunnsdel. 

Satsningsområdene er relevante og nødvendige i det arbeidet kommunen er inne i for å skape 

gode tjenester i Ringerike kommune. Forslag til nye verdier, skapt gjennom innspill fra de 

ansatte, skaper et godt utgangspunkt for vår kultur og fellesskap. 

 

Alle ledere og ansatte har et ansvar i at de føringer og prioriteringer som vedtas blir etterlevd i 

de daglige arbeidet.  

 

 

Vedlegg 

Forslag til ny arbeidsgiverpolitikk  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Sammen skaper vi vekst
Ringerike kommune er samfunnsbygger, tjenesteleverandør og arbeidsgiver.

Kommunestyret har det øverste ansvaret som arbeidsgiver. Rådmannen er arbeidsgiver-

representant og skal sammen med medarbeiderne sikre gode tjenester og skape resultater.
Vår arbeidsgiverpolitikk er et resultat av en bred prosess som har involvert mange.

Brukere, medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud, administrativ ledelse og politikere har deltatt.

Vi arbeider målrettet for at “Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet”.

Her skal folk og næringsliv ha mulighet til å tenke stort og lykkes.

Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til å legge til rette for at Ringerike kommune skal nå målsetningene.

I Ringerike skal vi lytte til innbyggerne og brukerne av kommunale tjenester.
Alle skal motta tjenester av god kvalitet, til rett tid og på en respektfull måte.

De ansatte er kommunens viktigste ressurs og skal sammen sikre at våre innbyggere opplever
gode tjenester. Dere inviteres til å være med på å virkeliggjøre drømmen om framtidens Ringerike.

Arbeidsgiverpolitikken viser våre prioriteringer de kommende årene.

Sammen skaper vi vekst.

Kjell B. Hansen

Ordfører

Tore Isaksen

Rådmann
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Nærmest det meste
VISJON

Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet

SLAGORD

Nærmest det meste

Ringerike kommune skal bygge videre på sin historie, sin identitet og sine muligheter.

Vårt lokalsamfunn er bygget opp gjennom verdier fra blant annet jordbruk, skogbruk,
vannkraft og industri. Det er med denne kunnskapen i ryggmargen vi sammen kan

bidra til å skape en fremtid med vekst, optimisme og bærekraft.

Overordnede mål:

1. Kommunen skal være en effektiv og spennende organisasjon,

med god kvalitet på tjenestene

2. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass

3. Kommunen skal være en nyskapende, ærlig og respektfull organisasjon

4 5

Noe av det beste med Ringerike
– er at det ligger der det ligger



Vårt fundament
Ringerike kommune er i positiv utvikling.

Ringerike kommune står overfor spennende tider med ytterligere vekst,
modernisering og utbygging.

Vi skal være aktive og fremtidsrettede i arbeidet med å legge til rette for utvikling,
samtidig med at vi er effektive og har høy kvalitet i tjenestene vi leverer.

For at visjonen skal bli virkelig og målene bli nådd har kommunen en særlig
satsning på:

- arbeidsmiljø

- ledelse

- kompetanse

- kommunikasjon

- tenke nytt (innovasjon)

Grunnleggende i arbeidet er lov- og avtaleverk, våre verdier og prinsippet
om trepartssamarbeid.
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OVERORDNET:

VERKTØY:

GRUNNMUR:

LOV- OG AVTALEVERK VERDIGRUNNLAG TREPARTSSAMARBEID

Skal vi lykkes – må alle samles
om vårt felles samfunnsoppdrag

ARBEIDS-

MILJØ

LEDELSE

KOMPETANSE
KOMMUNIKA-

SJON

TENKE NYTT

VISJON MÅL STRATEGIER



Våre verdier – NÆR

NYSKAPENDE

Vi skaper nytt for å levere bedre tjenester.
Når det er nødvendig endrer vi arbeidsmåter, rutiner, struktur og praksis.

ÆRLIG

Ærlighet styrker omdømme og tillit både internt og eksternt.
Vi er pålitelige som mennesker og som organisasjon.

RESPEKTFULL

Vi er respektfulle i møte med kollegaer, innbyggere og næringsliv.
Alle som møter oss blir sett, lyttet til og tatt på alvor.
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Ros og ris gis respektfullt
– i en trygg atmosfære



Etikk og samfunnsansvar
Etikk innebærer å forholde seg til et verdigrunnlag, både sitt eget og det som gjelder

i Ringerike kommune.

Våre verdier (NÆR) er grunnlag for handlingene som ansatte utfører.

Vi leverer tjenestene og forvalter ressursene på en forsvarlig, åpen og kompetent måte.

Vi har etiske retningslinjer som hjelper oss til å handle og velge riktig.
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Vi har ulike oppgaver
– men felles ansvar



Arbei dsm i l jø
Samarbeid mellom arbeidsgiver, vernetjenester og tillitsvalgte er utgangspunkt for å skape

et godt arbeidsmiljø. I dette samarbeidet er trygghet og sikkerhet grunnlaget for en mer

helsefremmede og meningsfylt arbeidsplass der vi unngår ulykker, fremmer produktivitet
og hindrer utstøting.

Vi skal fremme mangfold, likestilling og være en inkluderende arbeidsplass.

Både leder og medarbeider skal medvirke i arbeidet med arbeidsmiljø.

Tiltak som prioriteres:

- Tilrettelegge for mangfold og et inkluderende arbeidsliv

- Fortsatt satsing på medbestemmelse på alle nivå

- Prioritere arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS)

- Styrke medarbeideres medvirkning i arbeid med arbeidsmiljø
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Alle må bidra
for å skape et godt arbeidsmiljø

LEDELSE

KOMPETANSE
KOMMUNIKA-

SJON

TENKE NYTT

ARBEIDS-

MILJØ



Ledel se
De siste årene har vi satset mye på lederutvikling. Vår ledelsesfilosofi bygger på

mestringsorientert ledelse.

Når dette arbeidet lykkes, får vi ledere som bidrar til at medarbeiderene opplever

motivasjon, mening og mestring.

Ledelse er ikke først og fremst et mål i seg selv, men et middel til å nå våre mål

med hensyn til medarbeidere, innbyggere og næringsliv.

Tiltak som prioriteres:

- Gjennomføre nytt lederutviklingsprogram

- Styrke arbeidet med å beholde gode ledere

- Dyrke ledere internt og tiltrekke nye ledere og lederspirer

- Gi karrieremuligheter gjennom satsing på ledertalenter
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Mestringsorientert ledelse
skal oppleves i hele kommunenArbeidet med ledelse skal gi gode ledere

som bidrar til at medarbeiderne opplever
motivasjon, mening og mestring

Utdrag av 10-faktor modellen til Linda Lai.
Modellen er sentral for arbeidet med ledelse
i Ringerike kommune.

ARBEIDS-

MILJØ

KOMPETANSE
KOMMUNIKA-

SJON

TENKE NYTT LEDELSE



Kom p etan se
Våre ansatte skal ha nødvendig og fremtidsrettet kompetanse, som vi skal videreutvikle

og benytte på innovative måter. Riktig kompetanse består av kunnskap, ferdigheter

og holdninger som kreves i arbeidet. Læring og deling i faglig felleskap er viktig.

Tiltak som prioriteres:

- Rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere

- Legge til rette for fagutdanning og høyere utdanning

- Satse på faglig utvikling og oppdatering innen faget

- Satse på lærlinger

- Styrke digital kompetanse
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I årene som kommer må det arbeides
systematisk med kompetanse

ARBEIDS-

MILJØ

LEDELSE

KOMMUNIKA-

SJON

TENKE NYTT

KOMPETANSE



Kom m u n i kasjon
Intern kommunikasjon skal være sosial, lærende og delende.

Ekstern kommunikasjon skal være enkel å forstå, brukertilpasset og moderne,

og baseres på vårt verdigrunnlag.

God og presis intern kommunikasjon er avgjørende for god ekstern kommunikasjon.

Tiltak som prioriteres:

- Utvikling av digital kommunikasjon

- Satsing på å gjøre kommunikasjonen enklere og bedre

gjennom klarspråk

- Etablere enkle kommunikasjonskanaler som sikrer

at informasjon deles på alle nivå
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Vi ønsker direkte dialog med våre innbyggere
og god samhandling mellom ansatte
– respekt og ærlighet skal prege all kommunikasjon

ARBEIDS-

MILJØ

LEDELSE

KOMPETANSE

TENKE NYTT

KOMMUNIKA-

SJON



Ten ke n ytt
Kommunen har store mål for framtiden. For å nå målene må vi våge å tenke og handle

på nye måter. Våre tjenester og arbeidsmåter skal forbedres systematisk og kontinuerlig.

Kommunen oppmuntrer til fornyelse og endring som vokser fram og drives av med-

arbeidere, gjerne etter innspill fra brukere og innbyggere.

Ledere på alle nivåer skal oppmuntre til og sørge for at det prioriteres tid til arbeid med

forbedring og fornyelse. Vi har heltidsarbeid som utgangspunkt. Dette gir bedre kvalitet
i våre tjenester, god effekt på arbeidsmiljøet og bedre grunnlag for god ledelse.

Kontakten med næringslivet, brukere og innbyggere skal være positiv og imøte-
kommende. Gode prosesser der alle involverte blir tatt med er en forutsetning.

Sammen bygger vi framtidens Ringerike.

Tiltak som prioriteres:

- Øke kompetansen blant ansatte i innovasjonsarbeid

- Benytte innovative verktøy og prosesser som arbeidsmetoder

- Legge til rette for å tenke nytt
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I Ringerike er det lov til å gjøre
noe nytt – uten frykt for å mislykkes

ARBEIDS-

MILJØ

LEDELSE

KOMPETANSE
KOMMUNIKA-

SJON

TENKE NYTT



Fra ord til handling
Alle medarbeidere skal spørre seg selv om hva de kan gjøre for å synliggjøre arbeids-

giverpolitikken i handling. Med utgangspunkt i spørsmålet “hva betyr dette for oss?”
skal det lages enkle og konkrete handlingsplaner.

Gode prosesser og kontinuerlig arbeid med å virkeliggjøre arbeidsgiverpolitikken
vil bli etterspurt og oppmuntret av kommunens ledelse.

Sitatene er hentet fra arbeidet med arbeidsgiverpolitikken i 2017.
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Når store ord blir små handlinger hver dag
– bygges kommunens tillit og omdømme



Lurer du på noe?
Ringerike kommune

Pb 123 sentrum, 3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

postmottak@ringerike.kommune.no

www.ringerike.kommune.no

Arbeidsgleden
leveres av
Ringerike
kommune



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3051-23  Arkiv: 130 &10  

 

Sak: 93/18 

 

Saksprotokoll - Regionalt plansamarbeid i Ringeriksregionen- endret modell  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 
Kommunestyret godkjenner revidert modell for felles plansamarbeid for Ringeriksregionen som 
beskrevet i saken. 
 
2. 
Rådmannen får myndighet til å utarbeide forpliktende samarbeidsavtale for plansamarbeidet basert 
på denne saken. 
 
3. 

Avtalen legges frem for Formannskapet for godkjennelse. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.06.2018: 

 

Kirsten Orebråten (AP) fremmet p.v.a H, Uavh og AP følgende forslag til nytt pkt. 3: 

«Avtalen legges frem for Formannskapet for godkjennelse». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Punktvis avstemming:  

Rådmannens forslag pkt. 1 -2 ble enstemmig vedtatt. 

Orebråtens (AP) forslag p.v.a H, Uavh og AP til nytt pkt 3, ble enstemmig vedtatt. 

Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/3051-22   Arkiv: 130 &10  

 

 

Regionalt plansamarbeid i Ringeriksregionen- endret modell  
 

Forslag til vedtak: 

1. 
Kommunestyret godkjenner revidert modell for felles plansamarbeid for Ringeriksregionen 
som beskrevet i saken. 
 
2. 
Rådmannen får myndighet til å utarbeide forpliktende samarbeidsavtale for plansamarbeidet 
basert på denne saken. 
 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Buskerud fylkeskommune, Ringerike-, Hole- og Jevnaker kommune vedtok våren 2016 å 
etablere et plansamarbeid for Ringeriksregionen. Bakgrunnen var statens planlegging av ny 
E16 og Ringeriksbane. Ny Ringeriksbane vil medføre store endringer og muligheter for 
Ringerikssamfunnet. Ringeriksregionen ønsker å bruke muligheten ny Ringeriksbane gir til å 
utvikle Ringeriksregionen. For å lykkes med det er det behov for felles mål og retning og et 
tett samarbeid om planlegging i Regionen og opp mot planene for ny E16 og Ringeriksbane. 
 
Prinsipper for plansamarbeid ble behandlet i kommunestyret den 30.06.16 i sak 109/16. 
Rådmannen fikk i oppdrag i etterkant å utarbeide en avtale om plansamarbeidet. Avtalen 
gjelder f.o.m 01.09.2016 t.o.m 31.12.2024 eller inntil en av partene ønsker å si opp avtalen. 
Gjensidig oppsigelsesfrist av avtalen er 6 måneder. 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 133/17 den 30.11.17.  
 
«Regionalt plansamarbeid tas opp til revisjon våren 2018  



- 

I samarbeidsavtale mellom Buskerud Fylkeskommune, Hole, Jevnaker og Ringerike kommune 
punkt 8 – avtalens varighet/oppsigelse/avslutning kan avtalen tas opp til revisjon dersom en 
av partene ønsker det. Videre heter det at avtalen og plan-samarbeidet skal evalueres i løpet 
av 2018 
 
Ringerike kommune ønsker å ta opp avtalen og plansamarbeidet til revisjon og at dette 
gjøres våren 2018.  
Det legges til grunn at plansamarbeidet tilpasses ny organisasjon i Ringerike kommune 
herunder også ressursbruk og arbeidsdeling. I følge gjeldende avtales punkt 6 heter det; 
kommunene og fylkeskommunens finansierer egne ansatte i plansamarbeidet. Dette kan 
bety ut fra hensiktsmessighet og behov at Ringerike kommune vil begrense/varierer sin 
faglige aktivitet i samarbeidet fra og med 1. juni 2018.» 
 
Med bakgrunn i dette vedtaket sa Ringerike kommune opp avtalen om plansamarbeid i sin 
nåværende form fra og med 01.06.18.  
 

 

Beskrivelse av saken 

 

På bakgrunn av at avtalen ble oppsagt i sin nåværende form, har koordineringsgruppen for 
plansamarbeidet utarbeidet forslag til endret modell for plansamarbeidet. Denne beskrives i 
denne saken og kommunestyret inviteres til å gi sin tilsutning til modellen. Samme 
saksfremlegg fremmes i BFK, Hole og Jevnaker. 
 
Hensikt, mål og prinsipper for plansamarbeidet i gjeldende avtale 
 
Hensikt med plansamarbeidet 
Plansamarbeidets hensikt er å best samordne regionale og kommunale planer for at 
Ringeriksregionen oppnår en positiv samfunnsutvikling for befolkningen og næringslivet. 
 
 
Mål for plansamarbeidet 
Plansamarbeidet skal: 

 Legge til rette for en helhetlig areal- og transportutvikling i Ringeriksregionen 

 Utarbeide felles strategier og samordnede planer som gjør Ringeriksregionen godt rustet til 
ny E16 og Ringeriksbane kommer, til befolknings- og næringsvekst og som legger grunnlaget 
for en bypakke og bymiljøavtale. 

 Styrke, koordinere og utnytte kompetansen på samfunnsutviklingsområdet i kommunene 

 Bedre, og få til en sømløs jobbing mellom partene. 

 Samordne og følge opp planene for E16 og Ringeriksbanen. 

 
 
Organisering av plansamarbeidet 
 
Plansamarbeidet er organisert i en partnerskapsmodell. Personalansvar og fagansvar ligger i 
linjeorganisasjonen i kommunene/fylkeskommunen. Det er etablert en koordineringsgruppe 
bestående av linjeledelsen. Koordinator tilrettelegger og koordinerer arbeidet i samarbeid 
med linjeledelsen. 



- 

 
 
Merverdi av plansamarbeid 
 
Felles plansamarbeid har fungert i ca. 1,5 år. I forbindelse med omstruktureringsarbeidet ble 
ledere og medarbeidere i planavdelingene i de 3 kommunene og ansatte i fylkeskommunen 
invitert til workshop. En av oppgavene var å drøfte hvilke merverdi plansamarbeid i 
Ringeriksregionen gir.  Det fremkom en stor enighet om at plansamarbeid gir en stor 
merverdi. Viktige punkter som fremkom var: 
Kompetanseutvikling for planleggere, hever arbeidsattraktiviteten, kompetanse om 
hverandres planer, raskere administrative avklaringer, gir motivasjon, bedre planer, mer 
samordnede planer osv. 
Dette gir igjen samfunnsgevinster som at regionen vil fremstå mer helhetlig, få en samordnet 
utvikling og gi en styrket region. 
 
 
Revidert modell for plansamarbeidet 
 
Erfaringen med plansamarbeidet har vist at det gir merverdi å ha et plansamarbeid. Det er 
derfor viktig å videreføre plansamarbeidet. Samtidig er det behov for å videreutvikle 
plansamarbeidet til å bli et effektivt og nyttig samarbeidsfora for planleggere slik at det gir 
merverdi for Ringerikssamfunnet.  
 
I workshop for de ansatte ble det også drøftet revidert modell for plansamarbeidet. Hvordan 
man kan oppnå merverdi for de ansatte og samtidig merverdi for Ringeriksregionen. Det var 
en entydig konklusjon om at det utpeker seg to viktige områder å konsentrere innsatsen om i 
plansamarbeidet framover: 
 

1. Etablere felles mål og strategier for Ringeriksregionen 
2. Dialogforum/samarbeidsarena for planleggere  

 
 
1 Etablere felles mål og strategier for Ringeriksregionen 
 
Hensikten med plansamarbeidet er å samordne regionale og kommunale planer for at 
Ringeriksregionen oppnår en positiv samfunnsutvikling for befolkningen og næringslivet. 
 
Skal man oppnå en positiv samfunnsutvikling for Ringeriksregionen som helhet, er det 
nødvendig å etablere felles overordnede mål og strategier for regionen. Felles overordnede 
mål og strategier vil være et nødvendig verktøy for at regionen utvikler seg i en politisk 
ønsket retning og at hver kommune vil få et felles grunnlag å bygge videre på i utvikling av 
mer detaljerte planer. 
 
Felles mål og strategier for Ringeriksregionen vil også være et nødvendig fundament for et 
felles plansamarbeid og sikre felles grunnlag og kurs i arbeidet. 
 



- 

Felles mål og strategier må forankres i planer etter plan- og bygningsloven. Det vil si gjennom 
regionale planer for Ringeriksregionen og i kommunenes planstrategi og kommuneplaner. 
Da planprosessene i kommunene er i ulike faser, er det nødvendig å etablere felles mål og 
strategier trinnvis. 
 
Første trinn er regional plan for areal og transport i Ringeriksregionen. Planen vil fastlegge 
felles mål og strategier innenfor areal- og transportutvikling i regionen. Planen er i dag en av 
planene som skal gjennomføres i felles plansamarbeid. Planen er i en oppstartfase og er 
forutsatt sluttført sommeren 2019. Fylkeskommunen er ansvarlig for planen. 
 
Trinn to er utarbeidelse av ny planstrategi i kommunene. I planstrategiene bør det nedfelles 
felles behov for etablering av felles mål og strategier gjennom felles/samordnet samfunnsdel 
i kommuneplanene. 
 
Trinn tre blir å utarbeide felles/samordnet samfunnsdel med felles mål og strategier. 
 
Når trinn tre er gjennomført vil Ringeriksregionen ha klare felles mål og strategier for 
utvikling av regionen. 
 
 
2 Dialogforum/samarbeidsarena for planleggere   
 
I arbeidet med regional plan for areal og transport for Ringeriksregionen og ved utarbeidelse 
av planstrategi og samfunnsdelen til kommuneplanene vil det være et tett samarbeid mellom 
planleggerne i kommunene og fylkeskommunen.  
 
Ut over det ser planleggerne et sterkt behov for å ha et dialogforum/samarbeidsarena. Det 
er behov for et forum der de i fellesskap kan drøfte problemstillinger, felles utfordringer og 
spre og utvikle kompetanse. Dialogforumet etableres som en fast, regelmessig 
samarbeidsarena mellom kommunene og fylkeskommunen. 
 
 
 
 
Organisering av plansamarbeidet  
 
Ovenfor er det beskrevet en revidert modell for plansamarbeidet. Modellen endrer ikke på 
organiseringen ved plansamarbeidet. Plansamarbeidet vil fortsatt være organisert i en 
partnerskapsmodell der personalansvar og fagansvar ligger i linjeorganisasjonen i 
kommunene/fylkeskommunen. Det vurderes imidlertid ikke å være behov for en koordinator 
for arbeidet. Koordineringsgruppa videreføres og får blant annet i oppdrag å organisere og 
følge opp dialogforum og følge opp planene som skal gjennomføres for å etablere felles mål 
og strategier. Det legges til grunn at planarbeidet organiseres som prosjekt etter Difis felles 
prosjektmodell for offentlig sektor. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 



- 

 
Revidert modell tilsier at det ikke er behov for felles budsjett i plansamarbeidet. Hver av 
kommunene/fylkeskommunen finansierer sine egne planer og utgifter ved at planleggere 
deltar i planarbeid belastes den enkelte kommune/fylkeskommune.  
 
Alternative løsninger 
 
Kommunestyret godkjenner ikke den reviderte modellen for plansamarbeid i 
Ringeriksregionen. 
 
 
Rådmannens vurdering 
 
Ringeriksregionen står foran stor endring i årene framover. Ringeriksbanen og ny E16 vil åpne 
for store nye utviklingsmuligheter i Ringerikssamfunnet.  Plansamarbeidet ble etablert med 
bakgrunn i de nye utfordringene og mulighetene Ringerikssamfunnet står overfor. Med 
bakgrunn i den erfaringen man har med plansamarbeidet, ser rådmennene og 
fylkesrådmannen at det er behov for å revidere formen på plansamarbeidet. Hittil har 
plansamarbeidet vært konsentrert om utarbeidelse av kommuneplaner, kommunedelplaner, 
områderegulering for Hønefoss og samarbeidet om FRE16. Erfaringene tilsier at 
plansamarbeidet framover bør løftes til å få på plass overordnede felles mål og strategier for 
Ringeriksregionen. Dette vil gi kommunene et felles fundament for utvikling av mer 
detaljerte planer i sin kommune. FRE16 går nå over i en ny fase fra reguleringsplanlegging til 
byggeplanlegging/prosjektering, og det tette samarbeidet mellom kommunene og 
fylkeskommunen som har vært viktig i reguleringsplanfasen vil i en byggeplan/byggefase bli 
mer direkte oppfølging av den enkelte kommune. 
 
Erfaringen med plansamarbeidet har vist at det er et stort behov for å utveksle erfaring og 
kompetanse gjennom drøfting av problemstillinger og planer for saksbehandlere i 
kommunene og fylkeskommunen. Ved en revidering av plansamarbeidet er det viktig å 
ivareta dette gjennom et dialogforum/samarbeidsarena for planleggere. Rådmennene 
støtter dette. Utveksling av kompetanse, drøfting av problemstillinger osv. er viktig for å 
utvikle planleggerne og skape merverdi av arbeidet.  
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



- 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Filvelsdal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4444-20  Arkiv: A20  

 

Sak: 96/18 

 

Saksprotokoll - Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike vedtas. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.06.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4444-19  Arkiv: A20  

 

Sak: 23/18 

 

Saksprotokoll - Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike vedtas. 
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Arkivsaksnr.: 17/4444-18   Arkiv: A20  

 

Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike  
 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike vedtas. 

 

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune vedtok sist i 2007 kommunal forskrift til ordensreglement for 

grunnskolene. Denne forskriften har vært en overbygning; - hver skole har hatt sitt lokale 

reglement i tillegg. 

Etter en vurdering av eksisterende ordensreglement, avgjorde kommunalsjef for oppvekst og 

kultur at reglementet skulle fornyes eller lages på nytt. Arbeidsgruppe under ledelse av 

kommuneadvokat Rune Erstad ble nedsatt. Arbeidet startet i november 2017.  

Arbeidsgruppas forslag til ny forskrift til ordensreglement var ferdig til å bli sendt ut på 

høring medio februar 2018, med høringsfrist 20.04.18. 

 

Det kom 9 høringsuttalelser. 

I forslag til kommunal forskrift om ordensreglement fir grunnskolene i Ringerike er flere av 

høringsuttalelsene hensyntatt. 

 

Beskrivelse av saken 

Det kom uttalelser fra: 

Samarbeidsutvalget ved Hov ungdomsskole, Tyristrand skole, Vang skole, Ullerål skole, 

Kirkeskolen, Hønefoss skole, Eikli skole, Sokna skole og fra Utdanningsforbundet på 

Ringerike. Flere av uttalelsene dreide seg om utvendig kontroll. Ansatte ved en skole har ikke 

lov til å undersøke, lete etter gjenstander, i en elevs skolesekk lommer eller klær; dette er 

utvendig kontroll. 

  



- 

Utdanningsforbundet stiller spørsmål vedrørende utvendig kontroll, og påpeker at prinsippene 

i Opplæringsloven må følges ved bortvisning. 

 

Den nedsatte arbeidsgruppa har vurdert høringsuttalelsene, og tatt hensyn til flere av 

innspillene i forslag til forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Ringerike kommune 

som behandles politisk i denne saken. 

 

Juridiske forhold  

Ordensreglene skal ha status som en kommunal forskrift, fra opplæringsloven § 9A-10 

Ordensreglement: 

 Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Eksisterende kommunale forskrift om ordensreglement for grunnskolene ble vedtatt i 2007. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er bra at kommunens nå får en oppdatert forskrift om ordensreglement for grunnskolene. 

Den enkelte skole forventes å supplere den overordnede kommunale forskriften med lokale 

bestemmelser. 

 

Vedlegg 
Forslag til kommunal forskrift om ordensreglement 

Gjeldende ordensreglement fra 2007 

Høringsbrev  

Høringsutkast forskrift om ordensreglement 

Trivsel i Ringeriksskolen 

Høringsuttalelse Eikli skole 

Høringsuttalelse Hønefoss skole 

Høringsuttalelse Hov ungdomsskole 

Høringsuttalelse Kirkeskolen 

Høringsuttalelse Sokna skole 

Høringsuttalelse Tyristrand skole 

Høringsuttalelse Ullerål skole 

Høringsuttalelse Vang skole 

Høringsuttalelse Utdanningsforbundet 

Kontrakt Chrome book– barnetrinnet 

Kontrakt Chrome book– ungdomstrinnet 

Avtale om bruk av internett---- 

Permisjonsreglement for grunnskolene i Ringerike 

Skolefravær – rutiner 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.18 

 

 Tore Isaksen 

 

 Rådmann 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 



      
 
 

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Ringerike kommune 

 

Kommunal forskrift om ordensreglement for grunnskolene Ringerike kommune er gitt med hjemmel i 
opplæringsloven § 9 a-10.  

Ordensreglementet gjelder for grunnskolen i Ringerike kommune. Ordensreglementet gjelder for alle 

aktiviteter i skolens regi uavhengig av sted, herunder utflukter, studieturer, leirskole m.m. Reglementet 
gjelder også i skolens digitale rom og på skoleveien. 

 

1. Ringerike kommune har nulltoleranse mot 
Krenkelser, både fysisk, psykisk og digitalt 

Sjikane på grunn av religion, livssyn eller seksuell legning 

Seksuell trakassering 

Rasistiske utsagn og handlinger 
 

2. Nettvett 

All bruk av digitale verktøy skal foregå i henhold til den enkeltes utlånsavtale og gjeldende 
nettvettsregler. 

 

3. Kniv eller våpen 
Det er forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade eller skape frykt blant 

medelever og andre. 

Farlige gjenstander kan beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres til politiet. Andre 

beslaglagte gjenstander overleveres elevens foreldre/foresatte etter skoletid. 
 

4. Tobakk, snus og rusmidler 

Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, e-sigaretter, alkohol, snus, narkotika, 
dopingpreparater, eller andre rusmidler. 

Skolen kan beslaglegge rusmidler som medbringes på skolens område. Tobakk og alkohol overlates til 

elevens foreldre/foresatte. Ulovlige rusmidler overleveres til politiet.  

 

5. Utvendig kontroll 

Ved mistanke om overtredelse av forbudene i pkt. 3 og pkt. 4 kan skolens ledelse be eleven og dennes 

foreldre/foresatte om tillatelse til å foreta utvendig kontroll av elevenes eiendeler som befinner seg på 
skolen område. Dette kan være sekker, bagger, samt oppbevaringssteder som disponeres av elevene 

eller lignende. Om mulig, skal elevens foresatte gis anledning til å være tilstede ved en eventuell 

kontroll 
 

6. Bistand fra politiet 

Skolens ledelse kan be om bistand fra politiet til å gjennomføre kontrolltiltak eller andre 

undersøkelser, dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold. Elevens foreldre/foresatte skal så 
vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Skolen gir skriftlig melding til 

eleven og foreldre/foresatte om at det er søkt bistand fra politiet.   

 

7. Erstatning ved skade eller hærverk 

Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et 

erstatningskrav på inntil kr. 5 000,- for hver enkelt skadehandling. Det samme gjelder ved tap eller 
ødeleggelse av bøker, pc og annet utstyr, jfr. skadeerstatningsloven § 1-2 nr. 2. 

Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler. Skolen har ikke ansvar 

for elevenes eiendeler. Elevene oppfordres til ikke å ha med seg kostbare ting på skolen. 



 

8. Brudd på ordensreglene - sanksjoner 

Brudd på ordensreglene kan medføre: 
a) Muntlig irettesettelse 

b) Muntlig melding til foreldre/foresatte 

c) Skriftlig melding til foreldre/foresatte 
d) Gjenstander som blir brukt provoserende, kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan hentes av 

foreldre/foresatte 

e) Rektor kan gi lærer myndighet til å vise bort elever fra egen undervisning for én 

opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer 
f) Gjensitting 

g) Klassebytte 

h) Brudd på ordensreglementet kan medføre nedsatt karakter i orden og adferd  
i) Brudd på ordensreglementet kan medføre politianmeldelse  

 

 
En elev som mobber eller på annen måte krenker andre, kan i særlige alvorlige tilfeller flyttes til en 

annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det, jf opplæringsloven §8-1. Flytting av en 

elev til en annen skole, eller klassebytte vil være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 

 

9. Elevens rett til å forklare seg 

Læreren skal alltid si ifra når en elev får en sanksjon. Dersom eleven har fått en sanksjon som han/hun 

er uenig i, er det viktig at læreren snakker med eleven om det. Hvis eleven ikke er enig med læreren, 
kan eleven og foreldre/foresatte be om et møte med rektor for å drøfte saken. 

Før alvorlige sanksjoner iverksettes, har eleven rett til å forklare seg muntlig overfor den som skal 

fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med seg en annen person.  

 
 

10. Bortvisning 

Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan 
elever på klassetrinnene 8. – 10. vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på 

klassetrinnene 1.-7. vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. 

Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak 
om bortvisning, skal en ha vurdert andre tiltak. 

Foreldre/foresatte til elever på 1.-7. klassetrinn skal varsles før det blir iverksatt bortvisning for resten 

av dagen. 

En beslutning om å bortvise en elev for en hel dag eller flere dager, skal gjøres i form av et 
enkeltvedtak.  

 

11. Fravær 
Det er skoleplikt i grunnskolen. Ureglementert fravær håndteres i tråd med gjeldende 

fraværsreglement. Permisjoner reguleres av kommunens permisjonsreglement.  

 

12. Skolens aktiviteter 

Ordensreglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer.  

 

13. Nødverge 
Straffeloven §§ 47 og 48 gir en begrenset rett til å gripe inn i situasjoner for å avverge, eventuelt 

stanse, atferd som anses som farlig. Det er atferd som er egnet til å skade enten vedkommende selv 

eller andre. 
Når det i helt spesielle akutte situasjoner er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil det 

være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppa og plassere eleven i et 

eget rom for en kortere periode. Eleven skal då ha tilsyn av to voksne (voksne). Når et slikt tiltak blir 

sett i verk, skal en straks melde fra til rektor, og til foreldrene. Rektor må føre opplysninger om slike 
tiltak og om årsaka til de i elevmappen. 



 

14. Særskilte regler for den enkelte skole 

Den enkelte skole vil utarbeide særskilte regler relatert til bruk av personlig utstyr som sykler, ski etc. 
Videre vil det kunne være egne regler for bruk av lekeapparater eller lignende på den enkelte skole. 

Elevene plikter å innrette seg etter disse reglene. 

 

15. Saksbehandling 

Saksbehandlingen ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringsloven § 9A-10, og 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kapittel III-VI ved enkeltvedtak. 

Ved avgjørelser skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde: 
a) Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et 

grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. 

b) Før alle typer alvorlige refsingstiltak iverksettes, har eleven krav på å forklare seg overfor 
den/de som skal fatte vedtak. Eleven har i møte med skolen rett til å ha med seg en person. 

Vedtaket skal begrunnes. 

c) Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre 
særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men skal gis skriftlig ved 

enkeltvedtak og eventuelt andre avgjørelser av særlig betydning. 

d) Elevens foreldre skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelse som skolen har fattet. 

Ved alvorlige overtredelser bør informasjon så vidt mulig gis før evt. tiltak iverksettes. Ved 
mindre alvorlige overtredelser skal informasjon gis ved neste foreldresamtale.  

 

16. Klageadgang  
Det kan klages på de mest alvorlige refsingstiltakene, det vil si vedtak om bortvisning for en dag eller 

mer og skolebytte. 

- Klagen må være skriftlig og begrunnet 

- Klagens sendes til rektor 

- Klagefristen er tre uker etter at melding om vedta er mottatt 

- I klagen skal det angis hva man ønsker endret i vedtaket og begrunne dette 

- Klageinstans er fylkesmannen 

- Før klagen sendes fylkesmannen, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket 
 

Vedlegg: 

1. Trivsel i Ringeriksskolen 

2. Ringerike kommunes utlånsavtale og nettvettsregler. 

3. Kommunens fraværsreglement 

4. Kommunens permisjonsreglement 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Høringsdokument behandlet av HOK 14.02.07 

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

04/365-13 24952/06 B32  21.11.2006 

 

 

 

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I RINGERIKE 

KOMMUNE.  

 

I Innledning  

 

§ 1. Hjemmel  

 

Med hjemmel i opplæringsloven § 2-9 Ordensreglement og liknande vedtas ordensregler for 

skolene i Ringerike kommune 

 

§ 2 Formål  

Ringeriksskolen har følgende visjon: 

”Alle barn og voksne i Ringeriksskolen skal oppleve trygghet og gleden av å lykkes. Skolen 

skal ha fokus på optimalt læringsutbytte for den enkelte elev.” 

 

Ordensreglementet for skolene i kommunen er et virkemiddel i arbeidet med å virkeliggjøre 

visjonen, og for å sikre at skolesamfunnet skal være en arbeidsplass der alle trives og får 

muligheten til å gjøre en god jobb. Ordensreglementet tar utgangspunkt i at skolen er til for 

elevene, og at elevene vil bruke sine positive ressurser til å bidra til å nå målsettingen om et 

godt skolesamfunn for alle.  

 

§ 3 Virkeområde  

 

Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot 

elever som bryter reglementet og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles. 

Den enkelte skoles samarbeidsutvalg delegeres myndighet til å fastsette ordensreglement 

tilpasset egen skole. Reglementet skal  inneholde felleselementene som gjelder for alle 

grunnskolene i kommunen med lokale tillegg. 

 

Regler og sanksjoner som fremgår av opplæringsloven og forskrift til denne er som hovedregel 

ikke gjentatt i ordensreglementet. Skolene plikter å informere foresatte og elever om disse 

reglene. 

 

På skolen 

Skolene har ansvar for elevene på skolens område. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, 

fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, 

for eksempel i prosjekter, ekskursjoner/turer og uteskole. Dette innebærer at 

ordensreglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene.  



 

 

I skolefritidsordningen 

Reglementet gjelder også i skolefritidsordningen. 

 

På skoleveien 

Ordensreglementet for den enkelte grunnskole skal også gjelde på skolevei så langt den enkelte 

skole gjøres kjent med ureglementerte forhold.  

 

II Regler og sanksjoner  

 

§ 4 Generell oppførsel  

 

Skolene i Ringerike skal gi elevene de beste muligheter for læring og utviking. Det er derfor 

viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte. Alle skoler i Ringerike skal ha 

ordensregler der det framgår at:  

 

 alle skal vise hensyn og respekt for hverandre i så vel læringssituasjoner som i pauser 

 rasisme, mobbing, vold, seksuell trakassering eller sjikane på grunn av livssyn skal ikke 

forekomme. 

 alle skal møte presis til timer og avtaler og ikke motarbeide positivt lærings-og 

arbeidsmiljø 

 alle skal bidra til at skolens område er rent og ryddig. 

 alle skal ta godt vare på alt som tilhører skolen, stelle pent med skolebøker og annet 

undervisningsmateriell 

 besittelse og av og bruk av rusmidler er forbudt. 

 bruk av tobakk er forbudt. 

 det ikke er tillatt å ha med våpen, kniver eller andre farlige gjenstander  

 

Skolene ved SU kan supplere med regler etter behov. Det kan være regler om: 

 

 Fusk og forsøk på fusk. 

 Fravær 

o Her kan det være regler for hva som regnes som gyldig/ugyldig fravær 

 Bruk av internett, mobiltelefoner og annet elektronisk/digitalt utstyr 

 Avgrensning av ferdsel – skoleområdet 

 Andre lokale regler 

 

§ 5 Ordensregulerende tiltak  

Det skal bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement. Ved brudd på regler som 

følger av de lokale ordensreglement som SU  fastsetter, gjelder det samme.  

De ordensregulerende tiltakene skal stå i rimelig forhold til regelbruddene. Dette gjelder både 

for tiltak i felles ordensreglementet for skolene i Ringerike og for de lokale 

ordensreglementene.  

Fysisk refsing eller annen krenkende behandling er ikke tillatt. Forbudet mot krenkende 

behandling betyr at lærerne ikke kan refse elevene på en nedverdigende måte, ved for eksempel 

å henge ut eller latterliggjøre elevene.  

Det er bare den eller de elevene som har gjort seg skyldig i reglementsbrudd som kan refses. 

Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.  



 

Alle tiltak skal være slik at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må 

reagere på dette. Eleven skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg.  

 

Tiltak som kan benyttes:  

 Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer; fra rektor 

 Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte 

 Oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler 

 Beslag av ulovlige gjenstander, gjenstander som er ulovlige i Norge overlevers politiet 

 Erstatningsansvar, jfr. skadeerstatningsloven §§ 1-1 og 1-2. 

 Bortvising etter reglene i opplæringsloven  § 2-10. enkeltvedtak 

 Politianmeldelse av straffbare forhold 

 Nedsatt karakter orden/atferd på ungdomstrinne forskrift til Opplæringsloven § 3-7. 

 

Andre ordensregulerende tiltak som kan anvendes etter behandling i SU: 

 Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid  

 Etter gjentatte advarsler, bortvisning fra timen og overføring til annet tilsyn/annen 

aktivitet. Bortvisning fra resten av skoledagen til annet tilsyn/aktivitet. 

 Midlertidig eller permanent klasse- gruppebytte 

 Slike bytter kan også være pedagogisk begrunnet – enkeltvedtak ? 

 Bytte av skole 

 Først etter grundig forarbeid og involvering av alle parter – enkeltvedtak. 

  

III Saksbehandling  

 

§5 Generelt  

Alle avgjørelsen skal begrunnes og hjemles i ordensreglementet og/eller opplæringsloven. 

Saksbehandlingen følger reglene i opplæringsloven §§ 2-9, 4. ledd og  2-10, 2. ledd samt 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap III - kap. VI ved enkeltvedtak.  

 

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:  

 

Skolen plikter å påse at saken er godt opplyst, og avgjørelsen treffes på et grunnlag som er 

forsvarlig etter sakens art og karakter.  

Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til 

å uttale seg før avgjørelsen treffes.  

I alvorlige saker skal mindreåriges foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis muntlig, 

men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig.  

  

IV Ikrafttredelse 

 

§6 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft fra vedtak er fattet. 

Som det framgår av §3 kan SU ved den enkelte skole fastsatte lokalt ordensreglement og 

bestemmer da selv virkningstidspunkt.  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

Administrasjon 
 

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

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

 

 

Samarbeidsutvalgene ved kommunens grunnskoler, kommunalsjef Ågotnes, 

Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, DELTA og Fagforbundet.  

   

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/4444-6 5143/18 A20  22.02.18 

 

Høringsbrev kommunalt ordensreglement for grunnskolene 

 

Nedsatt arbeidsgruppe sender nå ut forslag til kommunalt ordensreglement for grunnskolene i 

kommunen. Arbeidsgruppa har bestått av: Rune Erstad, Astrid Hjeldnes, Linn S. Forbord, 

Kjersti Søberg, Torkjell Dahl, Nils Olsen og Geir Svingheim. 

Samarbeidsutvalgene, Skolenes Landsforbund, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og DELTA 

er høringsinstanser. Da har både organisasjonene elever, foreldre og ansatte muligheter til å 

uttale seg. 

 

Høringsfrist er satt til: 20. april 2018. Uttalelser sendes fortrinnsvis på mail til undertegnede. 

Kommunalt ordensreglement blir egen sak på rektormøtet 22.03.18. 

 

Ordensreglementet blir etter vedtak i kommunestyret en kommunal forskrift. Det legges opp til 

politisk behandling i mai eller juni slik at reglementet får virkningsdato 01.08.18. 

Med hilsen 

 

Geir Svingheim 

spesialrådgiver 

geir.svingheim@ringerike.kommune.no 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Åge Svarstad, 

Rune Erstad, 

Astrid Hjeldnes, 

Torkjell Dahl, 

 

Vedlegg: 

Forslag til nytt ordensreglement 

Permisjonsreglement for grunnskolen i Ringerike kommune 

Trivsel i Ringeriksskolen 

Kommunens utlånsavtaler (barnetrinn og ungdomstrinn) chromebook-maskiner 

Avtale for bruk av internett - nettvettregler 

 



Ordensreglement 

 

Ordensreglementet gjelder på skolen, i skoletiden, på skoleveien, på SFO og ved alle arrangementer i 

regi av skolen. 

 

1. Ringerike kommune har nulltoleranse mot 

Krenkelser, både fysisk, psykisk og digitalt 

Sjikane på grunn av religion, livssyn eller seksuell legning 

Seksuell trakassering 

Rasistiske utsagn og handlinger 

 

2. Nettvett 

All bruk av digitale verktøy skal foregå i henhold til den enkeltes utlånsavtale og gjeldende 

nettvettsregler. 

 

3. Kniv eller våpen 

Det er forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade eller skape frykt for og blant 

medelever og andre. 

 

4. Tobakk, snus og rusmidler 

Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, snus, narkotika, 

dopingpreparater, eller andre rusmidler. 

 

5. Utvendig kontroll 

Ved mistanke om overtredelse av forbudene kan skolen foreta utvendig kontroll av elevenes 

eiendeler som befinner seg på skolen område. For eksempel sekker, bagger, samt 

oppbevaringssteder som disponeres av elevene, for eksempel garderobeskap, bokskap eller lignende. 

 

6. Bistand fra politiet 

Skolens ledelse kan be om bistand fra politiet til å gjennomføre kontrolltiltak eller andre 

undersøkelser. Skolen gir melding til eleven og foresatte etter bistand fra politiet.   

 

 

 



7. Skade eller hærverk 

Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et 

erstatningskrav på inntil kr. 5000 for hver enkelt skadehandling. Det samme gjelder ved tap eller 

ødeleggelse av bøker, pc og annet utstyr, jfr. skadeerstatningsloven § 1-2 nr. 2. 

Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler. Skolen har ikke 

ansvar for elevenes eiendeler. Elevene oppfordres til ikke å ha med seg kostbare ting på skolen. 

 

8. Brudd på ordensreglene 

Brudd på ordensreglene kan medføre: 

a) Muntlig irettesettelse 

b) Muntlig melding til foreldre/foresatte 

c) Skriftlig melding til foreldre/foresatte 

d) Gjenstander som blir brukt provoserende, kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan hentes 

av foreldre/foresatte 

e) Rektor kan gi lærer myndighet til å vise bort elever fra egen undervisning for en 

opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer 

f) Brudd på ordensreglementet kan medføre nedsatt karakter i orden og adferd  

g) Brudd på ordensreglementet kan medføre politianmeldelse  

 

Ulovlige gjenstander overleveres politiet 

Ulovlige rusmidler overleveres politiet 

En elev som mobber eller på annen mæte krenker andre, kan i særlige alvorlige tilfeller flyttes til en 

annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det. 

 

9. Bortvisning 

Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan 

elever på klassetrinnene 8. – 10. vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på 

klassetrinnene 1.-7. vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. 

Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak 

om bortvisning, skal en ha vurdert å andre tiltak. 

Foreldre/foresatte til elever på 1.-7. klassetrinn skal varsles før det blir iverksatt bortvisning for 

resten av dagen. 

 

10. Fravær 

Det er skoleplikt i grunnskolen. Ureglementert fravær håndteres i tråd med gjeldende rutiner for 

skolefravær/skolevegring. Permisjoner reguleres av kommunens permisjonsreglement.  

 

 



11. Skolens aktiviteter 

Ordensreglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer. Skolen kan i spesielle tilfeller 

utelukke elever fra slike arrangementer. 

 

12. Nødverge 

Straffeloven §§ 47 og 48 gir en begrenset rett til å gripe inn i situasjoner for å avverge, eventuelt 

stanse, atferd som anses som farlig. Det er atferd som er egnet til å skade enten vedkommende selv 

eller andre. 

Når det i helt spesielle akutte situasjoner er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil det 

være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppa og plassere eleven i et 

eget rom for en kortere periode. Eleven skal då ha tilsyn av to voksne (voksne). Når et slikt tiltak blir 

sett i verk, skal en straks melde fra til rektor, og til foreldrene. Rektor må føre opplysninger om slike 

tiltak og om årsaka til de i elevmappen. 

 

13. Særskilte regler for den enkelte skole 

Den enkelte skole vil utarbeide særskilte regler relatert til bruk av personlig utstyr som sykler, ski etc. 

Videre vil det kunne være egne regler for bruk av lekeapparater eller lignende på den enkelte skole. 

Elevene plikter å innrette seg etter disse reglene. 

 

14. Klageadgang  

Det kan klages på de mest alvorlige refsingstiltakene, det vil si vedtak om bortvisning for en dag eller 

mer. 

- Klagen må være skriftlig og begrunnet 

- Klagens sendes til rektor 

- Klagefristen er tre uker etter at melding om vedta er mottatt 

- I klagen skal det angis hva man ønsker endret i vedtaket og begrunne dette 

- Klageinstans er fylkesmannen 

- Før klagen sendes fylkesmannen, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket 

 

Kommunale forskrifter for ordensreglement for Ringerike kommune er vedtatt av kommunestyret 

den …………… 2018 

 

Vedlegg: 

1. Trivsel i Ringeriksskolen 

2. Ringerike kommunes utlånsavtale og nettvettsregler. 

3. Kommunens permisjonsreglement 
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1 Innledning

Elevene i Ringeriks skolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal ikke bli utsatt for
krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskrim inering, vold, rasisme eller utestenging på
skolen , i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages , skal det reageres
umiddelbart og iverksettes tiltak.

Denne planen er et hjelpemiddel for skolene og de foresatte i ar beidet i tråd med
Opplærings loven § 9A og Forskrift for miljørettet helsevern for barnehager og skoler § 12.
Opplæringsloven Kapittel 9A o mhandler elevenes skolemiljø:

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring»

M ed trygt og godt skolemiljø menes både de fysiske og de mellommenneskelige forholdene på
skolen. Miljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring, trygghet og sosial
tilhøri ghet. D en enkelte elevs subjektive opplevelse er utgangspunktet for skolens hå ndtering av
opplæringsloven § 9A , « Elevane sitt skolemiljø » .

I denne planen legger Ringerike kommune vekt på at :
o skolen, elevene og foresatte samarbeider aktivt om å forebygge, avdekke og håndtere

krenkelser som mobbing , vold, diskriminering og trakassering
o alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt til å følge med på om elevene har et trygt og

godt skolemiljø, og gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering dersom det er mulig

o tydelig ledelse og gode systemer er en forutsetning for å forebygge, avdekke og håndtere
krenkelser

o lokale tiltak og samarbeid er avgjørende for at arbeidet skal lykkes

1.1 Innhold og d efinisjoner
Planen inneholder :

• for ebyggings tiltak som reduserer risikoen f or krenkende ord og handlinger
• rutiner for å avdekke om elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger
• t iltak og rutiner i volds - og mobbesaker
• beskrivelse av informasjons og aktivitetsplikten
• skolens systematisk e arbeid for å sikre godt psykososialt læringsmiljø

Her er definisjon tatt fra merknader fra Prop.57 L (2016 - 2017) til §9 A - 3 :
Krenkelser kan omfatte direkte handlinger og verbale uttrykk rettet mot eleven, men også
mer indirekte krenkelser som utest enging, isolering og baksnakking.
Mobbing, vold, diskriminering og trakassering er tatt inn som eksempler på krenkelser
som elever kan utsettes for, og som skolen har nulltoleranse mot.

Nærmere definisjon og beskrivelse av mobbing ligger på Utdanningsdire ktoratet :
https://www.udir.no/nullmobbing/
Digital mobbing: Mobbing og plaging i sosiale medier og på nettet er like alvorlig som
når det skjer andre steder. At mange kan se det som publiseres, kan gjøre d et ekstra tøft.
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2 Forebygging
«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og

trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og
tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i me dhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret
for at dette blir gjort.»
(Oppl.l. 9 A - 3)
Ringerike kommunes handlingsplan «Sammen skaper vi Ringeriksskolen - utviklingsmål 2017 -
2021» har følgende mål for læringsmiljøet: Alle elever opplever et raust og støttende
læringsmiljø. Elevene opplever tilhørighet og inkludering, elevene opplever et læringsmiljø uten
krenkelser og mobbing og elevene op plever samarbeid og samhandling.

Sko lene og d e ansatte i Ringeriksskolen arbeider aktivt for å forebygge at elever utsettes for
krenkende ord og handlinger gjennom helhetlig holdningsarbeid og tiltak knyttet til læringsmiljøet
på disse områdene :
Ledelse og organisering :
God ledelse og organi sasjon på skolen er en forutsetning for at arbeidet med læringsmiljøet
foregår systematisk og kontinuerlig. Det er fokus på :

god klasseledelse med nulltoleranse mot mobbing som skaper et inkluderende miljø og
lærings fellesskap
k lare regler og konsekvense r ( Kommunens ordensreglement)
årlig trivselsundersøkelse (Elevundersøkelse n og Spekter fra 5. trinn legges inn i
k lassetrivsel.no
gode inspeksjonsordninger der vaktene er oppsøkende, synlige (bruker vester), har ansvar
for definerte områder og ser til at elevene har det trygt og trivelig. Inspeksjonsrutinene
gjennomgås ved skolestart hvert år.
leder har ansvar for at ordensreglement evalueres årlig i skolens SU

Relasjoner :
Positive relasjoner mellom elev ene og mellom elev og lærer har betydning for eleve ns læring,
adferd og opplevelse av læringssituasjonen :

k lasseregler drøftes og utarbeides
m obbing og lær ingsmiljø er tema i klassen e
elevens trivsel er et tema i elevsamtalene
f adderordning for elever i småskolen
e levrådet er en aktiv medspiller i arbeidet med læringsmiljø et ( Oppl.l.§9 A - 8 )

S amarbeid hjem - skole :
F oreldre og lærere har positive forventninger til elevene og de samme grensene for mobbing , noe
som virker forebyggende :

s kolen har informasjonsplikt, og informerer om aktivitetsplikten, den skjerpede aktivitetsplikten
og muligheten til å melde en sak til Fylkesmannen
s kolen gir g od informasjon i møte med nye elever og foreldre (Egen plan for overganger)
s kole ns planer og systematiske arbeid for et godt miljø i den enkelte gruppe/klasse er tema
på foreldremøte
e leve ne s tr i v sel er tema på foreldresamtalene
d et er lav terske l for kontakt mell om foresatte og skole
s kolen gir de foresatte anledning til å delta akti v t o g å skape et po s itivt mil j ø i klassen og på
skolen , for eks empel vennegrupper.

Konkretisering og e gne program for forebygging :
s kolene konkretiserer hvordan de gjennomfører det forebyggende arbeidet (se eks i Vedlegg
7.1 )
s kolene benytter det forebygge nde programme t « Mitt valg» på barnetrinnet. Skolene k an
og så ha « T rivselsledere» o.l .
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3 Avdekking og meldeplikt

R ingeriksskolen skal avdekke tilfeller av mobbing, diskriminering, vold og rasisme og andre
former for krenkende ord og handlinger . Sentrale beg reper er « varsle , undersøke og gripe inn » :

«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt
skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering
dersom det er mogleg.
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller
kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle
skoleeigaren i alvorlege tilfelle.
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal
skolen snarast undersøkje saka.
Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna
tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei
undersøking viser at ein e lev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.
Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal
vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå
a) kva problem tiltaka skal løyse
b) kva tiltak skolen har planlagt
c) når tiltaka skal gjennomførast
d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka
e) når tiltaka skal evaluerast.

Skolen skal dokumentere kva som blir g jort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til
femte ledd.» §9 A - 4 .

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som
ar beider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og
trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren.
Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varsla st
direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak
etter § 9 A - 4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks. §9 A - 5

Alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt som består av:
plikt til å følge med
plikt til å gripe inn
plikt til å varsle rektor
plikt til å gjøre undersøkelser raskt
plikt til å sette i gang egnede tiltak

Oppfylles ikke aktivitetsplikten i henhold til §9A - 4 første og andre ledd, og §9A - 5 kan den
enkelte medarbeider straffes med bøter eller fengsel opp til 3 måneder. (Oppl.l. § 9A - 13 )

Skolen har en handlingsplikt når elever sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Da må skolen
in nen en uke (5 arbeidsdager) lage en skriftlig aktivitetsplan (Se skjema 7.4). Den skal inneholde
følgende momenter:

a) En beskrivelse av hvilket problem tiltakene skal løse



Ringerike kommune Trivsel i Ringeriksskolen 2017

6

b) Hvilke tiltak som skal settes inn.
c) Når tiltakene skal gjennomføres
d) Hvem som har ansv ar for å gjennomføre tiltakene
e) Når tiltakene skal evalueres.

Aktivitetsplanen skrives under av de involverte om hvilke tiltak som er iverksatt , og når eleven har
et trygt og godt skolemiljø.

F o r å avdekke mo bbing og annen krenkende adferd har hver skol e :
årlig trivsels undersøkelse tilpasset alderstrinnet ( Elevundersøkelsen 7. og 10. tr inn, egne
undersøkelser på andre trinn , behandles i bl.a. Skolemiljøutvalget ) ,
fokus på elevens trivsel og om eleven er utsatt for krenkende adferd i elev - og
foreldresamt aler
gode vakt - og tilsynsordninger som kan avdekke om krenkende adferd forekommer
gode rutiner for å melde fra til rektor ved krenkende ord og handlinge r gjennom
kommunenes kvalitetssystem - avviksmeldinger
fokus på digital mobbing og arbeid med digital dømmekraft

For å avdekke mobbing og krenkende adferd er det viktig at de f oresatte:
gir skolen beskjed så fort som råd ved mistanke om at elever ved skolen blir plaget
(se meldeskjema i 7.3)
følger opp klassemiljøet som foresatte. F oreldre kontakte ne har et spesielt ansva r

Mel dinger om mobbing og krenkende adferd fra elever, foreldre og ansatte skal alltid tas på alvor .
Dersom det ikke blir iverksatt tiltak av skolen innen en uke (5 virkedager), kan foresatte ta direkte
kontakt med Fylkesmannen. Fylkesman nen saksbehandler etter forvaltningsloven, og gir vedtak
om hva skolen skal gjøre.

For nærmere informasjon se informasjon fra Utdanningsdirektoratet. ( https://www.udir.no/laring -
og - trivsel/skolemiljo/informasjon - til - foreldre/ )
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4 PROSEDYRE R VED KREN KELSER

Opplæringsloven (§9 A - 4 ) tydeliggjør skolen og den enkeltes ansatte sitt ansvar til å undersøke,
varsle og gripe inn overfor mobbing , utestengelse, krenkende ordbruk, diskriminering, vo ld og
rasisme .
Når elev, foresatte eller ansatte ved skolen har mistan ke om eller kjennskap til at en elev ikke har
et trygt og godt skolemiljø . Muntlige eller skriftlige henvendelser fra foresatte om alvorlige forhold
skal besvares og utløse en aktivitetsplan . Den må foreligge innen fem arbeids d ager.
Under følger prosedyrer for håndtering av mobbing og krenkende ord og handlinger. De brukes
o m en elev blir plaget av med elever eller voksne på skolen . Rektor vurderer formen på
oppfølging av hvert punkt.

Hva gjøres : Ansvar :
1. Henvendelse mottas

Ansatte melder hendelser gjennom a vvikssystemet.
Henvendelser fra elever eller foreldre/ foresatte registreres
skrift lig og meldes rektor via: « Avviksmelding skolemiljø» som
ligger på kommunens hjemmeside (se vedlegg 7.3) . Den som
mottar meldingen registrerer det i avvikssystemet.
Situasjo ne n kartlegges

Alle /
k ontaktlærer

2. Informasjon og planlegging
Det videre arbeidet planlegges , og det lages en aktivitetsplan
(se pkt 6)
Det vurderes i samarbeid med foresatte om eksterne skal
trekkes inn ( Helsetjenesten, Fagteam, PPT, barnevern, politi )

Rektor/
k ontaktlærer

3. Samtale med den som blir mobbet /utsatt for krenkende
adferd

Eleven får vite at skolen bryr seg og at han/hun skal få hjelp og
støtte og at mobbingen /adferden skal opphøre
Eleven informeres om videre saksgang

Rektor/
kontaktlærer

4. Samt ale med den/de som mobber /utøver krenkende adferd
Enkeltvis samtale med den/de som mobber
Hovedpoenget med samtalen(e) er å tydeliggjøre at mobbing
ikke aksep teres, og må stoppe umiddelbart
Det vises til ordensreglement for mulige sanksjoner
Det invitere s til samarb eid for å få slutt på adferden
Det gjøres avtaler om oppfølging

Rektor/
k ontaktlærer

5. Fore ldre informeres
Samtale med foresatte både til den som blir mobbet /krenket og
mob ber(e) /krenker

Rektor/
Kontaktlærer

6. Aktivitetsplan skrives
Det lages en aktivitets plan over hvilke tiltak som settes i verk
(vedlegg 7.4) .
Den inneholder tiltak, og forpliktelse til å følge opp

Rektor

7. Oppfølging
De ansatte informeres rutinemessig
Saken følges opp til mobbingen /adferden har opphørt ,
forbedringspunkt i avtale n er oppfylt og forholdene er stabile

Rektor/
k ontaktlærer

8. Dokumentasjon
Logg og arbeidsdokumenter lagres i mappe på skolen.
Utskrift av behandlet avvik og aktivitets plan legges i
elevmappen på ESA når saken er avsluttet. (Arkivverdige
dokumenter)

Re ktor



Ringerike kommune Trivsel i Ringeriksskolen 2017

8

5 PROSEDYRE R VED VOLD /TRU SLER

Under følger prosedyrer for håndtering av vold /trusler . Alvorlighetsgraden av vold og trusler vil
variere. Rektor vurderer derfor form en på oppfølging av hvert punkt.

Hva gjøres : Ansvar :
1. Situasjonen stabiliseres

Volden stopp es
Andre voksne, evt . politi, tilkalles om nødvendig
Andre elever blir om nødvendig fjernet fra området
Rektor, avdelingsleder varsles og overtar ansvaret

Alle/
k ontaktlærer

2. Oppfølging av den som blir utsatt for vold
Den som blir utsatt for vold blir t att vare på
Legesjekk/behandling ved behov
De foresatte underrettes
Samtale med markering av ivaretagelse og trygge forhold
Forn ærmede / pårørende kan kontakte, samtale med, og evt.
anmelde ett forhold til politiet . Det informeres om dette .

Kontaktlærer/
rektor
Fornærmede/
foresatte eller
rektor/rådmann

Oppfølging av den som utøver vold
Samtale med elev og evt. andre som er viktig for saken.
Forhold omkring voldsepisoden klargjøres
De foresatte informeres
Reaksjonsplan/oppfølgingsplan utarbeides
Samarbei d med PPT, barnevern, fagteam vurderes
Bekymringssamtale hos politiet vurderes , kan være til god
hjelp i det videre arbeid
Melde fra til forebyggende enhet hos politiet og eventuelt
d røfte i fagteam
Voldshendelser drøftes med politi og kan anmeldes
Reaksjo ner i tråd med kommunens ordensreglement
Enkeltvedtak vurderes, varsles og utformes
Ved gjentakelse velges en sterkere reaksjonsform

Rektor/
k ontaktlærer

Rektor/kontakt -
lærer evt. eksterne
veileder
Rektor

Rektor

Rektor

3. Annet arbeid
Stemningen i skolem iljøet roes ned, slik at rykteflommen
begrenses. Evt. lik info til alle klasser
Dokumentasjon (se 4.8):
De involverte voksne skriver avviksmelding i
kvalitetssystemet.
I alvorlige saker blir r apport om hendelsesforløp, igangsatte
og planlagte tiltak send t foresatte og oppvekstsektor , m ed
kopi til PPT
Samarbeid med helsetjenesten, PPT og BUP
Eventuell skademelding skrives
Skolens rutiner evalueres og evt. f orbedres
Informasjon til alle elever og foresatte om situasjoner som
truer skolemiljøet

Rektor/
k onta ktlærer
De involverte

Rektor

Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
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6 SYSTE M – kontinuerlig arbeid
« S kolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.
Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane,
slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort . »
(Oppl.l. § 9A - 3 )
Ringerike skal ha et kont inuerlig og sy stematisk arbeid for å sikre et godt skolemiljø. Planene og
rutinene må være innarbeidet og må følges av personalet i saker som vedrører det ps ykososiale
miljøet til elevene. Under følger en sjekkliste t i l hjelp for å dokumentere de tiltak so m er med og
sikrer et godt skolemiljø . Sjekklista sendes skoleadministrasjonen som vedlegg til årsrapport.

Hva gjøres: Ansvar: Tid: Status :
1. Forebyggende arbeid

Skolen har konkretiser t tiltak for forebyggende og
holdningsskapende arbeid (pkt . 2 i denne p lanen)
Dette gjenkjennes i skolehverdagen og behandles i SMU

Rektor/alle Løpend
e

2. Opplæring av ansatte
Årlig opplæring av ansatte i « Trivsel i Ringeriksskolen - Plan
for godt psykoso sialt miljø» og ordensreglement. Rektor
sikrer dokumentasjon på at ru tinene er lest og forstått

Rektor Høst

3. Informasjon til elever og foreldre
Elever og foresatte informeres om
- aktivitetsplikten etter Oppl.l.§ 9 A - 4
- Ringerike kommunes trivselsplan og ordensreglement

Rektor/
kontakt -
lærer

Årlig

4. Inspeksjon
Vakt - og tilsynsordningen evalueres 2 ganger i året Rektor

Høst og
vår

5. Melderutiner og registrering
Skolen har melderutiner i avvikssystemet for krenkende
adferd
Skolen har oversikt over innmeldte saker om det
psykoso s iale miljøet i kommunens kvalitetssystem.
Logg og arbeidsdokumenter lagres i mappe på skolen.
Utskrift av behandlet avvik og aktivitetsplan legges i
elevmappen på ESA når saken er avsluttet. (Arkivverdige
dokumenter)

Rektor Løpend
e

6. Ordensreglement
Reglement og praksis vurderes i forhold til opplæringsloven
(Oppl.l. § 9A - 10)
Ordensreglementet revideres årlig i skolens SU

Rektor Årlig

7. Elevrådet
Elevrådet er aktive i skolemil jøarbeidet (O pl.l . § 9A - 8 ) og
drøfter skolemiljøet minst 5 g/år .
Elevrådet lager hvert år mål for sitt arbeid med skolemiljøet

Elevråds -
kontakt/
rektor

Årlig

8. Skolens rådsorganer
Samarbeidsutvalg, skolemiljøut valg, elev - og foreldreråd
har jevnlige møter
Råd, utvalg og an satte er involverte i skolemiljøsaker,
orientert e om planer og vedtak, tar aktivt del i å skape et
godt miljø . Komme med forslag og evaluerer arbeidet med
skolemiljøet ( Oppl. l. § 9A - 9 )

Rektor Egen
møte -
plan

9. Evaluering – Årsrapport
Rådsorganene på skolen eval uerer arbeidet med
skolemiljøet for kontinuerlig utvikling av arbeidet
Evaluering og sjekkliste inngår i årsrapport til
skoleadministrasjonen

Rektor Årlig

10. Dialogmøte
Skolens arbeid med d et psykososiale miljøet gjennomgås i
skoleadministrasjonens dialogmøter med skolene

Skoleadm
Annen
hvert år
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7 V EDLEGG

7.1 Forebyggende tiltak – eksempel på konk retisering

Skole:_________________________

Dette er et eksempel på konkretisering som etterspørres i Kapittel 2 Forebygging
Skolene må i tillegg legge inn egne fore byggende tiltak som supplement, og behandle denne i
skolemiljøutvalget .

Hva gjøres: Ansv ar Tid
1. Klasseledelse

Fokus på god klasseledelse med nulltoleranse
mot mobbing og annen krenkende adferd som
skaper et inkluder ende miljø og læringsfellesskap.

Alle ansatte Kontinuerlig

2. Gode relasjoner
Positive relasjoner mellom elevene og mellom
elev og lærer har betydning for elevens læring,
adferd og opplevelse av læringssituasjonen

Alle ansatte Kontinuerlig

3. Samarbeid hjem - skole
Foreldre og lærere har positive forventninger til
elevene og krav om nulltoleranse til krenkelser ,
noe som virker fo rebyggende

Alle ansatte Kontinuerlig

4. Ordensreglement
med klare regler og konsekvenser gjennomgås for
elever, foresatte og tilsatte

Rektor/
kontaktlærer

Ved skolestart

5. Inspeksjonsrutinene
gjennomgås for ansatte og vikarer

Rektor Ved skolestart
Konti nuerlig

6. Klassemiljøet
Klasseregler drøftes og utarbeides
Læringsmiljøet er tema i klassene
Det jobbes med nulltoleranse til krenkelser
Det settes fokus på d igital dømmekraft

Kontaktlærer
Ved skolestart
Kontinuerlig

7. Elevsamtaler
Med fokus på elevenes trivsel/skolemiljø Kontaktlærer

Min 2
per år

8. Fadderordning
For elever i småskolen etableres ved skolestart

Kontaktlærer Min 2 gr per år

9. Elevrådet
Drøfter trivselstiltak og skolemiljøet

Rektor/elevråds -
kontakt Min 5 ganger årlig

10. Foreldremøter
Triv selsplan, forebyggende og systematiske
arbeid for et godt miljø er tema
Nulltoleranse til krenkelser er tema
Klassens læringsmiljø er tema
Nye foreldre informeres om skolens regler og
rutiner

Kontaktlærer Årlig

11. Foreldresamtaler
Elevens trivsel og evt o pplevelse av krenkende
adferd blir etterspurt

Kontaktlærer Høst og vår

12. Brukerundersøkelse
Elevundersøkelsen og SPEKTER gjennomføres
fra 5. trinn, og legges inn i k lassetrivsel.no

Kontaktlærer Feb - mai
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13. Overganger
Bruke vedtatte rutiner for overgang er mellom
skoleslag

Rektor Vår

14. Hendelsesrapporter
Ansatte lev erer avviks melding ved krenkende
adferd.
Ledelsen lag r er skjemaene og følger opp i
h enhold t il prosedyrer

Ansatte Hele året
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7.2 H endelsesrapport krenkende adferd

A nsatte fyller ut avviksm elding i kommunens kvalitetssystem.
Lenke til skjemaet er i høyre menyen på kommunes intranettside .
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7.3 Meldeskjema psykososialt miljø

Når foresatte har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø,
ska l dette meldes og følges opp umiddelbart. Muntlige eller skriftlige henvendelser fra foresatte
om alvorlige forhold skal besvares og utløse en aktivitetsplan. Den må foreligge innen fem
arbeidsdager.

Foresatte melder skriftlig på skjemaet og sender til sko len:
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Skole - og - utdanning/OSS - skole/Avviksskjema - skolemiljo/
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7.4 Aktivitetsplan
Unntatt offentlighet,

Forvaltningsloven §13

Tiltaksplan for å sikre et trygt og godt skolemiljø

Navn: __________ _____________________________ Klasse ____________

Skoleår:___________

Skole: _________________________________________________________________

1) Bakgrunn:

2) Tilt akene skal løse følgende utfordring knyttet til skolemiljøet:

3) Tiltaksoversikt

Beskrivelse av tiltak Ansvarlig

Eleven har
medvirket

(dato)

Foreldrene
har

medvirket
(dato)

Tiltaket
er

iverksatt
(dato)

Tiltaket
skal

evalueres
(dato)

Elev/foresatte
har b ekreftet at
eleven har det
trygt og godt.

(dato -
underskrift)

Tiltak
avsluttet
(dato og
signatur)

Sted: Dato:

Underskrift Underskrift Underskrift Underskrift
Elev Foresatte Kontaktlærer Rektor
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7.5 Bruk av tvang og makt

I forarbeidene til Opplæringsloven er det slått fast at loven ikke gir hjemme l for bruk av fysisk
makt over vanlige elever eller overfor psykisk utviklingshemmede. Det presiseres også at kap . 4A
i sos ialtjenesteloven, ikke gir hjemmel for bruk av makt og tvang i skolen
Opplæringslovens § 9 A - 10 presiserer om bruk av refsingstiltak. Det understrekes at skolens
personale, ikke kan bruke kroppslig refsing overfor eleven .

Nødvergeretten
S traffeloven § 47 og § 48 gir en begrenset rett til å gripe inn i situasjoner for å avverge, eventuelt
stanse, atferd som anses farlig, dvs. egnet til å skade enten vedkommende selv eller andre.

Strakstiltak i nødvergesituasjoner:
Når det i helt spesielle, akutte situasjo ner, er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil
det være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppen og plassere
eleven i et eget rom for en kortere periode. Eleven skal da ha tilsyn av to voksne.

Når et slikt tiltak blir satt i verk, skal en straks melde fra til rektor og til
foreldrene. Rektor må dokumentere opplysninger om slike tiltak, og om årsaken til dem i
elevmappen.

Å gripe inn for å verne eleven eller andre kan gjelde følgende situasjoner:
1. å gripe inn i en konflikt mellom elever
2. å gripe inn i en konflikt mellom elev / ansatt
3. å beskytte seg selv, mot bruk av fysisk makt, fra en eller flere elever
4. å beskytte eleven mot selvskading (kun ved helt spesielle , skjerpede omstendighe ter vil

nødvergeretten gjeld e i slike situasjoner )
5. det er ikke anledning til å bruke tvang som et pedagogisk virkemiddel
6. ødeleggelse av fysiske ting

Den lokale planen bygger også på veilederen for ansatte og ledere i Arbeid mot mobbing



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Eikli skole 

 

 

 

 

Notat  
 

Til:  Geir Svingheim 

Fra:  Inger Marie Skjolden 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/4444-10 14128/18 A20 19.04.2018 

Svar - Kommunalt ordensreglement for grunnskolene  

 

Høringsuttalelse fra SU v/Eikli skole 

 

 

SU v/Eikli skole har følgende kommentarer og innspill til høringsdokument «Ordensreglement i 

grunnskolen» m/vedlegg: 

 

• Ordensreglement: 

o Utvendig kontroll: Hva betyr dette? Har skolen lov til å sjekke sekker, bagger, 

 oppbevaringssteder? 

o Pkt. 9 Bortvisning: Det bør stå at foreldre plikter å hente barn som blir bortvist i 

 barnetrinnet. 

o Må man bruke begge begrepene foreldre/foresatte? 

 

• Trivsel i Ringeriksskolen 

o s. 15: 7.5 Bruk av tvang og makt: 

 Bør det stå kun «elever» – i stedet «for vanlige elever eller ovenfor psykisk 

 utviklingshemmede»? 

 

• Chromebook: 

o Blir det like regler for Chromebook i hele kommunen? – Mener lik praktisering. 

o Avtale for bruk av Chromebook – reagerer på at det er samme avtale for barnetrinn og 

 ungdomstrinn – pkt 2 kulepunkt 1: pornografisk – blasfemisk! 

o Bedre å formulere hva man har lov til: Inn på sider som kun er godkjent av lærer. 

o Kontrakt for barnetrinnet – foreldrene bør også skrive under. 

 

 

• Permisjoner:  

o Skrives i meldingsboka – legge til/endre digital meldingsbok. 

o Vi har ikke meldingsbok. Søknaden kan ikke skrives der 
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Høringssvar angående ordensreglement for skolene i Ringerike
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RINGERIKE KOMMUNE 
Hov ungdomsskole 

 

Hovsmarksveien 14 
Pb. 1165 Flattum                 Phone. 32 18 16 50                 
NO-3503 Hønefoss               E-mail: hov.ungdomsskole@ringerike.kommune.no 

 

Høringsinnspill jf kommunalt ordensreglement fra SU, Hov ungdomsskole 

Viser til forslag til kommunalt ordensreglement og ønsker at disse punktene skal tas med i 

videre drøftinger av ordensreglementet før det endelig vedtas. 

1. Innledningsvis i ordensreglementet ønskes fokus på positive forventninger til eleven 

og at ordensreglementet er et ledd i skolenes systematiske arbeid med et godt 

læringsmiljø for alle. 

2. Punkt 1: Innledning som avgrenser ordensreglementets virkeområde: her ønskes tatt 

med det digitale rom. Forslag til formulering:» Også det som skjer i det digitale rom, 

og som påvirker skolehverdagen, omfattes av ordensreglementet».  

3. Punkt 5: Det ønskes en utdypning av hva som menes med «utvendig kontroll» i 

praksis.  

4. Punkt 8: Gjensitting og klassebytte ønskes satt opp som punkt under mulige reaksjoner 

på brudd på reglement.  

5. Punkt 11: Foreslår at punktet slettes da virkeområdet ‘ alle skolens arrangementer’ er 

ivaretatt i innledning. SU stiller sed undrende til at elever kan utelukkes fra aktiviteter 

i skolens regi da dette går under bortvisning.  

6. Nytt innspill: Ringeriksskolen skal være mobilfri (alle skoler) 

7. Dokumentet bør språkvaskes 

 

 

Hov ungdomsskole, 24.04.18 

 

For Samarbeidsutvalget ved Hov ungdomsskole 

 

Tone Sandvik, rektor 



Fra: Mona G. Lund [] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 20.04.2018 22:11:52 

Emne: Høringsbrev kommunalt ordensreglement for grunnskolene 

Vedlegg:  

Hei Geir 
Da har vi hatt en god prosess på gjennomgang av høringen i elevråd, personalet og SU. 
Vi har følgende innspill: 

 
1. Ringerike kommune har nulltoleranse mot  
Krenkelser, både fysisk, psykisk, verbalt og digitalt  
Sjikane på grunn av religion, livssyn eller seksuell legning  
Seksuell trakassering  
Rasistiske utsagn og handlinger 
 
Begrepet «utvendig kontroll»  
Bør dette konkretiseres eller endres? 
 
Når det gjelder klagefrist på 3 uker for utvisning, ble det en del refleksjoner. Det er vanskelig å endre en utvisning som allerede er gjennomført. Hvis den 
tolkes i denne retningen. 
Tolkes det slik at det kan påklages i forhold til nedsatt karakter og få slettet et vedtak er det jo greit. 
 
Videre leste jeg på Udir i forbindelse med at vi laget nytt ordensreglement på Kirkeskolen følgende: 
 
SFO og leksehjelp er ikke en del av skoletiden, og vil dermed ikke omfattes av skolens ordensreglement. Dette står eksplisitt i opplæringsloven § 9 A-1. SFO skal ha egne 
vedtekter, jf. opplæringsloven § 13-7, og bør opprette sitt eget ordensreglement. Det bør også utarbeides regler for leksehjelpen. 
 
Bør dette synliggjøres? 
 
Godt arbeid gjort av gruppa Flinke dere! 
 
God helg 

 



 
Med vennlig hilsen 
Mona G. Lund 
Rektor Kirkeskolen 
Telefon 32 11 77 50/986 06 733 
 



Fra: Cecilie Formo Eriksen [] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 11.04.2018 09:22:48 

Emne: Innspill fra Sokna skoles samarbeidsutvalg 

Vedlegg: image001.png 

Hei! 
 
Her kommer innspill til høringen på kommunalt ordensreglement samt ny handlingsplan for SFO. 
Innspillene er utarbeidet i samarbeidsutvalget. 
 
Kommunalt ordensreglement: 

1. Vi mener at kniv kan brukes i undervisningen i samråd med lærer. Hver enkelt lærer avtaler med elevene i forkant av undervisningen.  

2. Det stilles et spørsmål om pkt 5 «utvendig kontroll». Kunne heller stryke utvendig. Kanskje punktet bør presiseres ytterligere?  

3. Pkt 11 – Skolens aktiviteter: Ordensreglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer. Skolen kan i spesielle tilfeller utelukke elever fra 

slike tilfeller. Hva menes egentlig med det? Burde den stått under pkt 8? 

4. Pkt 13 – Under særskilte regler for den enkelte skole mener vi at det kan stå noe om mobil/mobilbruk. Mobilfri skole. 

5. Pkt 14 –  Klageadgang bør henvises til forvaltningsloven. 

 

Handlingsplan SFO 

1. Bør åpnes et tilbud på skolen hvis det er 20 elever eller mer. 

2. Det kunne stått et punkt om åpningstidene i planen slik at det er lett tilgjengelig.  

 
Ellers så var tilbakemeldingene fra vårt SU at dette var veldig bra, og et viktig arbeid. 
Handlingsplanen for SFO syns de at var veldig flott. 
 
Det var noen skrivefeil innimellom i dokumentet – regner med det leses korrektur før det ferdigstilles derfor har vi ikke påpekt disse nå. 
 



Ønsker deg en fin dag.  
____________________________________________ 

Cecilie Formo Eriksen 
Rektor Sokna skole 
Tlf: 32 10 96 11 / 971 75 829  
 

 

Ringerike kommune 
Sokna skole 

 
 

 



Fra: Erik Lund [Erik.Lund@ringerike.kommune.no] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Unni Myhre Søgnen [Unni.Myhre.Sognen@ringerike.kommune.no]; Vibeke Eriksen [Vibeke.Eriksen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 04.04.2018 10:55:06 

Emne: Høring - Ordensreglement 

Vedlegg:  

Hei! Vi har forslag om å legge til/ spesifisere e-sigaretter / Wipe-sigaretter under punkt 4. 
 
Mvh. 
Erik Lund 
Rektor Tyristrand skole 
Tlf. 32115700 / 97467532 
Erik.lund@ringerike.kommune.no 
 



Ringerike kommune  
Postboks 123 
3502 Hønefoss 

 
20.04.2018 

 
Ullerål skole – SU 
Hovsmarkveien 7 
3515 Hønefoss 

 
Høringsuttalelse vedrørende kommunalt ordensreglement for grunnskolen i Ringerike 

 
SU Ullerål skole har følgende innspill (markert med grønn skrift) til det kommunale 
ordensreglementet: 

 
1. Ringerike kommune har nulltoleranse mot  
Krenkelser, både fysisk, psykisk og digitalt  
Sjikane på grunn av religion, livssyn eller seksuell legning  
Seksuell trakassering  
Rasistiske utsagn og handlinger  
 
Ingen bemerkninger. 
 
2. Nettvett  
 
All bruk av digitale verktøy skal foregå i henhold til den enkeltes utlånsavtale og gjeldende 
nettvettsregler.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
 
3. Kniv eller våpen  
 
Det er forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade eller skape frykt for og blant 
medelever og andre.  
 
Vi foreslår å sløyfe for og etter frykt. 
 
4. Tobakk, snus og rusmidler  
 
Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, snus, narkotika, 
dopingpreparater, eller andre rusmidler.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
5. Utvendig kontroll  
 
Ved mistanke om overtredelse av forbudene kan skolen foreta utvendig kontroll av elevenes 
eiendeler som befinner seg på skolen område. For eksempel sekker, bagger, samt 
oppbevaringssteder som disponeres av elevene, for eksempel garderobeskap, bokskap eller lignende.  
 



Vi ønsker at dette punktet vurderes nøye av jurist om det kan være i strid med personvernloven el.l. 
Det burde muligens presiseres at det må foregå med eleven(e)s samtykke.  
Begrepet utvendig kontroll er noe upresist. SU mener dette går over i politiets mandat. 
 
6. Bistand fra politiet  
 
Skolens ledelse kan be om bistand fra politiet til å gjennomføre kontrolltiltak eller andre 
undersøkelser. Skolen gir melding til eleven og foresatte etter bistand fra politiet.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
7. Skade eller hærverk  
 
Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et 
erstatningskrav på inntil kr. 5000 for hver enkelt skadehandling. Det samme gjelder ved tap eller 
ødeleggelse av bøker, pc og annet utstyr, jfr. skadeerstatningsloven § 1-2 nr. 2.  
Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler. Skolen har ikke 
ansvar for elevenes eiendeler. Elevene oppfordres til ikke å ha med seg kostbare ting på skolen.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
8. Brudd på ordensreglene  
 
Brudd på ordensreglene kan medføre:  
a) Muntlig irettesettelse  

b) Muntlig melding til foreldre/foresatte  

c) Skriftlig melding til foreldre/foresatte  

d) Gjenstander som blir brukt provoserende, kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan hentes av 
foreldre/foresatte  

e) Rektor kan gi lærer myndighet til å vise bort elever fra egen undervisning for en opplæringsøkt, 
men ikke mer enn to klokketimer  

f) Brudd på ordensreglementet kan medføre nedsatt karakter i orden og adferd  

g) Brudd på ordensreglementet kan medføre politianmeldelse  
 
Ulovlige gjenstander overleveres politiet  
Ulovlige rusmidler overleveres politiet  
En elev som mobber eller på annen mæte krenker andre, kan i særlige alvorlige tilfeller flyttes til en 
annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det.  
 
Det burde presiseres i punkt e) at det må være tilsyn av en voksen ved en slik bortvisning. 
 
9. Bortvisning  
 
Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan 
elever på klassetrinnene 8. – 10. vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på 
klassetrinnene 1.-7. vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen.  
Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak 
om bortvisning, skal en ha vurdert å andre tiltak.  
Foreldre/foresatte til elever på 1.-7. klassetrinn skal varsles før det blir iverksatt bortvisning for 
resten av dagen.  
 



I linje fem under dette punktet må å tas bort. 
 
10. Fravær  
 
Det er skoleplikt i grunnskolen. Ureglementert fravær håndteres i tråd med gjeldende rutiner for 
skolefravær/skolevegring. Permisjoner reguleres av kommunens permisjonsreglement.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
11. Skolens aktiviteter  
 
Ordensreglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer. Skolen kan i spesielle tilfeller 
utelukke elever fra slike arrangementer.  
 
SU stiller spørsmål ved om det er lov å utelukke elever fra arrangementer, og ønsker en nøye juridisk 
vurdering av det punktet. Særlig med tanke på at alle har rett til å være en del av et inkluderende 
fellesskap, og det kan oppleves som krenkende å bli utestengt. Uttrykket spesielle tilfeller åpner for 
svært subjektive vurderinger. 
 
12. Nødverge  
 
Straffeloven §§ 47 og 48 gir en begrenset rett til å gripe inn i situasjoner for å avverge, eventuelt 
stanse, atferd som anses som farlig. Det er atferd som er egnet til å skade enten vedkommende selv 
eller andre.  
Når det i helt spesielle akutte situasjoner er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil det 
være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppa og plassere eleven i et 
eget rom for en kortere periode. Eleven skal då ha tilsyn av to voksne (voksne). Når et slikt tiltak blir 
sett i verk, skal en straks melde fra til rektor, og til foreldrene. Rektor må føre opplysninger om slike 
tiltak og om årsaka til de i elevmappen.  
 
I linje seks må då gjøres om til da, og voksne i parentes kan fjernes. Sett i verk erstattes med satt i 
verk. Årsaka til de i elevmappen erstattes med årsaken i elevmappen. 
 
13. Særskilte regler for den enkelte skole  
 
Den enkelte skole vil utarbeide særskilte regler relatert til bruk av personlig utstyr som sykler, ski etc. 
Videre vil det kunne være egne regler for bruk av lekeapparater eller lignende på den enkelte skole. 
Elevene plikter å innrette seg etter disse reglene.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
14. Klageadgang  
 
Det kan klages på de mest alvorlige refsingstiltakene, det vil si vedtak om bortvisning for en dag eller 
mer.  
- Klagen må være skriftlig og begrunnet  

- Klagens sendes til rektor  

- Klagefristen er tre uker etter at melding om vedta er mottatt  

- I klagen skal det angis hva man ønsker endret i vedtaket og begrunne dette  

- Klageinstans er fylkesmannen  

- Før klagen sendes fylkesmannen, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket  



I linje fem må det føyes til en k i vedtak. 
 
 
SU Ullerål skole 
 
Per-Anders Hovde Mathisen                                                                        Anne Cathrine Fjellvang 
Leder SU                                                                                                           Sekretær 
 
 



Fra: Siri Strømmen [Siri.Strommen@ringerike.kommune.no] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Nils Julius Olsen [Nils.Julius.Olsen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 23.04.2018 16:42:01 

Emne: Høringsbrev kommunalt ordensreglement - tilbakemelding fra Vang skole  

Vedlegg: OutlookEmoji-??.png 

Hei! 
Forslag til nytt ordensreglement har blitt tatt opp i SU Vang skole - 15. mars.  
De respektive representantene har tatt opp i sine undergrupper; avd.vis, sfo, fau. 
 
Her er innspill fra FAU-repr. 
Høringsbrev kommunalt ordensreglement for grunnskolene 
- Avtale for bruk av Internett via skolens chromebook-maskiner 
ref punkt 2: 

 Hvordan sikres det at barna eventuelt ikke kan søke / komme inn på Internett-sider 
som inneholder pornografisk, blasfemisk eller nazistisk karakter av noe slag? 
Filter/låste sider og søkeord) m.m.? 

 Hva med internett sider som inneholder vold? YouTube har feks. en anbefalt 
aldersgrense på 17.år... 

 Skal "søkelogg" og "historikk" sjekkes, og eventuelt av hvem (skole/foreldre) 

Lykke til !  
 
 
 
Vennlig hilsen 

  
  

Siri Strømmen,  

rektor,  Vang skole 

 
mob. 93 48 47 20 

mailadresse: siri.strommen@ringerike.kommune.no 



 

 

 

 

Ringerike   

 
 

 

Høring kommunalt ordensreglement for grunnskolene 

 
 

Styret i utdanningsforbundet Ringerike har følgende kommentarer til høring til kommunalt 

ordensreglement for grunnskolene: 

 

 

 «Forslag til nytt ordensreglement» 

 

5. Utvendig kontroll  

«Ved mistanke om overtredelse av forbudene kan skolen foreta utvendig kontroll»  

 

Hva menes med utvendig kontroll av f.eks garderobe- og bokskap? 

 

9. Bortvisning 

o Viktig at prinsippene i opplæringsloven blir fulgt.  

o Kontradiksjonsprinsippet (eleven skal også bli hørt før vedtak) 

o Det må fattes et enkeltvedtak før bortvisning. 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune 

Kontrakt: FOR CHROMEBOOK  - barnetrinnet 

Maskin: Acer – Spin 11       

Skole:                                                      Elevens navn:    Underskrift: 

RESPEKT OMSORG ANSVAR 

● Jeg holder mat og drikke unna 
Chromebook, også i sekken.  

● Jeg bærer Chromebook lukket og holder 
med to hender. 

● Jeg vet at Chromebook er skolens eiendom 
og brukes som de voksne på skolen 
bestemmer. 

● Jeg følger den voksnes beskjeder når vi 
jobber med Chromebook. 
  

● Jeg lar andres Chromebook være i fred. 
 

  

● Jeg tar kun bilder/film av mennesker dersom 
jeg har fått tillatelse av lærer eller den det 
gjelder.  

● Jeg følger Ringerike kommunes avtale for bruk 
av internett. * 

  
 

 

 

 

 

 

● Jeg starter skoledagen med en fulladet 
Chromebook. 

● Jeg vet at Chromebook står trygt og 
stabilt på pulten, på skolen og hjemme. 

● Jeg sier ifra til lærer dersom 
Chromebook ikke fungerer slik den 
skal. 

● Jeg husker passordet mitt og deler det 
ikke med andre elever.  

● Chromebook skal ligge i etui når jeg 
har den i sekken.  

● Jeg setter sekken med Chromebook 
forsiktig fra meg ute og inne.  

● Bevisst ødeleggelse av skolens 
datautstyr kan føre til erstatningskrav 
på opptil kroner 5000.  

*) Se egen avtale 



Ringerike kommune 

Kontrakt: FOR CHROMEBOOK  - ungdomstrinnet 

Maskin: Acer – Spin 11       

Skole:                                                      Elevens navn:     Underskrift: 

RESPEKT OMSORG ANSVAR 

● Jeg holder mat og drikke unna Chromebook, 
også i sekken.  

● Jeg bærer Chromebook lukket  

● Jeg vet at Chromebook er skolens eiendom og 
brukes som de voksne på skolen bestemmer. 

● Jeg følger den voksnes beskjeder når vi jobber 
med Chromebook. 
  

● Jeg lar andres Chromebook være i fred. 
 

  

● Jeg tar kun bilder/film av mennesker dersom jeg 
har fått tillatelse av lærer eller den det gjelder.  

● Jeg følger Ringerike kommunes avtale for bruk av 
internett. * 

  
 

 

 

 

 

 

● Jeg starter skoledagen med en fulladet 
Chromebook. 

● Jeg vet at Chromebook står trygt og stabilt 
på pulten, på skolen og hjemme. 

● Jeg sier ifra til lærer dersom Chromebook 
ikke fungerer slik den skal. 

● Jeg husker passordet mitt og deler det ikke 
med andre elever.  

● Chromebook skal ligge i etui når jeg har 
den i sekken.  

● Jeg setter sekken med Chromebook 
forsiktig fra meg ute og inne.  

● Bevisst ødeleggelse av skolens datautstyr 
kan føre til erstatningskrav på opptil 
kroner 5000.  

*) Se egen avtale 



Ringerike kommune 

 

AVTALE FOR BRUK AV INTERNETT VIA SKOLENS CHROMEBOOK-MASKINER.  
Når du nå har egen Chromebook, følger det visse forpliktelser. Du er ansvarlig for 
oppbevaring og bruk av enheten. 
 
Ved bruk av internett gjelder følgende regler for bruk av maskinen. 

1. Jeg utøver god digital dømmekraft. Det innebærer at jeg: 

 behandler andre med respekt på nettet 

 tar vare på eget personvern 

 bare legger ut bilder som er godkjent og gitt samtykke til 

 holder passordet for meg selv. 

 sier ifra til en voksen dersom jeg opplever noe ubehagelig på nettet 

 

2. Jeg forplikter meg til å overholde følgende regler ved tilgang til Internett:  

 Jeg søker ikke frem, skriver ut eller setter bokmerker (favoritter) på sider med 
innhold av pornografisk, rasistisk, blasfemisk eller nazistisk karakter av noe slag.  

 Jeg produserer ikke og legger ikke ut på Internett, sider av ovennevnte karakter.  
 Jeg skriver alltid under e-post med eget navn.  
 Jeg kan ikke installere egen programvare på kommunes IKT-utstyr 
 Jeg skal oppføre meg som en god representant for skolen, og ikke fornærme andre. 

Vanlige regler for god oppførsel følges også her. 

 

Overtredelse av denne avtale medfører at eleven kan få inndratt Chromebooken over en 
periode. Periodens varighet bestemmes i hvert tilfelle av skolens ledelse. 

Elevens foresatte underrettes skriftlig om eventuelle reaksjonsformer.  



Permisjon fra undervisning 

Etter opplæringsloven har barn og unge både plikt til og rett til en grunnskoleopplæring.  

Det er derfor ønskelig at elevene ikke tas ut av skolen dersom det ikke er helt nødvendig. 

I Opplæringslovens § 2-11. heter det at “Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi 

den enkelte elev permisjon i inntil to veker. 

.. Det er eit vilkår ..  at foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at 

eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute”. 

Les hele tjenestebekrivelsen med lovtekster. 

Ringerike kommune har fra 1.1.2011 følgende retningslinjer knyttet til loven: 

 Kontaktlærer gir permisjon i en skoledag. Søknad kan skrives i meldingsboka.  

 Rektor kan innvilge permisjon inntil 10 skoledager.  

 Når skolen tar stilling til om permisjon er forsvarlig, legges det utelukkende vekt på 

vurderinger knyttet til skolens virksomhet.  

 Det gis til vanlig ikke permisjon til ferieturer fram til høstferien på 1. og 8. trinn og 

etter jul på 10. trinn.  

 Det anbefales også at det ikke søkes permisjon når eleven skal ha tentamen eller 

nasjonale prøver, eller er midt i store prosjekter.  

 Det kan ikke gis permisjon utover 10 skoledager. Dersom foresatte allikevel ønsker å 

ta elevene ut av skolen, må de skrive eleven ut midlertidig. Når eleven kommer 

tilbake, må foresatte skrive eleven inn igjen.  

 Svaret på søknaden er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Klagen 

sendes skriftlig til rektor innen tre uker etter mottatt vedtak.  

De foresatte kan bruke tilgjengelige års- og ukeplaner for å følge opp skolearbeidet i 

permisjonstiden. 

Elevene har altså ikke en lovfestet rett til permisjon *). Tvert imot sier loven at rektor før 

permisjon innvilges, skal vurdere om det forsvarlig å la eleven være borte fra skolen. 

Ved permisjoner fraskriver eleven, eller foreldrene på elevens vegne, seg retten til offentlig 

grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengden av fraværet. Foreldrene overtar da 

ansvaret for elevens opplæring i perioden. 

*) Unntak: ”Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter 

søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har 

helgedag.(Oppl.loven § 2-11) 

 



Oppdatert 01.08.2016

Skolefravær/skolevegring - tverrfaglig
samarbeid
Formålet: Å komme tidligst mulig inn for å få barnet raskest mulig tilbake på skolen.

Bekymringsfull skolefravær kan forklares som: «Fravær fra undervisning og det sosiale felleskapet i
skolen, gyldig eller ugyldig, av et omfang/en hyppighet som medfører bekymring knyttet til elevens
faglige utvikling samt elevens sosiale tilhørighet og utvikling» Ingul 2011

Begrepsavklaring

Begrepene skulk, skolenekting, skolevegring og skolevegringsatferd er de mest vanlige betegnelsene
på elever som har høyt fravær fra skolen.

De mest markante forskjellene på disse betegnelsene finner vi mellom de som skulker skolen og de
som ikke klarer å gå på sko len på grunn av vegring og angst. Årsaken til at en elev er fraværende fra
skolen er sjelden kun skulk eller vegring og det er viktig å ha med seg at ansvaret også kan ligge
utenfor eleven selv.

Derfor ønsker vi å bruke samlebetegnelsen bekymringsfullt sk olefravær. Bekymringsfullt
skolefravær er skolefravær som krever tiltak. (Nittedal kommune, «Alvorlig skolefravær: en veileder for
forebygging og oppfølging»2010 - 2011)

Ringerike kommune anser skolefravær som bekymringsfullt når eleven har:

• Udokumentert fr avær; 1 enkelt time eller mer
• Høyt dokumentert fravær. 10 dager
• 3 ga nger forsentkomming på 1 mnd (30 minutter for sent registreres som en time)

• Møter opp på skolen , men forlater den igjen.

Trinn Aktivitet Ansvar

1 Foresatte er ansvarlige for at eleven kommer på skolen og å gi beskjed
til skolen allerede første fraværsdag.

Foresatte

Skolen skal fø lge opp fraværet innen tre dager om de ikke har fått noe
beskjed. (sammenhengende dager)

Fravær registreres i Fronter/ IST skole.

Rektor informeres om fraværet når kontaktlærer har vurdert trinn 2.

Kontaktlærer

Fraværsoppfølgingen ivaretas i en struktur/møte skolen allerede har.
Vurdere melding til barneverntjenesten og andre instanser.

Rektor

2 S amtale med eleven om fraværet
I nnkalle foreldre til samtale
S krive samarbeidsavtale mellom elev, foreldre, skole og eventuelle
andre

M al for kartleggingssamtalene med eleven og med foresatte –
se v edlegg 1.

M al for samarb eidsavtale og evaluering av den – se v edlegg 2

Vurdere om man går videre til trinn 3.

Vurdere melding til barneverntjenesten eller andre instanser.

Kontaktlærer



Ringerike kommune 2 Rutiner - skolevegring

3 Helsesøster kan kartlegge ytterligere ved bruk av SRAS verktøyet.
(vedlegg 3)

Tiltak kan være: råd og veiledning, familieråd, DUÅ, TIGRIS,
kommune psykologen.

M al for samarbeidsavtale og evaluering av den. - v edlegg 2.

PPT vil gjøre sine kartlegginger og sine vurderinger utfra de
opplysninger og kartlegginger som foreligger.

Vurdere melding til barneverntjenesten eller andre instanser.

Skol ens ledelse etablerer
samarbeid med helsesøster
og/eller henviser PPT .

4 Skolen og samarbeidspartner e vurdere r henvisning til BUP . De
anbefaler foresatte om å ta kontakt med fastlege for eventuell
henvisning.

Vurdere melding til barneverntjenesten.

Rektor

5 I henhold til opplæringsloven §2.1.2

«Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvær frå den pliktige
opplæringa, kan foreldre eller andre som har omsorg for eleven,
straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei h a r handla
forsettleg eller aktlaust. Offentlig påtale blir ikkje reist utan når
kommunen set frem krav om det»

Skoleeier

Vedlegg:

1. Mal for kartleggingssamtale
2. Skjema for samarbeidssamtale
3. Vurderingsskjema SRAS - R - B

Vedleggene blir også lagt ut som egne filer.



Ringerike kommune 3 Rutiner - skolevegring



Ringerike kommune 4 Rutiner - skolevegring



Ringerike kommune 5 Rutiner - skolevegring



Ringerike kommune 6 Rutiner - skolevegring

Vedlegg 3 - SRAS - R - B Christopher A. Kearney (oversatt av Børge Holden og Jan - Ivar Sållman
(2010)) Kartlegging av årsaker til skolenekting.

Aldri Nesten
al dri

Sjelden Av og til Ofte Nesten
alltid

Alltid

1 Hvor ofte får du vondt av
å gå på skolen fordi du er
redd for noe på skolen
(f.eks prøver, skoleveg,
lærere el brannalarm)?

2 Hvor ofte er du borte fra
skolen fordi det er
vanskelig å snakke med
andre elever på skolen?

3 Hvor ofte har du mer lyst
til å være sammen med
dine foreldre enn å dra på
skolen?

4 Når du ikke er på skolen i
løpet av uka (fra mandag
til fredag), hvor ofte drar
du da hjemmefra og gjør
noe morsomt?

5 Hvor ofte er du borte fra
skolen fordi du vil føle deg
trist og lei hvis du drar dit?

6 Hvor ofte er du borte fra
skolen fordi du er flau når
du er sammen med andre
på skolen?

7 Hvor ofte tenker du på
dine foreldre eller på din
familie når du er på
skolen?

8 Når du ikke er på skolen i
løpet av uka (fra mandag
til fredag), hvor ofte
snakker du da med eller
treffer noen andre utenom
familien?

9 Hvor ofte har du det vondt
på skolen (er redd,
nervøs, trist)
sammenlignet med når du
er hjemme med venner?

10 Hvor ofte er du borte fra
skolen fordi du ikke har så
mange venner der?



Ringerike kommune 7 Rutiner - skolevegring

11 Hvor ofte vil du heller
være sammen med
familien en å dra på
skolen?

12 Når du ikke er på skolen i
løpet av uka (fra mandag
til fredag), hvor mye koser
du deg da med ting som å
være sammen med
venner eller dra til et
sted?

13 Hvor ofte får du det vondt
(er redd, nervøs, trist) når
du tenker på skolen på en
lørdag eller en søndag?

14 Hvor ofte holder du deg
borte fra bestemte steder
på skolen (f.eks ganger
eller der spesielle elever
oppholder seg), der du er
nødt til å snakke med
andre?

15 Hvor godt ville du ha likt å
ha undervisning med en
av foreldrene hjemme i
stedet for med lærer på
skolen?

16 Hvor ofte nekter du å dra
på skolen fordi du heller
vil gjøre morsomme ting
andre steder?

17 Hadde det vært lettere å
gå på skolen hvis du
hadde hatt det mindre
vondt (var mindre redd,
nervøs, trist) på skolen?

18 Hadde det vært lettere å
gå på skolen hvis det
hadde vært lettere å få
nye venner?

19 Hadde det vært lettere å
gå på skolen hvis en av
foreldrene dine var med
deg?

20 Hadde det vært lettere å
gå på skolen hvis du
kunne gjøre mer
morsomme ting etter
skoletid (som å være
sammen med venner)?



Ringerike kommune 8 Rutiner - skolevegring

21 Hvor mye mer vondt har
du det på skolen (er redd,
nervøs, trist) enn andre på
din alder?

22 Hvor mye mer holder du
deg unna elever på skolen
enn andre på din alder?

23 Ønsker du å være
hjemme med en av
foreldrene dine mer enn
andre på din alder gjør?

24 Har du mer lyst til å gjøre
morsomme ting utenfor
skolen enn andre på din
alder har?

OPPSUMMERING

Unngår ting
eller situasjoner
som vekker
ubehag

Unngår
situasjoner som
innebærer
evaluering/bed
ømmelse

Søker
oppmerksomhet

Velger
konkrete,
attraktive
aktiviteter

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

Sum /6= Sum /6= Sum /6= Sum /6=

International Journal of Behavioral Consultation and Therapy Volume 1, No. 1, 2005 “Moving From
Assessment To Treatment Of School Refusal Behavior In Youth” by Christopher A. Kearney Gillian
Chapman L. Caitlin Cook University of Nevada, Las Vegas http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ844312.pdf



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4908-13  Arkiv: K10  

 

Sak: 97/18 

 

Saksprotokoll - Innspill til høring av forslag til grenseendring for Synneren 

naturreservat og verneforslag for økologisk kompe  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Saksfremlegget med protokoll sendes til Fylkesmannen i Buskerud som høringssvar fra 

Ringerike kommune.  

2. Kommunestyret tar forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og 

verneforslag for økologisk kompensasjon Ringeriksbanen og E16 til orientering. 

3. Verneplanen må ikke komme i konflikt med fremtidig sykkelvei langs Busundveien. 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.06.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4908-12   Arkiv: K10  

 

 

Innspill til høring av forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og 

verneforslag for økologisk kompensasjon - FRE16  
 

Forslag til vedtak: 

1. Saksfremlegget med protokoll sendes til Fylkesmannen i Buskerud som høringssvar fra 

Ringerike kommune.  

2. Kommunestyret tar forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag 

for økologisk kompensasjon Ringeriksbanen og E16 til orientering. 

3. Verneplanen må ikke komme i konflikt med fremtidig sykkelvei langs Busundveien. 

 

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. 

 

Synneren naturreservat blir berørt av FRE16, og det er derfor nødvendig med grensejustering 

av reservatet. 

 

Det kjøres egen prosess i forhold til kompenserende tiltak for tapt dyrka mark. 

 

FRE16 som tiltakshaver har utarbeidet en egen kompensasjonsplan. Planen er et vedlegg til 

reguleringsplanen for FRE16 som er på høring. Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) har egne 

føringer fra Klima- og miljøverndepartementet (KLD), og vurderer vernebehovet som omlag 

700 dekar større enn tiltakshaver. 

 

Kommunestyret har 01.02.2018 i sak 5/18 gitt innspill på oppstartsmelding av verneprosess for 

økologisk kompensasjon (vedlegg 2 og 3). 

 



- 

Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen har 03.05.2018 sendt på høring forslag til grenseendring for Synneren 

naturreservat og verneforslag for økologisk kompensasjon, se vedlegg 1. KLD har gitt FMBU 

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

er mulig å vedta verneplanen samtidig med reguleringsplanen. 

 

Forslaget til grenseendring av Synneren naturreservat er på 2,7 dekar. Arealet foreslås tatt ut 

av reservatet siden det vil bli bygget ned når Ringeriksbanen og E16 blir bygget. Arealet består 

av en liten evje med kantsone i det nordøstre hjørnet av Synneren naturreservat. 

 

Fylkesmannen sender på høring forslag om vern av 19 delområder på til sammen 1 016 dekar 

for økologisk kompensasjon. To områder foreslås vernet som egne naturreservater. Dette 

gjelder to åser med kalkskog. De resterende arealene foreslås inkludert i det tidligere foreslåtte 

verneområdet Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. Dette er våtmarksområder og 

våtmarkstilknyttede arealer med viktig verdi for Storelvas elveslette. 

 

Alle større arealer med fulldyrket mark er tatt ut av verneforslaget. 

 

Høringsfristen er satt til 28.06.2018. Kommunen har fått utsatt frist på å sende inn protokoll 

fra politisk vedtak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyrevedtak av 01.02.2018 i sak 5/18 - innspill på oppstartsmelding av verneprosess 

for økologisk kompensasjon. 

 

Kommunestyrevedtak av 31.05.2018 i sak 61/18 – innspill til reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og ny E16. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen registrerer at fulldyrket mark ikke lenger er en del av verneforslaget, noe som er i 

tråd med kommunestyrets tidligere vedtak. 

 

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

kommunen. Det understrekes igjen mulig fremtidig sykkelvei mellom Prestmoen og 

Busundbrua. Det må settes av tilstrekkelig areal mellom Busund sandtak/Busund nord og 

fylkesveien for å tilrettelegge for etablering av sykkelvei. 

 

Rådmannen viser ellers til kommunestyrets vedtak til høring til oppstartsmelding, samt 

høringsinnspill til reguleringsplan for FRE16. 

 

Vedlegg 

1. Høring av forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag for 

økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16. 

2. Kommunestyrevedtak av 01.02.2018 i sak 5/18 - innspill på oppstartsmelding av 

verneprosess for økologisk kompensasjon – Protokoll 

3. Kommunestyrevedtak av 01.02.2018 i sak 5/18 - innspill på oppstartsmelding av 

verneprosess for økologisk kompensasjon – Saksfremlegg 

4. Kommunestyrevedtak av 31.05.2018 i sak 61/18 – innspill til reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og ny E16 – Protokoll 



- 

5. Kommunestyrevedtak av 31.05.2018 i sak 61/18 – innspill til reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og ny E16 – Saksfremlegg 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandlere: Lisa Helgesson 

    Ole Einar Gulbrandsen 
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Høring av forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og 
verneforslag for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16 
 
 
 
Fylkesmannen sender forslag om grenseendring for Synneren naturreservat og 
verneforslag for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16 på offentlig høring. 
Verneforslagene ligger i Ringerike og Hole kommuner og omfatter hovedsakelig 
våtmark og skogsarealer. Alle kan komme med merknader til forslaget innen 28. juni 
2018. Det holdes et åpent møte onsdag 23. mai kl. 19 på General hotell, Helgelandsmoen. 
 
 
Fylkesmannen sender med dette på høring forslag om grenseendring for Synneren 
naturreservat som følge av planarbeidet for Ringeriksbanen og E16. Samtidig sendes forslag 
til verneplan økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16 på høring. Oppstart av 
verneprosessen ble kunngjort med brev til grunneiere og høringsinstanser 7. desember 2017. 
Oppsummering av merknadene til oppstartsmeldingen og Fylkesmannens vurderinger er 
ligger som vedlegg til høringsdokumentet. Noen arealer er tatt ut av verneplanen etter 
oppstartsmelding, dette er i hovedsak dyrkede arealer som er tatt ut av jordvernhensyn. 
 
Dette brevet sendes til grunneiere for arealer i verneforslaget og til grunneiere for arealer som 
er tatt ut etter oppstartsmeldingen. Videre sendes det til aktuelle offentlige etater og 
organisasjoner. Formålet med høringen er å sikre medvirkning og få synspunkter og 
merknader til verneforslaget. 
 
 

Høring på grenseendring for Synneren naturreservat 

Forslaget til grensendring av Synneren naturreservat er på 2,7 dekar. Arealet foreslås tatt ut av 
reservatet siden det vil bli bygget ned når Ringeriksbanen og E16 blir bygget. Arealet består 
av en liten evje med kantsone i det nordøstre hjørnet av Synneren naturreservat. 
 
 

Høring på verneforslag økologisk kompensasjon 

Fylkesmannen sender på høring forslag om vern av 19 delområder på til sammen 1 016 dekar 
for økologisk kompensasjon. To områder foreslås vernet som egne naturreservater. Dette 
gjelder to åser med kalkskog. De resterende arealene foreslås inkludert i det tidligere 
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foreslåtte verneområdet Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. Dette er 
våtmarkområder og våtmarkstilknyttede arealer med viktig verdi for Storelvas elveslette. 
 

Disse arealene foreslås vernet: 

Områdenavn 
arealstørrelse 
(dekar) Verneverdi 

Bergerhaugen 60,6 Verdifull kalkskog 

Busund sandtak 22,2 Viktige verdier knyttet til insektliv 

Busundevja 122,7 Våtmark og elvenær skog ved Storelva 

Domholtevja 61,6 Våtmark, evje og flomutsatt eng 

Gomserud 18,3 Evje, flommark langs Storelva 

Helgelandsmoen 184,2 Skog, verdifull blandingsskog 

Helvetesmyra 92,7 Rik sumpskog, gjengrodd elvesving 

Indre Synneren 17,2 Flomutsatt oppdyrket mark og kantsone mot vei 

Loreåsen 146,7 Kalkskog 

Mosmyra 95,1 Rik myr, gjengrodd kroksjø 

Nordre Busund 57,7 Verdifull gammel skog 

Odden 26,2 Skog inntil Synneren naturreservat 

Prestemoskrenten 32,7 
Bratt skogkledd sandskrent dannet av elvas 
graving 

Sandbakken 17 
Bratt skogkledd sandskrent dannet av elvas 
graving 

Sandsetertjernet 8,4 Tjern, våtmark omgitt av dyrka mark 

Søndre Mælingen 45,9 Løvdominert skog med viktige naturverdier 

Vestre Juveren 2 Innløp/kanal inn til Juveren 

Østre og vestre Mælingen 4,5 Smale kantsoner mot Synneren og mot Storelva 

Totalt 1015,7   

 

Verneforslaget omfatter et større areal enn Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 
anbefaler i sin plan for økologisk kompensasjon. Dette skyldes at Fylkesmannen har lagt 
større vekt på landskapsøkologi og inngrepets indirekte påvirkninger på den svært verdifulle 
våtmarken langs Storelva og i Kroksund. Fylkesmannens utgangspunkt for vurdering av 
kompensasjonsbehovet er Fellesprosjektets konsekvensutredning og føringer gitt av Klima- 
og miljødepartementet, samt prinsipper for økologisk kompensasjon. 
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Høringsprosessen 

Områdene foreslås vernet som naturreservat i medhold av lov av 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Formålet er at områdene skal 
bevares med sitt biologiske mangfold av arter, naturtyper og økosystemer. På noen av 
arealene vil det være behov for restaurering / skjøtseletiltak for å skape eller sikre 
naturverdiene.  

Berørte grunneierne får papirutgave av høringsdokumentet tilsendt. 
 
Andre kan laste ned høringsdokumentene fra Fylkesmannens hjemmeside 
www.fylkesmannen.no/Buskerud under Høringer/kunngjøringer. De som ønsker papirkopi 
tilsendt kan ta kontakt med Fylkesmannen.  
 
Verneplanen omfatter følgende dokument: 

 Høringsforslag med bl.a. beskrivelse av bakgrunn og rammer for verneforslaget, samt 
beskrivelse av de enkelte delområdene og forslag til vernebestemmelser (forskrift).  

 Oversiktskart økologisk kompensasjon 
 Kart for grenseendring i Synneren naturreservat som følge av Ringeriksbanen/ E16 
 Kart over de tre verneforslagene som følge av økologisk kompensasjon (Loreåsen, 

Bergerhaugen og Nordre Tyrifjorden og Storelva med forslag til utvidelse).  
 
Fylkesmannen ønsker spesielt synspunkter på: 

 Naturverdier i området 
 Eventuelle konflikter med andre interesser. Vi ber om at eventuelle konflikter 

beskrives konkret, og hvilke endringer som vil være nødvendig for å løse konflikten. 
 Avgrensning 
 Forskrifter 
 Eventuelle feil i høringsforslaget eller i adresselistene, herunder berørte gnr/bnr 

 
 

Videre saksbehandling 

Når høringsfristen er ute vil Fylkesmannen vurdere uttalelsene og eventuelt gjøre endringer i 
verneforslaget. Fylkesmannen sender deretter sin tilrådning til Miljødirektoratet, som også 
vurderer forslagene og sender det videre til Klima- og miljødepartementet (KLD). Der vil 
verneforslaget bli vurdert i forhold til endelig statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen /E16, 
og bli drøftet og avklart med andre berørte departement. KLD legger deretter forslag om vern 
frem for statsråd. Vedtak om vern gjøres av Kongen i statsråd som kongelig resolusjon. Etter 
vernevedtak vil grunneiere og høringsinstanser bli underrettet ved brev om vedtaket om om 
prosedyren for erstatning. Fylkesmannen vil sørge for at naturreservatene blir skiltet og 
merket. 
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Merknader og møte om høringen 

Uttalelser til verneforslaget kan sendes til Fylkesmannen innen 28. juni 2018. 
Høringsuttalelser sendes på e-post til fmbupost@fylkesmannen.no eller i brev til 
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen. Det vil lette arbeidet med 
høringen om flest mulig av uttalelsene sendes elektronisk, og gjerne så raskt som mulig. 
 
Alle er velkomne til et åpent møte onsdag 23. mai kl. 19 på General hotell, 
Helgelandsmoen. 
 
Dette brevet sendes til grunneiere og andre aktuelle høringsinstanser, jamfør adresseliste. Vi 
ber om at dere sjekker adresselista og melder fra om eventuelle feil eller mangler. Vi ber om 
at organisasjonene videresender til eventuelle lokallag som har interesse i saken, eller avgir 
samlet uttalelse fra organisasjonen. 
 
Ved spørsmål ta kontakt med Miriam Geitz (fmbumge@fylkesmannen.no / 32 26 67 34) eller 
Eldfrid Engen (fmbueen@fylkesmannen.no / 32 26 68 09). 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gunhild Dalaker Tuseth 
avdelingsdirektør 
 
 

  Miriam Geitz 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Fellesprosjektet Ringeriksbanen/ E16    
Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 
 
Vedlegg: adresseliste 
Vedlegg bare til grunneiere: 

- Høringsdokument 
- Kart, 5 stk 
- Vedlegg 1 Merknader til oppstartsmelding 
- Vedlegg 2 Fylkesmannens vurdering av kompensasjonsbehov 
- Faktaark om verneprosess økologisk kompensasjon 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4908-9  Arkiv: K10  

 

Sak: 5/18 

 

Saksprotokoll - Innspill til melding om oppstart av verneprosess, økologisk 

kompensasjon Ringeriksbanen/E16  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
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 Kommunestyret 01.02.2018: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til endret pkt. 3: 

«Det bør unngås vern av dyrka og dyrkbar mark som kan brukes til matproduksjon.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming. 

Formannskapets innstilling til pkt. 1,2,4 og 5 ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Braatens (Sp) forslag til pkt. 3, 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 9 stemmer. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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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 
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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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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-176  Arkiv: Q62 &13  

 

Sak: 61/18 

 

Saksprotokoll - Innspill til reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

1. Ringerike kommune støtter i hovedsak etatenes forslag til Reguleringsplan, og vil gi 

honnør for godt utført arbeid, god prosess og samarbeid. 

2. Planen berører et stort areal, mange interesser og mange mennesker. Derfor er det 

viktig med forutsigbar prosess og fremdrift videre.  

3. Ringerike kommune ber om at det innarbeides rekkefølgebestemmelse for gang og 

sykkelvei langs rv 35 tilsvarende Busundveien slik at disse bygges før anleggsstart 

begynner. 

4. Ringerike kommune støtter etatenes forslag med kort bru over Mælingen 

5. Ringerike kommune støtter prosessen med grunnerverv og arkeologisk utgraving i 

2019, og forventer forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

6. Det forutsettes byggestart i 2021 og at prosessen og fremdriften bygger opp under 

dette. 

7. Stasjon på Ve bør tas ut av reguleringsplanforslaget for å redusere kostnadene, unngå 

å beslaglegge unødig landbruksjord og unngå byspredning.  

8. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike kommune 

9. Omdisponering av dyrket mark bør søkes begrenset i størst mulig grad 

 
 

Behandling i Kommunestyret 31.05.2018: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 9 og 10: 

«nytt pkt 9: 

«Omdisponering av dyrket mark bør søkes begrenset i størst mulig grad 

 

Nytt pkt 10 

«Det utredes nærmere hva det vil koste å nydyrke arealer tilsvarende de dyrkede arealer som 

faktisk omdisponeres. Fondet dimensjoneres deretter» 

 

Hilde Steinhovden, MDG fremmet følgende forslag til nytt pkt.4: 

«Kommunestyret går inn for alternativ Mælingen A med lang bru over Mælingen.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag pkt 1-3 ble vedtatt mot en stemme (MDG) 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Rådmannens forslag pkt 4 ble vedtatt mot en stemme (MDG). 

Rådmannens forslag pkt 5-8 ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

Anders Braatens forslag til nytt pkt 9 ble enstemmig vedtatt 

Anders Braatens forslag til nytt pkt 10 fikk 10 stemmer og falt. 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-173   Arkiv: Q62 &13  

 

 

Innspill til høring og offentlig ettersyn av planforslag med 

konsekvensutredning av statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 

Høgkastet-Hønefoss. 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune støtter i hovedsak etatenes forslag til Reguleringsplan, og vil gi 

honnør for godt utført arbeid, god prosess og samarbeid. 

2. Planen berører et stort areal, mange interesser og mange mennesker. Derfor er det 

viktig med forutsigbar prosess og fremdrift videre.  

3. Ringerike kommune ber om at det innarbeides rekkefølgebestemmelse for gang og 

sykkelvei langs rv 35 tilsvarende Busundveien slik at disse bygges før anleggsstart 

begynner. 

4. Ringerike kommune støtter etatenes forslag med kort bru over Mælingen 

5. Ringerike kommune støtter prosessen med grunnerverv og arkeologisk utgraving i 

2019, og forventer forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

6. Det forutsettes byggestart i 2021 og at prosessen og fremdriften bygger opp under 

dette. 

7. Stasjon på Ve bør tas ut av reguleringsplanforslaget for å redusere kostnadene, unngå 

å beslaglegge unødig landbruksjord og unngå byspredning.  

8. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike 

kommune 

 

 

 

 

Bakgrunn 

Regjeringen har bestemt at Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet - Hønefoss skal 

planlegges som ett felles prosjekt. Planarbeidet gjennomføres som statlig 

reguleringsplan i henhold til plan - og bygningslovens § 6 – 4, noe også kommunestyret 

vedtok ønske om i 26.03.15. Dette innebærer at det er Kommunal – og 

moderniseringsdepartementet som er planmyndighet og som skal vedta 

reguleringsplanen. Deler av planområdet ligger i Marka, og fylkesmannen i Oslo og 

Akershus har gitt tillatelse etter markaloven til å sette i gang planleggingen. 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har, på vegne av Bane NOR og Statens 

vegvesen, utarbeidet et forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. Planen 

legger til rette for utbygging av 40 km nytt dobbeltspor mellom Jong i Bærum kommune 



- 

og Hønefoss stasjon i Ringerike kommune, samt 16 km ny firefelts motorveg fra 

Høgkastet i Hole kommune til Ve i Ringerike kommune. Planforslaget omfatter i tillegg 

også nødvendig omlegging av offentlige og private veger, gang - / sykkelveger, 

midlertidige anleggsområder, samt områder for lagring av overskuddsmasser. Det 

planlegges også støytiltak og vilttiltak med faunapassasjer under nytt dobbeltspor og 

motorveg. 
 

Beskrivelse av saken 

 

Høring  

Det er avholdt følgende møter i forbindelse med høringen: 

Folkemøte i Ringerike kultursenter, Bysalen , Hønefoss, onsdag 2. mai kl. 18.30 

Åpen kontordag i Fossveien 9, Hønefoss, torsdag 3. mai kl. 9 - 17 

Åpen kontordag i Fossveien 9, Hønefoss, tirsdag 8. mai kl. 15 - 21 

I tillegg har det vært dialog med berørte og innbyggere etter behov og ønske. Dette har vært 

avholdt med FRE16 og kommunen etter behov. Kommunens representanter har vært aktivt 

tilstede. 

 

 

Fakta om prosjektet 

• 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss  

• Togene skal gå i 250 km/t  

• Ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika (ved Jong) til Sundvollen og ca. 3 

kilometer tunnel nordvest for Sundvollen  

• Mange store bruer, kulverter og andre konstruksjoner  

• Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen  

• Total ombygging av Hønefoss stasjon  

• 15 kilometer firefelts Europaveg mellom Høgkastet ved Sundvollen og Hønefoss. 

Vegen vil få fartsgrense 110 km/t  

• I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 blir byggestart for Ringeriksbanen 

og E16 i 2021  

• Antatt ferdig i 2028 

 

Brev fra Det Kongelige Kommunal og Moderniseringsdepartementet datert 13. april 

2018 

 

Fra departementets side i forhold til Ringerike, vil det særlig være ønskelig at høringen 

benyttes til å få synspunkter på: 

• De deler av planen hvor det er utarbeidet alternative reguleringsforslag. Dette gjelder 

løsning for kryssing av det svært viktige naturområdet på Mælingen. Her forventes det 

å være ulike interesser, og det er også betydelige kostnadsforskjeller mellom 

alternativene.  

• En viktig del av Bane NORs oppdrag er at det i planarbeidet skal legges vekt på finne 

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

flomsikring og jordvern/jordbruk. Høringen bør benyttes til å innhente synspunkter på 

hvordan dette er fulgt opp og ivaretatt.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at planforslaget er utarbeidet i tråd 

med forutsetninger og føringer i planprogrammet. Departementet gir derfor tilslutning til at 



- 

forslaget kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 

bygningsloven § 12-10 

 

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at 

den videre planleggingen av Ringeriksbanen skal videreføres med dyp sammenhengende 

tunnel mellom Jong og Sundvollen, uten dagsone ved Rustan og stasjon på Avtjerna. 

Spørsmålet om stasjon på Avtjerna vil derfor ikke være tema for høringen av planforslaget. 

 

Mælingen 

I vedtak fra kommunestyret 26.03.15 støtter Ringerike kommune etatenes forslag til trasé over 

Helgelandsmoen, fordi dette viste at det på en balansert måte kunne tas hensyn til 

landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av 

Ringeriksbanen og ny E16. Monserudlinja ville ikke ivaretatt blant annet landbruksjord på en 

så god måte. Etatene vurderte Monserudlinja i silingsrapporten (tidligere utredninger), som 

den totalt sett dårligste løsningen på denne delstrekningen, fordi dette alternativet ville gitt 

meget stort beslag av dyrka mark, forringet flere verdifulle kulturmiljøer ved nærføring, og 

gitt store negative konsekvenser for landskapsbildet. Denne løsningen hadde også mye større 

kostnader. 

 

Det ble gitt føringer for prosjektet av Samferdselsdepartementet i brev av 28.4.2016: 

• I samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det besluttet at 

alternativet Helgelandsmolinja skal legges til grunn for den videre planleggingen. 

• Det skal legges vekt på å finne relevante og avbøtende kompenserende tiltak, med 

særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk. Som del av dette bør 

lang bru over Mælingen ved Helgelandsmoen utredes. 

 

Det er utarbeidet to reguleringsplanalternativer for linjeføring fra Helgelandsmoen til 

Prestemoen. Dette er enten tre parallelle ca. 1800 m sammenhengende lange bruer 

(planalternativ Mælingen A), eller to bruer mellom en ca. 600 m lang fylling på Mælingen 

(planalternativ Mælingen B).  Det er i prosessen gjort store forbedringer ved å endre 

fyllingslengden fra ca. 1100 meter i tidligere fase (silingsrapporten) til ca. 600 meter i 

planalternativet som nå foreligger. 

 

 

Alternativet med lange bruer gir en merkostnad på ca. 1300 mill. kroner i forhold til løsning 

med kortere bruer og fylling. For alternativene over Mælingen utgjør 

fundamenteringskostnadene for bruene en vesentlig del. Fellesprosjektet mener framføring av 

veg og bane over Mælingen i seg selv vil påvirke omgivelsene på en negativ måte. Alternativ 

A kommer noe bedre ut enn alternativ B, men forskjellen er liten, og kan derfor ikke veie opp 

for den store forskjellen i kostnader mellom alternativene. 

 

Forslaget til grenseendring av Synneren naturreservat er på 2,7 dekar. Arealet foreslås tatt ut 

av reservatet siden det vil bli bygget ned når Ringeriksbanen og E16 blir bygget. Arealet 

består av en liten evje med kantsone i det nordøstre hjørnet av Synneren naturreservat. 

Fylkesmannen sender på høring forslag om vern av 19 delområder på til sammen 1 016 dekar 

for økologisk kompensasjon av dette. Verneforslaget omfatter om lag 700 dekar større areal 

enn Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 anbefaler i sin plan for økologisk 

kompensasjon. 

 

 



- 

Landbruk 

Håndtering av matjord og undergrunnsjord bør utføres som beskrevet i overordnet plan for 

massehåndtering, slik at midlertidig beslaglagte arealer med fulldyrket mark kan få samme 

kvalitet og produksjonsevne etter tilbakeføring. Det er positivt at det foreslås fysisk 

kompensasjon gjennom etablering av et nydyrkingsfond som skal stimulere til oppdyrking av 

arealer som ellers ikke ville blitt dyrket opp. Det bør, der det er mulig, etableres ny dyrket 

mark på motfyllinger og permanente deponier for ytterligere å kompensere for permanent 

beslaglagt areal av fulldyrket mark. På denne måten vil man øke sjansen for å nå målet om å 

opprettholde matproduksjonen i området (jf. vedtak i kommunestyret).  

 

Randsfjordbanen og Roabanen 

Ringeriksbanens trasé er planlagt som dobbeltspor fra Styggedal, på fylling over Sørumjordet, 

gjennom Storskjæringa og inn til Hønefoss stasjon. Fylling over Sørumjordet er på et kort 

parti i sør planlagt høyere enn 15 meter. Fra Sørumjordet og inn mot stasjonen er det planlagt 

tre spor, der to av sporene er Ringeriksbanen. Det tredje sporet er et direktespor fra 

Randsfjordbanen, over Sørumsjordet inn på stasjonen, og med videre kobling mot Roa (Roa-

Hokksund). 

 

Anleggstrafikk gang / sykkelveier og myke trafikanter 

Det er positivt at det skal opparbeides gang og sykkelvei langs Busundveien og at det er  

rekkefølgebestemmelse som gjør at det sikrer myke trafikanter når anleggstrafikken starter. 

Grunneiere langs rv 35 ønsker å avgi grunn for at denne gang og sykkelveien skal komme på 

plass så snart som mulig. Kommunen mener det er nødvendig at det innarbeides 

rekkefølgebestemmelse slik at denne gang og sykkelveien er på plass før anleggsstart, slik 

som det er rekkefølgebestemmelse med gang og sykkelvei langs Busundveien. Denne 

bestemmelse lå inne i plandokumentene som ble oversendt KMD 9.02.18. Dette vil senere 

inngå som en helhetlig gang og sykkelstrekning fra Hønefoss retning Ask og 

Røssholmstranda mot Helgelandsmoen, videre mot planlagt strekning langs fv 241 mot 

Jevnaker. Det er regulert inn gang og sykkelvei fra Jevnaker og frem til Fylkesgrensa i 

Åsbygda, for tilgang til blant annet Kistefos-museet. Dette er et viktig nettverk av sykkelveier 

for å skape et helhetlig sykkelveinett i en krevende periode med mye anleggsarbeid. 

Kommunen vil benytte sine ansvarsområder til å planlegge for helhetlig løsninger, som ikke 

faller inn under planlegging av de store samferdselsprosjektene.  

 

Geologi og geoteknikk 

Grunnundersøkelsene utført av FRE16 har vært svært omfattende. Den geotekniske rapporten 

avdekker noen nye kvikkleiresoner i Hønefoss-området med lav stabiliteten. I enkelte 

områder har det også blitt gjort funn som tyder på at stabiliteten er bedre enn tidligere antatt. I 

områdene som berøres av jernbane og tilhørende infrastruktur vil FRE16 selv stå for 

nødvendige sikringstiltak. I de kartlagte områdene som ikke er planlagt brukt til 

jernbanetekniske installasjoner vil det være kommunens ansvar å følge opp og vurdere behov 

av eventuelle tiltak. Rådmannen skal i tida framover fortsette med å evaluere behovet for 

sikringstiltak i de ulike områdene med lav stabilitet, i samarbeid med blant annet NVE. 

 

Steinsfjorden og vannkvalitet 

Ved etablering av fylling i Kroksund og Sundvollen, må denne utformes på en slik måte at 

vannkvaliteten i Steinsfjorden ikke forringes ytterligere. Dette kan gjøres ved at det etableres 

kanal(er).  

Samfunnsnytten  



- 

Det er utført temautredning for prissatte konsekvenser. I utredningen pekes det på at FRE16 

vil høyst sannsynlig føre til større folketall, og flere arbeidsplasser i Ringeriksregionen enn 

hva SSBs framskrivninger tilsier. SSBs mellomalternativ er lagt til grunn i transport - og de 

samfunnsøkonomiske beregningene som er presentert i rapporten. De samfunnsøkonomiske 

konsekvensene av endret arealbruk er komplekse og kan ikke uten videre analyseres med 

transportmodellene. Det står i temautredningen at det ikke er meningsfullt å gjennomføre 

samfunnsøkonomisk analyse, der det forutsettes en befolkningsutvikling som i nullalternativet 

og en annen arealbruk i tiltaksalternativet. Modellene kan bare benyttes til å analysere 

samfunnsøkonomiske konsekvenser av endret transporttilbud dersom befolkningen antas å 

være den samme og lokalisert på de samme stedene i null- og tiltaksalternativet. På den 

bakgrunn er det gjennomført EFFEKT-beregninger basert på beregninger med 

transportmodellene, der befolkningsutviklingen både i null- og tiltaksalternativet er basert på 

forutsetningene i AltAreal. Forskjellen utgjør om lag 5 milliarder kroner i nåverdi. Det er 

presentert at det samlet sett er netto nåverdi av prissatte nytte- og kostnadseffekter av 

Ringeriksbanen og ny E16 på om lag –12 milliarder kroner. Men som da er mer sannsynlig -

6,7 milliarder.  

 

Det fremstår slik at modellene ikke er konstruert for å håndtere koblingen av Oslo og 

Ringerike med IC-tog og ny firefelts motorvei. Oslo/Akershus og Ringerike har blant annet 

forskjellig lønnsnivå, prisnivå på bolig / næring og befolkningssammensetning.  

 

For at samfunnsnytten skal fremstå riktig bør det legges vekt på andre faktorer og alternative 

metoder. Det er gjort utredninger som har et annerledes og antagelig mer riktig bilde av 

samfunnsnytten og potensiale for økt produktivitet og vekst i verdiskaping: 

 

• COWI Samfunnsøkonomi: «Mernytte av Ringeriksbanen». Mehammer 08.02.2013.  

Beregnet mernytte av Ringeriksbanen pga arbeidsmarkedsintegrasjon: 7,4 mrd.kr.  

• BI Norwegian Business School: «Ringeriksbanen». Sasson, Ramsøy, Reve 

26.05.2015. Ringeriksbanen i et verdiskapingsperspektiv: Beregnet potensiale for økt 

produktivitet og vekst i verdiskaping tilsvarende om lag 6 mrd.kr. pr år.  

 

Det er også et betydelig beløp i reduserte ulykkeskostnader på 300 millioner kroner i nåverdi.  

 

Utvikling og muligheter  

Det store samferdselsprosjektet skaper grunnlag for vekst og utvikling. Kommunen vil 

imøtekomme dette med å legge til rette for planer og infrastruktur. Et nytt kryss på 

Styggedalen vil endre trafikksituasjonen rundt Hønefoss. Buskerud fylkeskommune er i gang 

med trafikkutreding i samarbeid med kommunen. Det vil være behov for å se på den nye 

situasjonen å vurdere ulike løsninger for å imøtekomme dette. Vedtak fra kommunestyret 

1.06.17 : Ringerike kommune ønsker at det legges til rette for en veiforbindelse mellom 

tiltenkt kryss i Styggedalen og stasjonen via storskjæringa. Det jobbes med dette i 

sammenheng med utredninger som BFK gjør ifb områderegulering Hønefoss. Det reguleres til 

næring rund krysset ved Styggedalen som skal detaljeres i senere planer, det vil være i 

fremtiden være behov for å se på en videre utvikling i tilknytning til dette i fremtidige 

planprosesser. Det er initiativ fra grunneiere/tiltakshavere for utvikling av arealer på blant 

annet Sørumsjordet og Prestmoen. Løsningen som er regulert ser ikke ut til å hindre videre 

utvikling. 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Reguleringsplan med tilhørende dokumenter er et grundig gjennomført materiale, som er 

utarbeidet i en omfattende prosess hvor kommunens administrasjon har vært deltakende og 

inkludert på en god måte. FRE16 har tatt hensyn til og innarbeidet mange av løsningene som 

er spilt inn underveis i prosessen. Rådmann vil takke FRE16 for godt samarbeid og et 

gjennomarbeidet planmateriale, som vil gi store muligheter for Ringerike i tiden fremover. 

 

 

Vedlegg 

 

Brev fra KMD 13.04.18 

Innspill til handlingsprogram  

Høringsbrev 19.04.18 

Innspill planprogram 

Grunneiere ønsker å avgi grunn 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Ringeriksbanen-og-E16/   

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/reguleringsplan/  

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/innhold/2018/horing-av-

reguleringsplan-for-ringeriksbanen-og-e16-hogkastet---honefoss/  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1336-4  Arkiv: A20  

 

Sak: 95/18 

 

Saksprotokoll - Steinsfjorden Montessoriskole  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune tilråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten med 

ungdomstrinn Ringerike kommune mener en slik utvidelse ikke vil påvirke skolestrukturen i 

Ringerike kommune. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.06.2018: 

 

Representant Anne Mari Ottesen (SP) fremmet habilitetspørsmål rundt sin egen habilitet i 

behandling av sak   95/18, da hun er rektor ved skolen. Anne Mari Ottesen ble enstemmig 

kjent inhabil i behandling av saken. 

 

 

Tor Bøhn (FrP) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune tilråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten 

med ungdomstrinn». 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune er positive til at Steinsfjorden Montessori SA utvider virksomheten med 

ungdomstrinn. Ringerike kommune mener en slik utvidelse ikke vil påvirke skolestrukturen i 

Ringerike kommune». 

 

Kirsten Orebråten (A) fremmet p.v.a H, Uavh og AP følgende forslag: 

«Vi støtter etablering av Montessoriskole SA i Åsa». 

 

 Gruppelederne fremmet følgende omforente forslag p.v.a. H, AP, Frp og SP: 

«Ringerike kommune tilråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten 

med ungdomstrinn Ringerike kommune mener en slik utvidelse ikke vil påvirke 

skolestrukturen i Ringerike kommune». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Omforent forslag fra gruppelederne (H, AP, FrP og SP) ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1336-3   Arkiv: A20  

 

 

Uttalelse om utvidelse av virksomheten med ungdomstrinn; 

Steinsfjorden Montessoriskole SA 

 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune fraråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten 

med ungdomstrinn. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Steinsfjorden Montessoriskole SA har søkt Utdanningsdirektoratet om utvidelse av 

virksomheten med ungdomstrinn. 

Utdanningsdirektoratet har på denne bakgrunn anmodet Ringerike kommune, som 

vertskommune, om å komme med en uttalelse. Fristen for å komme med uttalelse er er 

10.07.18. 

 

Saksutredning 

Steinsfjorden Montesssoriskole SA driver grunnskole på barnetrinnet (1. – 7. trinn) i Åsa i 

lokalene nedlagte Vegård skole holdt til. De har søkt om utvidelse av virksomheten slik at den 

vil omfatte hele grunnskolen (1. – 10. trinn). 

Skolen er godkjent for 84 elever på barnetrinnet, men har inneværende skoleår 30 elever. 

 

Kommunestyret i Ringerike vedtok i en uttalelse tidligere i år at Ringerike kommune ikke 

hadde innvendinger til utvidelse av virksomheten med ungdomstrinn ved Ringerike 

Montessoriskole på Ask. 

 

De to montessoriskolene i Ringerike kommune er små med relativt få elever. Ringerike 

kommune ser det som positivt at de som har valgt montessoripedagogikk på barnerinnet, får 

fullføre grunnskolen ved en skole der denne pedagogikken blir brukt. 

 

På ungdomtrinnet stilles det store krav til fagkompetente lærere for å gi elevene det tilbudet de 

har krav på. Små enheter har få lærere og vil ha utfordringer med å ha kompetente 



- 

medarbeidere innenfor de ulike fagene i samsvar med kravene i opplæringsloven, friskoleloven 

og aktuelle forskrifter. 

 

Opprettelse av flere enheter og i denne saken flere ungdomstrinn, vil og påvirke andre kommunale 

tjenester, som skolehelsetjeneste og PPT. 

 

Som vertskommune mener Ringerike kommune det er tilstrekkelig med ett slikt tilbud på 

ungdomstrinnet i kommunen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Selv om en utvidelse av virksomheten med ungdomstrinn ved Steinsfjorden Montessoriskole 

SA ikke vil påvirke skolestrukturen i Ringerike kommune i særlig grad, fraråder rådmannen at 

det gis tillatelse til omsøkt utvidelse av faglige og pedagogiske grunner. 

 

 

 

Vedlegg: Anmodning om uttalelse til Utdanningsdirektoratet med vedlegg. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.18 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: Utdanningsdirektoratet [post@udir.no] 
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 
Kopi: fmbupost@fylkesmannen.no [fmbupost@fylkesmannen.no]; 
rektor@steinsfjordenskole.no [rektor@steinsfjordenskole.no] 
Sendt: 10.04.2018 14:41:51 
Emne: Anmodning om uttalelse - Steinsfjorden Montessoriskole Sa - 993926698 - 
søknad etter friskoleloven 
Vedlegg: bekreftelse.medlem.udir1.docx.html; Redgjørelse for søknad Uskole.docx; 
Budsjett søknad ungdomsskole.xlsx; Utkast til årsrapport 2017 Steinsfjorden 
Montessoriskole SA.pdf; komentar til årsraport.docx; Endring av tilbud, årstrinn ogeller 
elevtall ved godkjent frittstående grunnskole.docx; Soknad.docx 

 

Saksbehandler: Sine Lund Solheim  Vår dato: 
10.04.2018 
Deres dato: 

Vår referanse: 
2018/8207 
Deres referanse: 

 

Ringerike kommune 
postmottak@ringerike.kommune.no 

 

  

Anmodning om uttalelse - Steinsfjorden Montessoriskole SA - 

org.nr. 993 926 698 - søknad etter friskoleloven 

Steinsfjorden Montessoriskole SA søker om godkjenning etter friskoleloven. Det fremgår 
av søknaden at skolen ligger i Ringerike kommune.  
 
Skolen driver sin virksomhet på grunnlag av friskoleloven § 2-1 bokstav b) anerkjent 

pedagogisk retning (montessori). Skolen søker om å utvide tilbudet sitt med 
ungdomsskole (8. - 10. trinn), uten å øke antall godkjente elevplasser. Kopi av søknaden 
er vedlagt. 

Det søkes om: 
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Rett til uttalelse 
Vertskommunen har rett til å uttale seg om søknaden før Utdanningsdirektoratet fatter 

vedtak i saken, jf. friskoleloven § 2-1 første ledd. Retten til å uttale seg er nærmere 
beskrevet i Prop.84 L (2014-2015), Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) og Innst.O.nr. 88 (2006-
2007). Her fremgår det bl.a. at direktoratet etter en skjønnsmessig vurdering kan 
godkjenne nye skoler eller driftsendringer. I den skjønnsmessige vurderingen legges det 
blant annet vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige 
skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn. Ved 
vurderingen av hvilke konsekvenser en godkjenning etter friskoleloven vil få for den 
offentlige skolestrukturen, vil det kunne være relevant å legge vekt på uttalelsen fra 
vertskommunen. Uttalelsen skal ikke i seg selv være avgjørende for hvorvidt en søknad 
imøtekommes eller ikke, men inngå som en del av grunnlaget for direktoratets 
skjønnsmessige vurdering. 

Uttalelsen 
Kommunen står fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er 

positiv eller negativ til søknaden. Dersom det ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at 
det ikke foreligger konkrete innsigelser. 

Dersom vertskommunen mener at en etablering eller en utvidelse av tilbudet vil få 
negative konsekvenser for skolestrukturen, vil det i vurderingen av innsigelsene ha 
betydning i hvor stor grad, og hvor godt, de negative konsekvensene er sannsynliggjort. 
Det er f.eks. ikke tilstrekkelig bare å vise til at kommunen på prinsipielt grunnlag er 
negativ til etablering av friskoler. Vi viser til at hensynet til saksbehandlingsprosessen 
tilsier at omfanget av dokumentasjonen ikke bør være mer omfattende enn at det 
tilstrekkelig underbygger vertskommunens syn på etableringen av den omsøkte skolen. 
Departementet påpeker likevel at jo bedre og mer relevant en innsigelse fra 
vertskommunen er begrunnet og sannsynliggjort, desto større betydning vil den ha for 
utfallet av søknadsbehandlingen. Følgende momenter vil blant annet kunne vektlegges: 

Endring av skolestruktur og budsjettmessige konsekvenser  

I vurderingen legger vi blant annet vekt på de budsjettmessige konsekvenser 
etablering/endring av en friskole vil kunne ha, for eksempel ved at 
etableringen/endringen vil legge vesentlige bindinger på skolestrukturen og dermed 
begrense muligheten til å foreta (om)prioriteringer mellom ulike tjenesteområder. I 
tilfeller hvor det allerede er foretatt investeringer i nye skoleprosjekter, kan dette også 
være av betydning. 



Det kan også legges vekt på om etablering/endring av en friskole kan føre til at en annen 
offentlig skole må legges ned fordi det ikke er elevgrunnlag for flere skoler, eller at 
reiseveien til den offentlige skolen blir urimelig. Det samme gjelder tilfeller der 
etablering/endring av en friskole vil gjøre det vanskelig å opprettholde desentraliserte 
tilbud som følge av sviktende elevgrunnlag. 

Utdanningsdirektoratet viser også til at det kan ha betydning at en kommune er eller 
nylig har vært på ROBEK-lista. 

Utdanningsdirektoratet påpeker at ikke enhver strukturendring kommunen må foreta 
som en konsekvens av etableringen/endringen av en eller flere friskoler vil vektlegges. 

Skolefaglige hensyn  
Skolefaglige hensyn, f.eks. nedleggelse av små offentlige skoler til fordel for større 
enheter for å opprette et miljø med større muligheter for faglig og pedagogisk utvikling, 
kan vektlegges. Vi viser imidlertid til at slike hensyn normalt ikke tillegges avgjørende 
vekt, dersom det er det eneste argumentet i innsigelsen. 

Frist for uttalelse  

Utdanningsdirektoratet ber med dette om en uttalelse i saken. Vi ber om at denne 
henvendelsen besvares senest innen 3 måneder. 

  

Vennlig hilsen 

  

Sine Lund Solheim 
seniorrådgiver  
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Anmodning om uttalelse - Steinsfjorden Montessoriskole SA - 

org.nr. 993 926 698 - søknad etter friskoleloven 

Steinsfjorden Montessoriskole SA søker om godkjenning etter friskoleloven. Det fremgår 
av søknaden at skolen ligger i Ringerike kommune.  
 
Skolen driver sin virksomhet på grunnlag av friskoleloven § 2-1 bokstav b) anerkjent 

pedagogisk retning (montessori). Skolen søker om å utvide tilbudet sitt med 
ungdomsskole (8. - 10. trinn), uten å øke antall godkjente elevplasser. Kopi av søknaden 
er vedlagt. 
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Rett til uttalelse 
Vertskommunen har rett til å uttale seg om søknaden før Utdanningsdirektoratet fatter 

vedtak i saken, jf. friskoleloven § 2-1 første ledd. Retten til å uttale seg er nærmere 
beskrevet i Prop.84 L (2014-2015), Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) og Innst.O.nr. 88 (2006-
2007). Her fremgår det bl.a. at direktoratet etter en skjønnsmessig vurdering kan 
godkjenne nye skoler eller driftsendringer. I den skjønnsmessige vurderingen legges det 
blant annet vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige 
skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn. Ved 
vurderingen av hvilke konsekvenser en godkjenning etter friskoleloven vil få for den 
offentlige skolestrukturen, vil det kunne være relevant å legge vekt på uttalelsen fra 
vertskommunen. Uttalelsen skal ikke i seg selv være avgjørende for hvorvidt en søknad 
imøtekommes eller ikke, men inngå som en del av grunnlaget for direktoratets 
skjønnsmessige vurdering. 

Uttalelsen 
Kommunen står fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er 

positiv eller negativ til søknaden. Dersom det ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at 
det ikke foreligger konkrete innsigelser. 

Dersom vertskommunen mener at en etablering eller en utvidelse av tilbudet vil få 
negative konsekvenser for skolestrukturen, vil det i vurderingen av innsigelsene ha 
betydning i hvor stor grad, og hvor godt, de negative konsekvensene er sannsynliggjort. 
Det er f.eks. ikke tilstrekkelig bare å vise til at kommunen på prinsipielt grunnlag er 
negativ til etablering av friskoler. Vi viser til at hensynet til saksbehandlingsprosessen 
tilsier at omfanget av dokumentasjonen ikke bør være mer omfattende enn at det 
tilstrekkelig underbygger vertskommunens syn på etableringen av den omsøkte skolen. 
Departementet påpeker likevel at jo bedre og mer relevant en innsigelse fra 
vertskommunen er begrunnet og sannsynliggjort, desto større betydning vil den ha for 
utfallet av søknadsbehandlingen. Følgende momenter vil blant annet kunne vektlegges: 

Endring av skolestruktur og budsjettmessige konsekvenser  

I vurderingen legger vi blant annet vekt på de budsjettmessige konsekvenser 
etablering/endring av en friskole vil kunne ha, for eksempel ved at 
etableringen/endringen vil legge vesentlige bindinger på skolestrukturen og dermed 
begrense muligheten til å foreta (om)prioriteringer mellom ulike tjenesteområder. I 
tilfeller hvor det allerede er foretatt investeringer i nye skoleprosjekter, kan dette også 
være av betydning. 



Det kan også legges vekt på om etablering/endring av en friskole kan føre til at en annen 
offentlig skole må legges ned fordi det ikke er elevgrunnlag for flere skoler, eller at 
reiseveien til den offentlige skolen blir urimelig. Det samme gjelder tilfeller der 
etablering/endring av en friskole vil gjøre det vanskelig å opprettholde desentraliserte 
tilbud som følge av sviktende elevgrunnlag. 

Utdanningsdirektoratet viser også til at det kan ha betydning at en kommune er eller 
nylig har vært på ROBEK-lista. 

Utdanningsdirektoratet påpeker at ikke enhver strukturendring kommunen må foreta 
som en konsekvens av etableringen/endringen av en eller flere friskoler vil vektlegges. 

Skolefaglige hensyn  
Skolefaglige hensyn, f.eks. nedleggelse av små offentlige skoler til fordel for større 
enheter for å opprette et miljø med større muligheter for faglig og pedagogisk utvikling, 
kan vektlegges. Vi viser imidlertid til at slike hensyn normalt ikke tillegges avgjørende 
vekt, dersom det er det eneste argumentet i innsigelsen. 

Frist for uttalelse  

Utdanningsdirektoratet ber med dette om en uttalelse i saken. Vi ber om at denne 
henvendelsen besvares senest innen 3 måneder. 

  

Vennlig hilsen 

  

Sine Lund Solheim 
seniorrådgiver  
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Redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og for behovet for 

det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole). 

 

Steinsfjorden Montessoriskole startet opp høsten 2016 med elever fra 1.-7. trinn med 

godkjenning opp til 84 elever. Skolen har i dag 27 elever og det har kommet 

forespørsel fra foresatte og andre om vi kan tilby et ungdomsskoletilbud.  

Steinsfjorden Montessoriskole ligger på grensen mellom Hole og Ringerike kommune 

og har tilbud til hele regionen. Vi har et stort uteområde og god plass for utvidelse 

med to eksisterende skolebygninger på området.  I denne omgang søker vi om å 

utvide tilbudet med 8.-10. trinn innenfor eksisterende elevtall.  

På Ringerike finnes det i dag to montessoriskoler, men ikke noe ungdomsskoletilbud.  

Vi mener tiden er inne for å etablere et slikt tilbud, slik at elevene har mulighet til å 

fortsette på det pedagogiske tilbudet de har startet på. Fra før samarbeider vi med 

Åsatua naturbarnehage om å gi barna der mulighet for å bli kjent med 

montessoripedagogikken, og vi er enige om å utvide dette samarbeidet.  

Vi ønsker at elevene i Ringeriksregionen får muligheten til et pedagogisk alternativ på 

ungdomsskolenivå. Dette vil gi elever i regionen et fullstendig utdanningsløp innen 

montessoripedagogikken på grunnskolenivå. I Drammen har elevene mulighet til å 

fortsette på videregåendenivå ved Heltberg montessoriskole. 



Budsjett Steinsfjorden Skole SA Note Høst oppstartsår

Inntekter

Statstilskudd Barneskoleelever 1 2 339 880

Statstilskudd Ungdomsskoleelever 734 018

Matpenger 2 100 000

Sum inntekter 3 173 898

Lønnskostnader 3

Lønn rektor 325 000

Lønn pedagogisk leder

Lønn avdelingsledere 703 500

Lønn  lærere 495 250

Lønn Assistentlærer 153 950

Kontorpersonal 85 875

Vikartimer 15 000

Gruppelivs-/personalforsikring 8 000

Arbeidsgiveravgift 248 664

Pensjonskostnader 176 358

Sum lønnskostnader 2 211 597

Avskrivinger 4 0

Avskriving

Sum avskrivninger 0

Kostnader lokaler

Leie skolebygg 200 000

Leie andre lokaler 5

Renovasjon, vann og avløp og lignende 18 750

Lys, varme 45 000

Renhold 42 000

Andre kostnader lokaler 0
Sum kostnader lokaler 305 750

Verktøy, inventar m.m. 6

Kjøp inventar 75 000

Andre driftskostnader

Sum verktøy, inventar m.m. 75 000

Reparasjon og vedlikehold 7

Reparasjon og vedlikehold 100 000

Sum reparasjon og vedlikehold 100 000



Fremmed tjeneste

Honorar revisjon 20 000

Honorar regnskap 50 000

Sum fremmed tjeneste 70 000

Undervisningsmateriell 8 150 000

Sum undervisningsmateriell 150 000

Kontorkostnad, trykksak og lignende

Kontorrekvisita 15 000

Data/EDB-kostnad 30 000

Trykksak 10 000

Aviser, tidsskrifter, bøker 5 000

Møte, kurs, oppdatering o.l. 15 000

Annen kontorkostnad 9 0

Sum kontorkostnad, trykksak o.l. 75 000

Kostnad telefon, porto og lignende

Telefon 5 000

Porto 1 000

Bredbånd 15 000

Sum telefon, porto o.l. 21 000

Kostnad transportmidler 10 10 000

Sum kostnad transportmidler 10 000

Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m.

Bilgodtgjørelse 3 000

Reisekostnad 2 500

Diettkostnad 2 000

Annen kostnadsgodtgjørelse 11

Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m. 7 500

Kostnader markedsføring

Markedsføringskostnad 25 000

Sum markedsføringskostnader 25 000

Kostnader forsikringspremie 12 10 000

Sum forsikringspremie 10 000



Andre kostnader 13

Frukt og lunsj 100 000

Diverse ukjent 10 000
Sum andre kostnader 110 000

Sum driftskostnader 3 170 847

Driftsresultat 3 051

Renteinntekter

Rentekostnader
Sum netto finansinntekter/-kostnader 0

RESULTAT 3 051

Note 1 - Beregning av statstilskuddet

Statstilskudd

Oppstart første høst Antall barn Tilskudd pr. barn

Opptil 40 31 150960

41-200 0 58990

Sum barn 31 Sum tilskudd 

1. Budsjettår Antall barn Tilskudd pr. barn

Vår første budsjettår

Opptil 40 31 150960

41-200 0 58990

Høst første budsjettår

Opptil 40 40 150960

41-200 0 58990

Sum barn 40 Sum tilskudd 

Fullt utbygd skole Antall barn Tilskudd pr. barn

Opptil 40 40 150960

41-200 23 58990

Sum barn 63 Sum tilskudd 

Note 2 - Matpenger Høst oppstart

Frukt og lunsj 500kr i måneden 100000

Note 3 - Lønnskostnader

Stilling  Høst oppstart

  Rektor  1

Pedagogisk leder

  Montessorilærer  3

  Lærer  2,5

  Assistent  1



  Kontorteknisk personale  0,5

8

Lønnskostnader - Årslønn ulike stillinger
Stilling   Årslønn  

Rektor  650000

Pedagogisk leder 618000
Montessorilærer  469000
Lærer  396200
Assistent  307900
Kontorteknisk personale  343500

Renholder 210000

Lønnsantakelser/begrunnelse): (hentet fra Utdanningsforbundets hjemmesider, ikke kontorteknisk personale)

Rektor: Full stilling med prosentvis undervisningsplikt etter skolestørrelse. Undervisningen er lagt inn som Montesorrilærer med rektorlønn.

Pedagogisk leder: Lektor med tilleggsutdanning

Montessorilærer: Adjunkt med tilleggsutdanning

Lærer: 6 års ansinitet

Assistent: Ufaglært 8 års ansiennitet

Kontorteknisk personale: Fagarbeider med 8 års ansiennitet

Pensjonskostnader satt til 10%

Note 4 - Avskrivinger

Kontantstrømprinsipp

Note 5 - Kostnader lokaler

Leiekostnader til eier av skolebygg er 1000kr per elev per måned

Renovasjon 10000

Vann 12500

Avløp 15000

37500

Renhold er beregnet på en 40 % renholdsstilling og 66% ved fullt utbygd skole

Note 6 - Verktøy, inventar m.m.

Bord, stoler, skap, planter, lærerpc, og annet varig inventar

Note 7 - Reparasjon og vedlikehold

Setter av større beløp etter som skolen får bedre økonomi for litt større vedlikehold og for å modernisere skolen

Note 8 - Undervisningsmateriell

Grunnleggende montessorimateriell

Ekstra montessorimateriell

Datautstyr til elever

Lærebøker

Bøker til bibliotek

Materiell kosthold og helse

Materiell sløyd

Materiell kunst og håndtverk

Materiell kroppsøving

Materiell musikk



Note 9 - Annen kontorkostnad

Ingen

Note 10 - Kostnad transportmidler

Diverse utflukter, f.eks til bading og utetimer som ikke legges til umiddelbar nærhet. 

Note 11 - Annen kostnadsgodtgjørelse

Ingen

Note 12 -Kostnader forsikringspremie

Skolebygg, Innbo og ekstra elevforsikring

Note 13 - Andre kostnader

Mat og frukt 500kr pr elev pr måned.

Diverse er satt av til uforutsette utgifter vi ikke kjenner.



1.  Budsjettår Fullt utbygd skole

5 359 080 7 395 170

1 712 708 3 425 415

230 000 420 000

7 301 788 11 240 585

650 000 650 000

618 000

1 407 000 1 876 000

1 386 700 1 584 800

307 900 769 750

171 750 343 500

40 000 60 000

22 500 35 000

553 192 823 729

392 335 584 205

4 931 377 7 344 984

0 0

0 0

540 000 1 008 000

37 500 37 500

100 000 100 000

84 000 138 600

50 000 100 000
811 500 1 384 100

200 000 250 000

200 000 250 000

300 000 550 000

300 000 550 000



25 000 30 000

120 000 150 000

145 000 180 000

300 000 500 000

300 000 500 000

15 000 20 000

30 000 50 000

15 000 15 000

10 000 10 000

100 000 200 000

0 0

170 000 295 000

10 000 12 000

2 500 5 000

30 000 30 000

42 500 47 000

30 000 50 000

30 000 50 000

6 000 12 000

5 000 10 000

2 500 5 000

13 500 27 000

50 000 50 000

50 000 50 000

25 000 35 000

25 000 35 000



230 000 420 000

50 000 100 000
280 000 520 000

7 298 877 11 233 084

2 910 7 501

0 0

2 910 7 501

Tilskudd barneskole Antall ung Tilskudd pr. barn Tilskudd Ungdomsskole

4679760 9 163115 1468035

0 0 63665 0

2339880 9 734 018

Tilskudd barneskole Antall barn Tilskudd pr. barn Tilskudd Ungdomsskole

4679760 9 163115 1468035

0 0 63665 0

6038400 12 163115 1957380

0 0 63665 0

5359080 12 1712708

Tilskudd barneskole Antall ung Tilskudd pr. barn Tilskudd Ungdomsskole

6038400 21 163115 3425415

1356770 0 63665 0

7395170 21 3 425 415

1. Budsjettår Fullt utbygd skole

230000 420000

1. Budsjettår Fullt utbygd skole

1 1

1

3 4

3,5 4

1 2,5



0,5 1

9 13,5

Lønnsantakelser/begrunnelse): (hentet fra Utdanningsforbundets hjemmesider, ikke kontorteknisk personale)

Rektor: Full stilling med prosentvis undervisningsplikt etter skolestørrelse. Undervisningen er lagt inn som Montesorrilærer med rektorlønn.

Setter av større beløp etter som skolen får bedre økonomi for litt større vedlikehold og for å modernisere skolen









Tilskudd Ungdomsskole

Tilskudd Ungdomsskole

Tilskudd Ungdomsskole



Steinsfjorden Montessoriskole SA

Årsrapport for 2017

Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



Steinsfjorden Montessoriskole SA

Resultatregnskap
Note 2017 2016

Driftsinntekter
Foreldrebetaling 7, 8 227 450 103 100
Offentlig tilskudd/refusjon 5 4 006 028 1 699 525

Sum driftsinntekter 4 233 478 1 802 625

Driftskostnader
Varekostnad 107 203 284 173
Lønnskostnad 4, 8 3 185 643 1 042 653
Avskrivning 2 1 500 0
Annen driftskostnad 4 1 028 714 567 975

Sum driftskostnader 4 323 060 1 894 801

Driftsresultat -89 582 -92 176

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 2 865 382
Annen finanskostnad 570 1

Netto finansposter 2 295 381

Ordinært resultat før skattekostnad -87 287 -91 795

Årsresultat -87 287 -91 795

Overføringer og disponeringer

Overføringer annen egenkapital 6, 9 -87 287 -91 795



Steinsfjorden Montessoriskole SA

Balanse pr. 31. desember
Note 2017 2016

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 2 63 400 0

Sum varige driftsmidler 63 400 0

Sum anleggsmidler 63 400 0

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 47 600 34 750
Andre fordringer 14 951 150 737

Sum fordringer 62 551 185 487

Bankinnskudd, kontanter og lignende 3 1 074 197 421 777

Sum omløpsmidler 1 136 748 607 264

Sum eiendeler 1 200 148 607 264



Steinsfjorden Montessoriskole SA

Balanse pr. 31. desember
Note 2017 2016

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital 6 54 000 60 000

Sum innskutt egenkapital 54 000 60 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 -76 718 10 569

Sum opptjent egenkapital -76 718 10 569

Sum egenkapital -22 718 70 569

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 213 413 203 243
Skyldige offentlige avgifter 3 73 030 128 995
Annen kortsiktig gjeld 936 423 204 457

Sum kortsiktig gjeld 1 222 866 536 695

Sum gjeld 1 222 866 536 695

Sum egenkapital og gjeld 1 200 148 607 264

Åsa, .

Espen Hval Jardar Johnsrud Kjersti Sundeid Bergsrud
Styrets leder Styremedlem Styremedlem

Anne Mari W. Ottesen Ingrid Jansen Råd Robert Sandh olm
Styremedlem/rektor Ansattes representant Styremedle m

Inger Elin W. Tangen Sissel Røed Waaler
Styremedlem Styremedlem



Steinsfjorden Montessoriskole SA

Noter til regnskapet for 2017

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslo vens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.

Driftsinntekter
Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster so m forfaller til betaling innen ett år etter balanse dagen.
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/lan gsiktig gjeld.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i ba lansen til pålydende etter fradrag for avsetning ti l
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordring ene.

Note 2 - Varige driftsmidler

Inventar,
utstyr m.v.

Tilgang kjøpte driftsmidler 64 900
Anskaffelseskost 31.12. 64 900

Akk.avskrivning 31.12. -1 500
Balanseført pr. 31.12. 63 400

Årets avskrivninger 1 500

Økonomisk levetid 3/5 år

Note 3 - Bankinnskudd

2017
Bundne skattetrekksmidler utgjør 97 273

Note 4 - Lønnskostnader og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader 2017 2016

Lønninger 2 661 781 926 591
Arbeidsgiveravgift 519 973 112 602
Andre ytelser 3 887 3 460

Sum 3 185 641 1 042 653



Steinsfjorden Montessoriskole SA

Noter til regnskapet for 2017

Ytelser til ledende personer

Lønn
Andre

godtgjørelser
Daglig leder 435 471 13 046

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordni ng etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selsk apets
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne l ov gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til selskapets styre.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2017 2016

Revisjon 20 900 3 600
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonorar et.

Note 5 - Statlige og kommunale tilskudd

2017 2016
Statstilskudd 3 494 251 1 497 360
Refusjon Spesialpedagogikk Ringerike Kommune 412 777 135 475
Refusjon Spesialpedagogikk Bærum Kommune 0 66 690

Sum 3 907 028 1 699 525

Note 6 - Egenkapital

Andelskapital Annen Sum
egenkapital

Egenkapital 01.01. 60 000 10 569 70 569
Årsresultat 0 -87 287 -87 287
Egenkapital 31.12. 60 000 -76 718 -16 718

Note 7 - Satser for foreldrebetaling m.v.

Foreldrebetaling 2017 2016
Pr barn pr måned 500 500

Note 8 - Skolefritidsordning

Skolefritidsordningen (Åsafri) hadde et underskudd på kr 1.625,- for 2017. Dette er inkludert i årsres ultatet
til Steinsfjorden Montessoriskole SA. Det er utarbe idet avdelingsregnskap for Åsafri i eget vedlegg ti l
årsregnskapet.



Steinsfjorden Montessoriskole SA

Noter til regnskapet for 2017

Note 9 - Usikkerhet om fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om f ortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetni ngen
er tilstede.

Det jobbes hele tiden med å få flere elever til sko len. Styret har fokus på å ha så lave kostnader som mulig
og å tilpasse kostnadene til inntektene.



Kommentar til utkast til årsrapport for 2017. 

 

Vedlagte er foreløpig regnskap for 2017, refusjon av spespedmidler for høsten 2017 er ikke tatt med i 

disse tallene. Resultatet vil derfor bedres noe. 

 



Søknad om: Endring av tilbud, 
årstrinn og/eller elevtall ved 

godkjent frittstående grunnskole 

Kontaktinformasjon 

Kontaktinformasjon 

Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i 
Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e-
postadressen som skal brukes. 

Postadresse: Tjyruhjellveien 4 

Postnummer: 3512 
Poststed: HØNEFOSS  

Telefonnummer: 91562419 
E-post: rektor@steinsfjordenskole.no 
Nettside: http://www.steinsfjordenmontessoriskole.no 

 

Skoleanlegg 

Skoleanlegg 

Dersom skolen søker om utvidelse, må det kort redegjøres for skolens planer for skoleanlegg. 
Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er godkjent av 
fylkesmannen for det antallet elever og tilbud det søkes om. 

Skolen er godkjent for 84 elever fra 1.- 7. trinn, og vi har godkjente lokaler for dette antallet 
elever. Vi søker om å utvide tilbudet til å gjelde elever fra 1.-10. trinn, uten å øke det godkjente 
elevtallet.  

 

Utdanningens innhold 

Skolens grunnlag 

Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter. 

 b. anerkjent pedagogisk retning  

For skoler som skal drive på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, skal det være en 
helhetlig sammenheng i skolens pedagogiske virksomhet. Opplæringen må bygge på et 
sammenhengende idé- og verdigrunnlag synliggjort i skolens læreplaner. 



Skoler som skal følge «Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 

skoleår» må sende inn en bekreftelse fra Norsk Montessoriforbund som dokumenterer at skolen får 
bruke denne læreplanen. 

Det stilles krav om at minst 50 % av skolens undervisningspersonale skal ha spesialkompetanse i 
den alternative pedagogiske retningen skolen godkjennes for. Spesifiser pedagogisk retning her:  

Skolen følger i dag Læreplan for Montessoriskoler og vi har sendt en slik bekreftelse ved 

oppstart av skolen høsten 2016  

Vedlegg  

1. bekreftelse.medlem.udir1.docx.html (lastet opp: 22.01.2018 11.41.15) 

 

 

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for 
funksjonshemmede 

Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om 
den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her: 

 

Skolens læreplan 

 Skolen skal følge en alternativ læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet  

Skriv inn navn på læreplanen, og hvem som opprinnelig har fått den godkjent. 

Læreplanen for Montessoriskolen  

 

Skolens undervisningsspråk 

Språk:  

✓ Norsk 

☐ Samisk 

☐  

 

Vurderingsform 

 Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til friskoleloven 

 

Elevtall – Grunnskole 



Elevtall grunnskole 

Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker 
godkjenning for) og hvilke årstrinn søknaden gjelder for. 

Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide 
med. 

Fra skoleår: Høsten 2019 

Trinn 

Gjeldende 

godkjenning 

Søkt 

utvidelse 

84 + 0 

Trinn 1 ✓  ✓  

Trinn 2 ✓  ✓  

Trinn 3 ✓  ✓  

Trinn 4 ✓  ✓  

Trinn 5 ✓  ✓  

Trinn 6 ✓  ✓  

Trinn 7 ✓  ✓  

Trinn 8 
 

✓  

Trinn 9 
 

✓  

Trinn 10 
 

✓  

 

Redegjørelse for elevtall 

Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og 
for behovet for det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole). 

For skoler som søker om å gi opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram ber vi om en 
redegjørelse for arbeidslivets behov og muligheten for at opplæringen kan sluttføres i praksis. 



Vedlegg 

1. Redgjørelse for søknad Uskole.docx (lastet opp: 24.01.2018 18.48.29) 

 

Økonomi og annen virksomhet 

Budsjett og regnskap grunnskole 

Dersom skolen søker om utvidelse av elevtall, eller nye årstrinn, må skolen laste opp følgende: 

 budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt utbygd 

skole, dvs. et helt skoleår for skolens totale elevtall og/eller nye årstrinn. Se veileder og 
budsjettmal. 

 regnskap for siste skoleår 

Vedlegg 

1. Budsjett søknad ungdomsskole.xlsx (lastet opp: 24.01.2018 18.59.41) 
2. Utkast til årsrapport 2017 Steinsfjorden Montessoriskole SA.pdf (lastet opp: 24.01.2018 

19.20.35) 
3. komentar til årsraport.docx (lastet opp: 24.01.2018 19.25.18) 

 

Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet, må den søke særskilt om dette under "Annet". 

 

Annet 

Dispensasjoner 

 Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven. 

 

Tilleggsopplysninger 

Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her. 

 



Søknad om: Endring av tilbud, 
årstrinn og/eller elevtall ved 

godkjent frittstående grunnskole 

Kontaktinformasjon 

Kontaktinformasjon 

Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i 
Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e-
postadressen som skal brukes. 

Postadresse: Tjyruhjellveien 4 

Postnummer: 3512 
Poststed: HØNEFOSS  

Telefonnummer: 91562419 
E-post: rektor@steinsfjordenskole.no 
Nettside: http://www.steinsfjordenmontessoriskole.no 

 

Skoleanlegg 

Skoleanlegg 

Dersom skolen søker om utvidelse, må det kort redegjøres for skolens planer for skoleanlegg. 
Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er godkjent av 
fylkesmannen for det antallet elever og tilbud det søkes om. 

Skolen er godkjent for 84 elever fra 1.- 7. trinn, og vi har godkjente lokaler for dette antallet 
elever. Vi søker om å utvide tilbudet til å gjelde elever fra 1.-10. trinn, uten å øke det godkjente 
elevtallet.  

 

Utdanningens innhold 

Skolens grunnlag 

Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter. 

 b. anerkjent pedagogisk retning  

For skoler som skal drive på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, skal det være en 
helhetlig sammenheng i skolens pedagogiske virksomhet. Opplæringen må bygge på et 
sammenhengende idé- og verdigrunnlag synliggjort i skolens læreplaner. 



Skoler som skal følge «Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 

skoleår» må sende inn en bekreftelse fra Norsk Montessoriforbund som dokumenterer at skolen får 
bruke denne læreplanen. 

Det stilles krav om at minst 50 % av skolens undervisningspersonale skal ha spesialkompetanse i 
den alternative pedagogiske retningen skolen godkjennes for. Spesifiser pedagogisk retning her:  

Skolen følger i dag Læreplan for Montessoriskoler og vi har sendt en slik bekreftelse ved 

oppstart av skolen høsten 2016  

Vedlegg  

1. bekreftelse.medlem.udir1.docx.html (lastet opp: 22.01.2018 11.41.15) 

 

 

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for 
funksjonshemmede 

Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om 
den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her: 

 

Skolens læreplan 

 Skolen skal følge en alternativ læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet  

Skriv inn navn på læreplanen, og hvem som opprinnelig har fått den godkjent. 

Læreplanen for Montessoriskolen  

 

Skolens undervisningsspråk 

Språk:  

✓ Norsk 

☐ Samisk 

☐  

 

Vurderingsform 

 Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til friskoleloven 

 

Elevtall – Grunnskole 



Elevtall grunnskole 

Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker 
godkjenning for) og hvilke årstrinn søknaden gjelder for. 

Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide 
med. 

Fra skoleår: Høsten 2019 

Trinn 

Gjeldende 

godkjenning 

Søkt 

utvidelse 

84 + 0 

Trinn 1 ✓  ✓  

Trinn 2 ✓  ✓  

Trinn 3 ✓  ✓  

Trinn 4 ✓  ✓  

Trinn 5 ✓  ✓  

Trinn 6 ✓  ✓  

Trinn 7 ✓  ✓  

Trinn 8 
 

✓  

Trinn 9 
 

✓  

Trinn 10 
 

✓  

 

Redegjørelse for elevtall 

Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og 
for behovet for det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole). 

For skoler som søker om å gi opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram ber vi om en 
redegjørelse for arbeidslivets behov og muligheten for at opplæringen kan sluttføres i praksis. 



Vedlegg 

1. Redgjørelse for søknad Uskole.docx (lastet opp: 24.01.2018 18.48.29) 

 

Økonomi og annen virksomhet 

Budsjett og regnskap grunnskole 

Dersom skolen søker om utvidelse av elevtall, eller nye årstrinn, må skolen laste opp følgende: 

 budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt utbygd 

skole, dvs. et helt skoleår for skolens totale elevtall og/eller nye årstrinn. Se veileder og 
budsjettmal. 

 regnskap for siste skoleår 

Vedlegg 

1. Budsjett søknad ungdomsskole.xlsx (lastet opp: 24.01.2018 18.59.41) 
2. Utkast til årsrapport 2017 Steinsfjorden Montessoriskole SA.pdf (lastet opp: 24.01.2018 

19.20.35) 
3. komentar til årsraport.docx (lastet opp: 24.01.2018 19.25.18) 

 

Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet, må den søke særskilt om dette under "Annet". 

 

Annet 

Dispensasjoner 

 Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven. 

 

Tilleggsopplysninger 

Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1984-3  Arkiv: A20 &14  

 

Sak: 98/18 

 

Saksprotokoll - Tilstandsrapport for grunnskolen 2018  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.06.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Punktvis avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling pkt. 1 oppnådde 2 stemmer (SP) og falt. 

Hovedutvalgets (HOK) pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1984-2  Arkiv: A20 &14  

 

Sak: 24/18 

 

Saksprotokoll - Tilstandsrapport for grunnskolen 2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 

1. Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur (HOK) anbefaler, med bakgrunn i den 

fremlagte tilstandsrapporten for 2018, at administrasjonen v/rådmannen ikke 

innarbeider effektiviseringskrav for sektoren Oppvekst ved utarbeidelse av budsjettet 

for 2019. 

 

2. Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.06.2018: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag: 

1. «Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur (HOK) anbefaler, med bakgrunn i den 

fremlagte tilstandsrapporten for 2018, at administrasjonen v/rådmannen ikke 

innarbeider effektiviseringskrav for sektoren Oppvekst ved utarbeidelse av budsjettet 

for 2019. 

 

2. Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.» 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Sjøbergs (SV) forslag, ble Sjøbergs 

forslag vedtatt mot 2 stemmer (Bjerke (FrP) og Frantzen (H)), som Hovedutvalgets (HOK) 

innstilling til Formannskapet. 

 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1984-1   Arkiv:   

 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2017 - 2018.  

Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på eller over gjennomsnittet for 

fylket. Elevundersøkelsen måler blant annet klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende 

handlinger som mobbing. Når det gjelder tallene for mobbing, er resultatet vanskelig å sammenligne 

med tidligere år på grunn av endring i undersøkelsen, men resultatene, spesielt på 10. trinn, viser en 

høyere andel av elever som sier de blir mobbet, enn landsgjennomsnittet. 

De faglige resultatene for skoleåret viser resultater på eller litt under gjennomsnittet for fylket og 

landet. Det er positivt at 8. trinn leverer på landsgjennomsnittet i lesing, og at 9. trinn er på 

landsgjennomsnittet både i lesing og regning. Grunnskolepoengene var på 39,8 for elevene som 

gikk ut i 2017. Dette er det nest høyeste resultatet i løpet av de siste fem årene. 

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, og har hatt dette 

som fokusområde for kompetanseheving dette skoleår.  

Elevtallet har økt med 147 elever de to siste årene, og det har vært en liten økning i antall årsverk 

det siste året i skolen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Elever og lærertetthet: Det har vært en økning med 103 elever inneværende år. Lærertettheten på 

barnetrinnet er 14,0 og på ungdomstrinnet 15,5.  



- 

Læringsmiljø: Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for 

å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever 

mestring, at de har det trygt og at de trives på skolen. Generelt gir elevene en positiv 

tilbakemelding.  

Tallene på mobbing er vanskelig å sammenligne med tidligere år fordi undersøkelsen er endret, men 

tallene ligger over landsgjennomsnittet. Spesielt høyt er tallet for 10. trinn. Det ligger godt over 

landsgjennomsnittet.   

Læringsresultater: For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. 

Resultatene viser at 5. trinn skårer litt under landsgjennomsnittet på både lesing, regning og engelsk. 

For ungdomstrinnet presenterer rapporten resultater fra nasjonale prøver for både 8. og 9. trinn. Her 

er det positive resultater. 

Resultatene på 8. trinn viser i stor grad resultater fra arbeidet på 5. – 7. trinn. 8. trinn presterer i år 

på landsgjennomsnittet i lesing, mens 9. trinn presterer på landsgjennomsnittet i årets prøver, lesing 

og regning.. 

Når det gjelder eksamenskarakterer og særlig grunnskolepoeng, ble de i 2017 39,8. Det er godt 

under de nasjonal tallene som er 41,4, men allikevel er det det nest høyeste resultatet i løpet av de 

fem siste årene i Ringeriksskolen.  

Gjennomføring: Når det gjelder gjennomføringen i videregående skole er ikke Fylkeskommunens 

mål om 75% nådd. Fylket har en gjennomføringsgrad på 72,8, og vår region har utfordringer. 

Ringerike har en gjennomføringsgrad på 70,2%. Det er satt i gang et fagsamarbeid mellom 

videregående og ungdomstrinnet. Målet er at en gjennom dette samarbeidet vil kunne bidra til å nå 

målsettingen på 75 %..  

Spesialundervisning: Rapporten viser en liten økning fra i fjor. I Ringerikeskolen er det 8,1% av 

elevene som får spesialundervisning. Dette er tett ved landsgjennomsnittet på 7,9%. Ringerike lå i 

flere år godt over landsgjennomsnittet, men har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å 

redusere andelen av elever som mottar spesialundervisning.  

Voksenopplæring: Antall deltagere på grunnskoleopplæringen har vært økende, og 

Læringssenteret for voksne har hatt 126 elever på grunnskoleopplæringen. 

Det foreligger ingen statistikk over resultater eller grunnskolepoeng for denne gruppa, men det 

er 20 som skal avlegge eksamen i juni 2018. 

Kommunen er ansvarlig for å gi tilbud til minoritetsspråklige 16 – 18 åringer.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet Handlingsprogrammet 2017 – 2020, og handlingsplan for 

Ringeriksskolen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 

 

Juridiske forhold  

Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø  

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport som 

ble behandlet, var K-sak 96/17.  



- 

 

Rådmannens vurdering 

Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn viser at elevene gir gode tilbakemeldinger om arbeidet på 

skolene. Til tross for dette, er det for mange elever som sier at de bli mobbet i undersøkelsen. Det 

understreker at det er viktig å fortsette med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i 

årene som kommer.  

De neste årene må en i tillegg ha sterkt fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å forbedre 

både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. Resultatene har ligget nær 

landsgjennomsnittet, men det er for ujevne resultater fra skole til skole.  

Gjennom systematisk kompetanseheving hos personalet, nettverksjobbing, arbeid med Språkløyper 

og midler til tidlig insats, forventes det en forbedring og utjevning av resultatene mellom skolene i 

årene som kommer. Elevenes resultater må etterspørres i det daglige arbeidet i skolene.  
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Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen i Ringerike omhandler skoleåret 2017-

18. Den inneholder temaene læringsresultater, læringsmiljø, gjennomføring, spesialundervisning og 

voksenopplæring.  

Denne årlige rapporten er hjemlet i Opplæringsloven (jf. opplæringsloven § 13-10). Den er del av  det 

nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og skoleeiers oppfølging av skolene.  Rapporten bygger i 

hovedsak på data fra «Skoleporten». Det er en nettportal og et verktøy for vurdering av kvalitet i 

grunnskolen, der alle interesserte har tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall om opplæringen. 

Alle tall som presenteres er åpent tilgjengelige på Skoleporten eller andre nettsteder. 

Som forarbeid til den kommunale rapporten, lager skolene egne delrapporter. Disse er utgangspunkt 

for dialogmøter der skoleeiers represenatanter møter representanter fra elever, foresatte, ansatte , 

skolens ledelse og politisk oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget. 

Skolenes rapporter, dialogmøtene og nasjonale data inngår som grunnlag for den kommunale 

tilstandsrapporten. Årshjulet for dette arbeidet omtales nærmere i vedlegg til rapporten. 

Innhold 

Innhold ................................................................................................................................... 2 

1. Sammendrag ................................................................................................................... 3 

2. Elever og undervisningspersonale ................................................................................... 4 
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4.3. Nasjonale prøver 9. trinn – lesing og regning ........................................................... 9 

4.4. Grunnskolepoeng .............................................................................................. 10 

5. Gjennomføring – videregående skole ............................................................................ 11 
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1. Sammendrag 

Ringerike kommune legger fram tilstandsrapport om læringsresultater, gjennomføring, læringsmiljø 
og spesialundervisning i grunnskolen. Tilstandsrapporten baserer seg på skolestatistikk, nasjonale 
prøver og undersøkelser skoleåret 2017 – 2018, skolenes tilstandsrapporter og dialogmøter med 
skolene våren 2018. 

Elever og undervisningspersonale 
Rapporten viser at det har vært en elevtallsøkning de to siste årene med 147 elever. Det er en økning 
på 4,6 % på to år. Den største økningen i 2017 har vært på Hallingby skole, Haugsbygd ungdomsskole, 
Hønefoss skole og Ullerål skole. Tyristrand og Sokna skoler har derimot hatt en reduksjon av elever 
det siste året. Antall årsverk for undervisningspersonale har hatt en liten økning siste året. 
Elevtallsøkningen har ført til at lærertettheten på ungdomstrinnet er noe lavere enn foregående år, 
og lavere enn både fylkes- og landsgjennomsnittet. 
 
Læringsmiljø 

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn. Områdene 

som kartlegges er: Støtte fra lærer, støtte hjemmefra,  vurdering for læring, læringskultur, faglige 

utfordringer, mestring, elevdemokrati, medvirkning, motivasjon,  trivsel og trygghet og mobbing på 

skolen. For Ringerike er resultatene på linje med, eller bedre enn både fylkes- og 

landsgjennomsnittet på alle områder bortsett fra mobbing. Når det gjelder elever som rapporterer 

om mobbing de siste månedene, er det denne gang flere som rapporterer om dette enn 

landsgjennomsnittet.  Skolene har fokus på problemet, og det jobbes kontinuerlig for å forebygge 

mobbing. Tallene for mobbing kan ikke sammenlignes med tidligere år på grunn av endring av 

spørsmål i elevundersøkelsen. 

 

Læringsresultater   

På de nasjonale prøvene på 5., 8. og 9. trinn var resultatene i Ringerike skoleåret 2017-18 svakt 

under landsgjennomsnittet på 5. trinn.  På 8. trinn lå elevene på landsgjennomsnittet i lesing, og litt 

under på regning og engelsk. På 9. trinn skåret elevene på linje med landsgjennomsnittet. 

Avgangskarakterene til elevene som gikk ut i 2017, var under landsgjennomsnittet. 

Grunnskolepoengene var 39,8. Landsgjennomsnittet var 41,4. 

Det går ellers fram av rapporten at det er en svak økning av elever som mottar spesialundervisning 

skoleåret 2017-2018. Økning er fra 7,6% til 8,1% av elevene. Det er litt over landsgjennomsnittet som 

er 7,9%. 

Gjennom systematisk arbeid med språkløyper, og tidlig innsats på 1. – 4. trinn forventes det å se en 

forbedring og utjevning av resultatene i årene som kommer. 

Det er innføringstilbud for nye minoritetsspråklige elever på tre skoler, Hønefoss skole, Hov og 

Veienmarka ungdomsskoler.  
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2. Elever og undervisningspersonale 

2.1. Antall elever og årsverk 

Tabellene  opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober 2017, og 

årsverk for  undervisningspersonalet skoleåret 2017-18. 

 

Elevtall og årsverk  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Tallet på elever  3 143 3 142 3174 3218 3321 

Årsverk for undervisningspersonale  296,2 271,4 271,0 272,8 279,6 

 

Elevtall – skoler 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-

2018 

Eikli skole - tallet på elever  195 198 231 211 211 

Hallingby skole - tallet på elever  290 288 296 299 318 

Haugsbygd ungdomsskole - tallet på elever  219 215 213 193 216 

Helgerud skole - tallet på elever  225 219 215 221 232 

Hov ungdomsskole - tallet på elever  240 238 221 224 234 

Hønefoss skole - tallet på elever  230 242 230 257 283 

Kirkeskolen - tallet på elever  84 91 90 90 87 

Nes skole - tallet på elever  41 34 27 27 24 

Sokna skole - tallet på elever  151 141 141 142 134 

Tyristrand skole - tallet på elever  316 362 356 352 340 

Ullerål skole - tallet på elever  280 301 331 341 372 

Vang skole - tallet på elever  294 289 351 356 356 

Veien skole - tallet på elever  215 215 218 219 226 

Veienmarka ungdomsskole - tallet på elever  253 254 254 286 288 

 

Vurdering 
Tabellene viser elevtallsutviklingen ved skolene i Ringerike siste 5-årsperiode. Hovedtendensen er at 

elevtallet  er økende på kommunenivå, mens det er større variasjon ved enkelte skoler. Tyristrand 

skole og Sokna skole har begge hatt en nedgang på ca 10 elever, mens Halingby, Haugsbygd, 

Hønefoss og Ullerål har hatt en økning på mellom 20 og 30 elever hver. Ut over dette er det små 

variasjoner. Nes skole har hatt en markert nedgang i elevtallet siden skoleåret 2013-14, inneværende 

skoleår er det 24 elever ved skolen. 

Årsverk for undervisningspersonale har økt litt fra forrige skoleår, etter en stor reduksjon skoleåret 

2014-15. 
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2.2. Lærertetthet 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på  skolenivå. Lærertetthet gir informasjon om 

gjennomsnittlig størrelse på undervisningsgruppene. Timer til spesialundervisning er inkludert i 

tallene. 

 

Lærertetthet - Ringerike 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 13,1 13,9 14,3 14,1 14,0 

Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 13,9 15,0 14,2 14,8 15,5 

 

Lærertetthet - geografisk  Ringerike kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 

13 

Buskerud 

fylke 

Nasjonalt 

Lærertetthet 1.-7. trinn  14,0 13,8 13,8 13,0 

Lærertetthet 8.-10. trinn  15,5 15,2 14,8 14,4 

 

Vurdering 

Tabellene viser at lærertettheten i Ringerike ligger under landsgjennomsnittet på barnetrinnet, men 
omtrent på samme nivå som Buskerud og Kommunegruppe 13. På ungdomstrinnet er det også lavere 
lærertetthet enn landsgjennomsnittet. Det er også litt lavere enn Kommunegruppe 13 og Buskerud 
fylke. Det er høyere læretetthet på barnetrinnet enn ungdomsstrinnet i Ringerike. Dette harmonerer 
med at det er gitt øremerkede midler til tidlig innsats, økt lærertetthet på 1.-4.trinn på barnetrinnet.   
Forklaringen på redusert læretetthet generelt er at det er færre årsverk i skolene de siste årene p.g.a 
reduserte rammer, og at elevtallet har vært litt økende i samme periode.  

2.3. Spesialundervisning 

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har 

rett til spesialundervisning. I Ringerike er utviklingen de siste fem skoleårene slik: 

Elever med spesialundervisning Gutter Jenter sum % % hele 
landet 

2013 – 2014 227 118 345 10,9 8,3 

2014 – 2015 181 92 273 7,5 8,0 

2015 -  2016 150 73 223 7,0 7,9 

2016 -  2017 169 72 241 7,6 7,8 

2017 -  2018 179 90 269 8,1 7,9 

 

Andelen elever som mottar spesialundervisning har etter aktivt arbeid gått betydelig ned siden 2013-

2014. Vi ser allikevel at det er en liten økning de to siste årene.  Det er positivt å kunne gi tilbud til 

flest mulig av elevene innenfor det ordinære tilbudet.  
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Andel elever som mottar spesialundervisning i Ringerike i 2017-2018, er 0,2% høyere enn tallene for 

hele landet (7,9%). De to foregående årene har vi ligget under landsgjennomsnittet. Det er grunn til å 

merke seg at det er omtrent dobblet så mange gutter som jenter som får spesialundervisning. 

3. Læringsmiljø 

På den obligatoriske elevundersøkelsen høsten 2017, svarer elevene på 7. og 10. trinn på spørsmål 

innenfor disse områdene: Støtte fra lærer, støtte hjemmefra,  vurdering for læring, læringskultur, 

faglige utfordringer, mestring, elevdemokrati, medvirkning, motivasjon,  trivsel og trygghet.  

Ringerikselevene scorer likt med eller høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet på alle faktorene. 

De opplever i hovedsak god støtte fra lærerne, de sier at skolearbeid er viktig, opplever mestring, sier 

at  de får medvirke, at de trives på skolen og opplever et trygt miljø. Dette samsvarer godt med det 

elev- og foreldrerepresentanter formidler i dialogmøtene med skolene. 

Til tross for dette sier flere elever enn tidligere at de har opplevd mobbing fra medelever de siste 

månedene. 

Det er et mål at elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. I handlingsplanen for 

grunnskolen i Ringerike,  «Sammen skaper vi Ringeriksskolen»,  er hovedmålet at elevene skal møte 

et raust og støttende læringsmiljø der de opplever mestring og utvikling både faglig og sosialt. 

Elevene skal ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, 

rasisme eller utestengning på skole, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, har 

skolen handlingsplikt og det skal  reageres umiddelbart og iverksettes tiltak. Dette er lovfestet i 

Opplæringsloven (§ 9A-3). 

 

Når det gjelder spørsmålet om mobbing, har elevundersøkelsen endret seg de siste årene. Det gjør at 

det ikke er mulig å sammenligene årets undersøkelse med foregående tall. Utdanningsdirektoratet 

begrunner endringen i undersøkelsen på følgende måte:  

«Ulempen med å endre Elevundersøkelsen er at vi ikke direkte kan sammenlikne høstens resultater 

om mobbing med tidligere år. Vi mener likevel at argumentene for å endre undersøkelsen veier tyngre 

enn hensynet til brudd i statistiske tidsserier på nasjonalt nivå. Vårt mål er, og har alltid vært, at 

Elevundersøkelsen skal gi et riktigst mulig bilde av hvordan elevene har det.» 

Definisjonen på mobbing i elevundersøkelsen er: 

«Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som 

kan ha vanskelig for å forsvare seg.  

Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, 

dytte eller holde fast.»  

Tabellen viser andel elever som på elevundersøkelsen har opplevd mobbing fra andre elever de siste 

månedene: 

Andel som har blitt 
mobbet av andre elever 
de siste månedene  
(Tall i prosent) 

2014-
2015 

2015-
2016 

 
2016-
2017 

7. trinn 

 
2016-
2017  

10. trinn 

 
2017-
2018 
7. trinn 

 
2017-
2018  

10. trinn 

Ringerike kommune  4,4 3,1 5,2 5,2 6,3 8,3 

Nasjonalt  4,8 4,5 5,5 5,1 5,8 5,6 
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Vurdering  

Det er positivt at elevene på 7. og 10 trinn gir gode tilbakemeldinger på elevundersøkelsen. På lik 

linje med i fjor, skåret  Ringeriksskolen litt over Buskerud og landsgjennomsnittet på alle faktorene 

bortsett fra mobbing. Der viser derimot undersøkelsen et dårligere resultat enn fylket og landet. 

Spesielt skiller 10. trinn seg ut i negativ retning.  Det rapporteres at det har vært noen utfordringer 

på 10. trinn. Dette har slått ut på undersøkelsen.   Det er elever som opplever mobbing både fysisk, 

psykisk og digitalt, så innsatsen med å forebygge må fortsette. Det må jobbes bevisst med 

skolemiljøene. Det kan være flere årsaker til denne økningen. En av årsakene er at det har vært 

utfordringer i elevgruppa, elever med emosjonelle vansker. En annen kan være endringen i 

undersøkelsen, og elevenes oppfatning av ny §9A  i opplæringsloven – elevenes arbeidsmiljø.  

En av skolene melder også om en økning av elever med store emosjonelle vansker, og en bekymring 

om at stadig flere og yngre barn har utagerende adferd kombinert med stygg språkbruk og 

tilpasningsvansker. 

Skolene følger rutinene for «Trivsel i Ringeriksskolen». Etter at et nytt og utvidet kapittel 9a i 

Opplæringsloven om elevene sitt skolemiljø ble innført høsten 2017, er de kommunale rutinene 

oppdatert (HOK 9/18). Når skolen får kjennskap til at enkeltelever blir krenket undersøkes saken, og 

ved krenkelser som mobbing skal skolen innen 5 dager ha laget en skriftlig aktivitetsplan over tiltak i 

saken. Det jobbes jevnlig i personalene med rutinene og med kompetanseheving med tanke på å 

undervise barn i sosial kompetanse. Flere av barneskolene har innført forebyggende tiltak som 

«Trivselsledere», og alle barneskolene bruker det holdningsskapende og forebyggende programmet 

«Mitt Valg».  Som nytt tiltak er det også innført en ikke anonym undersøkelse, «Spekter», som 

direkte går på elevmiljøet i klassen og er utarbeidet av Læringsmiljøsenteret i Stavanger. 

4. Læringsresultater 

4.1. Nasjonale prøver 5. trinn 

Tabellene under viser resultatet på de nasjonale prøvene på 5. trinn høsten 2017, og hvordan 
elevene fordeler seg på tre ulike mestringsnivåer. 
Det er et kommunalt mål at «Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet med henhold til 
mestringsnivå i lesing, regning og engelsk».  

Nasjonale prøver 5. trinn Lesing Regning Engelsk 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringerike kommune   48 49 49 

Eikli skole    48 49 49 

Hallingby skole  46 49 49 

Helgerud skole    49 49 51 

Hønefoss skole    44 46 51 

Kirkeskolen    52 53 54 

Nes skole*    

Sokna skole    44 45 36 
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Tyristrand skole    46 51 48 

Ullerål skole    47 45 48 

Vang skole    53 49 51 

Veien skole    48 49 51 

*Nes skole har for få elever på 5. trinn til at resultatene offentliggjøres 

 

Nasjonale prøver 5. trinn - Ringerike 

%-fordeling på nivå 
Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 

Engelsk 24,7 (23,2)* 54,2 (51,3) 21,50 (25,5) 

Regning 27,1 (23,0) 53,8 (51,3) 16,6 (25,6) 

Lesing 32,5(23,8) 51,2 (53,0) 16,3 (23,2) 

*Nasjonale tall i parentes 

 
Vurdering 

Dialogmøter og skolenes rapporter, beskriver godt arbeid med grunnleggende ferdigheter på 
skolene.  Tabellene ovenfor viser resultatet tett opp til nasjonale tall, men lokale mål er ikke nådd, og 
det er variasjon mellom skolene. Best resultater i 2017 har Kirkeskolen og Vang skole.  
Det er en økning av elever på mestringsnivå 1 i regning og lesing, mens i engelsk er det færre på 
mestringsnivå 1 enn forrige skoleår. Andel elever på mestringsnivå 1 er også høyere enn landet 
forøvrig. Det er et mål å redusere antall elever på mestringsnivå 1, og få løftet flere opp på et høyere 
mestringsnivå. Det er en tendens at Ringeriksskolen har flere elever på mestringsnivå 2 og færre 
elever på mestringsnivå 3 enn landsgjennomsnittet. Resultatene er nyttige for skolene sett over år. 
Da ser en tendenser over tid, for det kan være variasjoner fra år til år. 
Det satses derfor videre på gunnleggende ferdigheter i kommunen, ved internt arbeid på skolene, 
ved videreutdanning og i satsingen på kompetanse. Dette skoleåret har alle lærerne deltatt på 
kompetanseheving i lese og skriveopplæring gjennom arbeid med Språkløyper på skolene. Dette er 
en nasjonal satsing via de nasjonale sentrene: Lesesenteret i Stavanger og Skrivesenteret ved NTNU i 
Trondheim. Skolene rapporterer om godt arbeid med språkløyper.I tillegg til økt satsing på 
småtrinnet, gjennom midler til tidlig innsats og systematisk arbeid, forventes det at resultatene vil bli 
gradvis bedre fra neste år.  
 

4.2. Nasjonale prøver 8. trinn 

Tabellene under viser resultatet på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 2017, og hvordan 
elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer. 
Det er et kommunalt mål at «Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet med henhold til 
mestringsnivå i lesing, regning og engelsk». 

Nasjonale prøver 8. trinn Lesing Regning Engelsk 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringerike kommune 50 49 49 

Hallingby skole 50 50 48 

Haugsbygd ungdomsskole 51 50 49 

Hov ungdomsskole 49 48 47 
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Nes skole 49 45 51 

Sokna skole 48 51 49 

Tyristrand skole 48 49 48 

Veienmarka ungdomsskole 51 51 52 

 

Nasjonale prøver 8. trinn 

Fordeling på nivå – 

Ringerike 

Mestrings
- nivå 1 

Mestrings
-nivå 2 

Mestrings-
nivå 3 

Mestrings
-nivå 4 

Mestrings
-nivå 5 

Engelsk 7,6 (8,4)* 12,0(18,8) 41,3 (41,1) 26,1(20,8) 13,0(10,9) 

Regning 6,5 (7,7) 19,6(22,2) 35,9 (37,6) 25,0(21,6) 13,0(10,8) 

Lesing 8,8 (8,8) 16,5(17,8) 38,5(42,0) 27,5(20,2) 8,8 (11,2) 

*Nasjonale tall i parentes 

Vurdering 
Resultatene på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 2017 viser at målet ikke er nådd. Vi ligger tett 
opp til målet i lesing. Her skårer elevene på landsgjennomsnittet. I regning og engelsk er resultatet 
litt lavere enn landsgjennomsnittet. Prøvene er avholdt tidlig i skoleåret, og resultatene må i stor 
grad sees på som barnetrinnets resultater. Skolenes resultater varierer noe fra år til år. Inneværende 
skoleår var det Veienmarka som skåret høyest. 

Det er positivt at det på 8. trinn er det færre elever på mestringsnivå 1 og 2 enn landsgjennomsnittet. 
I lesing og regning er det flere elever på mestringsnivå 4 og 5 enn landsgjennomsnittet. Dette er 
gledelig resultat. I engelsk er det noen færre elever på mestringsnivå 5 enn landsgjennomsnittet.  

Resultatene er nyttige for skolene sett over år. Da ser en tendenser over tid, for det kan være 
variasjoner fra år til år.  Prøvene brukes for å vurdere den enkelte elev og klasses utvikling, og er et 
hjelpemiddel til å sette i verk tiltak for forbedring. Alle skolene jobber med prøveresultatene for å 
finne forbedringspunkter hos eleven, klassen og skolen og setter seg lokale mål de jobber mot ut fra 
målsettinger gitt i kommunens handlingsprogram. Dette er også tema i skolenes rapporter og i 
dialogmøter med skolene. 

 

4.3. Nasjonale prøver 9. trinn – lesing og regning 

Tabellene under viser resultatet av de nasjonale prøvene på 9. trinn høsten 2017, og hvordan 
elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer. 
Det er et kommunalt mål at Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet. 
Elevene på 9. trinn har de samme prøvene som 8.trinn. 

Nasjonale prøver 9. trinn Lesing Regning 

Nasjonalt 54 54 

Buskerud fylke 53 53 

Ringerike kommune 54 54 

Hallingby skole  50 51 

Haugsbygd ungdomsskole 56 56 

Hov ungdomsskole 52 52 

Nes skole *   
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Sokna skole 55 58 

Tyristrand skole 55 55 

Veienmarka ungdomsskole 55 55 
     *Nes har får få elever på 9. trinn til at resultatene er offentlige i Skoleporten 

 

Nasjonale prøver 9. tr. 
Fordeling på nivå 

Mestrings-
nivå 1 

Mestrings-
nivå 2 

Mestrings-
nivå 3 

Mestrings-
nivå 4 

Mestrings-
nivå 5 

Lesing 7,0(5,1)* 7,9 (11,6) 38,4 (36,3) 26,2 (25,6) 20,5 (21,5) 

Regning 4,3 (4,2) 13,5 (15,2) 32,2 (33,6) 29,6 (26,3) 20,4 (20,7) 

*Nasjonale tall i parentes 

 

Vurdering: 

Elevene på 9. trinn har en score på nasjonale prøver ca. 3-4 poeng over 8. trinn.  
Ringerikselevenes totalscore er lik landsgjennomsnittet, men med variasjon fra skole til skole. Best 
resultater på dette trinnet har Haugsbygd Ungdomsskole og Sokna skole. Sammenligner en disse 
tallene med fjorårets resultater på 8. trinn, ser en at elevene i Ringerike har hatt en god utvikling på 
ungdomstrinnet. 
En skal ikke legge for stor vekt på enkeltresultater for ett år, for det kan være store årsvariasjoner på 
skolene. Det ser en tydelelig når en sammenligner den enkelte skolens resultater for 8. og 9. trinn i 
forhold til kommune- og landssnittet. 

Når det gjelder fordelingen av elever på mestringsnivåer, er det positivt å se at resultatet ligger tett 
ved landsgjennomsnittet på de høyeste mestringsnivåene. 

 

4.4. Grunnskolepoeng  

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er 
beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 
10. 
 

Grunnskolepoeng -
gjennomsnittstall 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ringerike kommune 39,5 38,3 38,5 40,3 39,8 

Buskerud Fylke 40,5 40,1 40,9 41,4 41,6 

Nasjonalt 40,1 40,4 40,8 41,2 41,4 

 

 
Vurdering 
Elevene i Ringerike har i flere år oppnådd grunnskolepoeng som i gjennomsnitt har ligget langt under 

fylkes- og landsgjennomsnittet. Etter at grunnskolepoengene i 2016 kom over 40, ble resultatet i 

2017 tett opp under 40, med 39,8 poeng. Det er nest høyeste resultat de siste fem årene på 

Ringerike. Det er et kommunalt mål å heve grunnskolepoengene. Ungdomsskolene har hatt et 
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spesielt fokus på læringsresultater, og det har et klart mål om å heve disse resultatene.  

Ungdomsskolene deltar også i fagnettverk med de videregående skolene. 

 

 

 

 

 

5. Gjennomføring – videregående skole 

Andel elever (%) som har fullført og bestått videregående opplæring (etter fem år) 

Elever fullført etter 5 år (%) 2016 2015 2014 2013 2012 

Ringerike kommune 70,2 71 68 70 70 

Buskerud fylke 72,8 72 71 72 70 

Tall fra Buskerud fylkeskommunes tilstandsrapport 

Den nasjonale målsettingen for kullet som startet i videregående skole i 2011 og fullførte senest i 

2016 var på 75 %. Tallet for Buskerud fylke var 72,8 %, mens i Ringerike kommune hadde 70,2 % av 

dette kullet fullført etter 5 år. Resultatene fra Ringerike ligger på nivå med Modum (70,1%), 

Drammen (72%). De mindre kommunene har større gjennomføringsgrad. 

Nedre Eiker (75,7%) og Kongsberg (75,2%)  har høyest gjennomføring når det gjelder de folkerike 

kommunene i fylket. 

 

6. Opplæring minoritetsspråklige elever 

Minoritetsspråklige elever på barnetrinnet får et opplæringstilbud ved Hønefoss skole i inntil 2 år. 

Dette velkomsttilbudet ble etablert og satt i drift fra skolestart høsten 2015. 

Etter en periode overføres elevene til sine nærskoler.   

På ungdomstrinnet er det tilsvarende tilbud lokalisert til Hov ungdomsskole, og Veienmarka 

ungdomsskole. 

Barn i skolepliktig alder ved Hvalsmoen transittmottak får opplæringstilbud ved velkomsttilbudene 

ved Hønefoss og Hov. 

Antall elever ved velkomsttilbudene varierer gjennom skoleåret. Tallene som er oppgitt her er 

elevtallet pr 1. mai 2018. 

 

Velkomsttilbud Hønefoss 32 elever 

Velkomsttilbud Hov   9 elever 

Velkomstklasse Veienmarka 11elever 
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7. Voksenopplæring 

Læringssenteret for voksne holder til i Hønefoss Arena. Av plasshensyn har de også måttet leie 

lokaler i AKA – Arena. 

Den vesentlige delen av tilbudet ved Læringssenteret retter seg mot minoritetsspråklige voksne. 

Kommunen er også ansvarlig for å gi tilbud til et økende antall minoritetsspråklige 16 – 18 åringer. 

 

Læringssenteret gir tilbud innen spesialundervisning, grunnskoleopplæring, norsk og 

samfunnskunnskap, og det toårige introduksjonsprogrammet for flyktninger. 

 

Grunnskoleopplæring 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Antall deltagere 62 111 126 

Antall deltager på 8.- 10. 
nivå 

14 22 88 

Avlagt grunnskoleeksamen 12 15 20 skal avlegge 
eksamen 28. – 30. 

juni 2018 

 

Antall deltagere på grunnskoleopplæringen har vært økende de to siste årene. 

Det foreligger ingen statistikk over resultater eller grunnskolepoeng for denne gruppa, men det er 20 

elever som skal avlegge eksamen i juni 2018. 
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8. System for oppfølging (internkontroll) 

Ringerike kommune har følgende system for oppfølging av skolene (se også vedlagt årshjul for 
kvalitetsarbeidet) 
 

 Årshjul med rutiner, oppgaver og frister for skolene  

 Handlingsplan for grunnskolen med fokus på grunnleggende ferdigheter 

 Oppfølging av resultater på nasjonale prøver  

 Rektorsamlinger hver måned   

 Lederavtaler 

 Tverrfaglige samarbeidsarenaer innen og på tvers av sektorer. 

 Tilstandsrapport fra skolene med oppsummering og vurdering av resultater  

 Dialogmøter med skolene (tilsyn) og tilbakemeldinger på møtene 

 Årlig tilstandsrapport på kommunenivå til politisk behandling i hovedutvalg og kommunestyre  
 
Dialogmøter (tilsyn) med skolene  

Det gjennomføres dialogmøter med halvparten av skolene annet hvert år. Skolene får skriftlig varsel 
om møtet og hvilke temaer som skal berøres. Møtene gjennomføres med deltakelse fra ledelse, 
ansatte, foreldre, elever og kommunalt oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget. Skolene får 
skriftlig tilbakemelding og Hovedutvalget for oppvekst og kultur gjennomgår rapportene.   
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VEDLEGG: 

ARBEIDET MED  
TILSTANDSRAPPORT og PLANSYSTEM 2017 

MED ÅRSHJUL 
 
Den årlige rapporten om tilstanden i grunnskoleopplæringen  

 samordnes med kommunens øvrige planer og vedtak 

 inngår som en del av kvalitetsarbeidet i skolesektoren,  

 inngår i «kommunens forsvarlig system» etter opplæringsloven. 

 
Bakgrunn  
Tilstandsrapportering fra skolene er hjemlet i lovverket; Opplæringslova § 13- 
10 der det heter at som en del av kommunens oppfølgingsansvar 

«skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, knytt til 

læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. 

kommunestyre.» 

Tilstandsrapportene har tidligere vært utarbeidet etter en nasjonal mal. Det har vært ønskelig med 
en bredere involvering i arbeidet og å samordne tilstandsrapporteringen med øvrige planverk og 
rapportering bl.a. på vedtatte mål. 
Tilstandsrapporten inngår som den del av «kommunens forsvarlige system» jf § 13-10. 
 
Hensikt  
Kommunens tilstandsrapport bygger på skolenes rapporter og skal gi innblikk i skolenes og sektorens 

 resultater 

 arbeid med handlingsprogram og måloppnåelse 

 vurderinger og tiltak for å videreutvikle læringsmiljø og læringsresultater 
 
Årshjulet (på neste side) viser sammenhengen mellom skolene og sektorens planer og rapporter og 
de politiske prosesser og vedtak som gir mål og rammer for virksomheten.  
 
Hovedelementer: 
Januar-juni: 

 Skolenivå: Vurdere og rapportere på resultater, planer og tiltak 

 Kommunenivå: Årsmelding kommune, tilstandsrapport skole 
Juni –desember: 

 Skolenivå: Fortsette tiltak, resultater, brukerundersøkelser, revidere mål 

 Kommunenivå: Reviderte mål og rammer gjennom utarbeidelse og vedtak av nytt 
handlingsprogram.  
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1. Mal for tilstands rapport er 
ferdigstilt i Conexus Insight (Puls) 

 

15.jan 

 

K-sjef 

2. Internt arbeid på skolen med 

resultater og rapport 
Drøfting i personale og rådsorgan 

 

01.mars 

 

Rektor 

3. Innsending av rapport med 
evaluering og mål og tiltak for 
kommende år 

01.mars Rektor 

4. Lederavtaler 01.mars K-sjef 

5. Årsmelding kommune 20.mars K-sjef 

6. Dialogmøte på basis av rapport 

(kommune – skole) min. 2.hvert år 

30.mai K-sjef/ 

rektor 

7. Politisk sak – Kommunens 
tilstandsrapport basert på skolenes 

rapporter og dialogmøter. 

30. mai K-sjef 

8. Politisk behandling (HOK, F- skap, 
K-styre) (Skolenes rapporter som 

vedlegg) 

30.juni  K-sjef 
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9. Arbeidet med nytt 
handlingsprogram starter med F-

skapsseminar 

Juni F-skap 

10. Avgangskarakterer 10.trinn 
(Standpunkt, eksamen, 

grunnskolepoeng) 

Juni  Rektor 

11. Mål og indikatorer, og økonomiske 
rammer i handlingsprogram 

2017-20 

Sept K-sjef/ 

rådmann 

12. Nasjonale prøver 8. og 9. trinn Sept Rektor 

13. Nasjonale prøver 5. trinn Okt Rektor 

14. Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn Nov.-

des. 

Rektor 

15. Foreldreundersøkelsen. 3., 7. og 
10.trinn 

Nov.-

des. 

Rektor 

16. Medarbeiderundersøkelsen  
(10-faktor) 

Nov.-

des. 

Rektor 

17. Handlingsprogram med budsjett, 
mål og måleindikatorer 

Nov. K-styret 



Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2018 
 

Side 16 
 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2294-2   Arkiv: 465  

 

Fritak fra verv Elin Benterud Fleischer 
 

Forslag til vedtak: 

 

Elin Benterud Fleischer fritas fra sine verv ut valgperioden med virkning fra 1.august 2018 

 

 

  

 

Sammendrag 

Vararepresentanten har varslet at hun av personlig grunner ønsker fritak fra sine verv fra 

september 2018. Representanten har bedt om fritak ut perioden. 

 

På forespøresel kan dokumentasjon av personlige grunner fremlegges. 

 

 

Juridiske forhold  

Kommuneloven §15 2. ledd 

 

 

 Ringerike kommune, 18.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2426-2   Arkiv: Q80  

 

 

Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (AP) -  om trafikksikkerheten i 

Nordrehovsgata  
 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (AP)-  om trafikksikkerheten i 

Nordrehovsgata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: Jim Hagen Warp <Jim. Warp@outlook.co
Dato: 21. juni 2018 kl. 00:42:46 CEST
Til: "kjell.borre.hansen@ringerike.kommune.no" <kjell.borre.hansen@ri

Emne: Grunngitt spm om trafikksikkerheten i Nordrehovsgata.

Nå som Nordrehovsgata er blitt trafikkert igien er det blitt farligere og være fotgjenger når man skal krysse

veien til Kong Rings gate, det er markert opp felter men trafikantene kjører for fort gjennom

Nordrehovsgata, det er heller ikke satt opp skilt om foryjengerskilt som markere att det er folk som krysser

gaten, det har også neste vert ulykker i den gaten og det er vert små kollisjoner der, dette er ikke noe spm

om noe ny gâgatemen om trafikksikkerheten.

Spm I
Er det noe mulighet for og sette opp skilt for fotgjenger og kan dette muligens hjelpe?

Spm 2

Er det noe statestik om kollisjoner eller pfüjørsler etter gågaten ble fiernet ?

Mvh Jim Hagen V/arp
Ringerike Ap

Dokid:
18055572
(18t2426-1)

1

Grunngitt spørsmål om

tral¡kksikkêrheten i Norderhovsgata
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