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Høringssvar - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

159/18 Formannskapet 20.11.2018 

143/18 Kommunestyret 29.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringssvarene til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Formannskapet behandlet Budsjett for 2019 og Handlingsprogram for 2019-2022 i møte 23. 

oktober 2018. 

I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-

2022 samt Betalingsreglement for 2019 lagt ut til offentlig høring i perioden 24. oktober til 9. 

november 2017. 

 

Beskrivelse av saken 

Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 33 høringssvar. I tillegg har saken vært til politisk 

behandling i 5 ulike utvalg. 

12 av høringssvarene er knyttet til barnehagesektoren. 

10 av uttalelsene er knyttet til idrett og friluft og tilskudd til anlegg og driftstilskudd. 

Fagforbundet er kritiske til effektiviseringskrav på 0,7% og 2,2%, men er positive til 

heltidskultur og satsing på kompetansehevende tiltak og lærlinger. 

Utdanningsforbundet er kritiske til effektiviseringskravet på 0,7%, og ser positivt på fortsatt 

satsing på kompetansehevende tiltak. 

Tillitsvalgte på Teknisk drift er skeptiske til effektiviseringskravet på 2,2%. 

Ergo- og fysioterapeutene og Norsk Sykepleierforbund bekymret for bemanningen i de 

kommunale tjenestene.  

Fagforbundet ved de bibliotekansatte er bekymret for effekten av 0,7% effektiviseringskrav. 

Bibliotekforbundet foreslår ny tekst til flere tiltak innenfor kultursektoren. 

Ett høringssvar kommenterer prisøkningen i SFO på 40% plass. 

Fontenehuset ønsker indeksregulering av tilskuddet de får fra Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen tar til orientering de høringssvar som er kommet inn, og legger de fram 
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som en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2029. 

 

Vedlegg: 

 5 saksprotokoller fra utvalg 

 33 høringssvar 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

159/18 Formannskapet 20.11.2018 

143/18 Kommunestyret 29.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapets forslag til vedtak støttes med følgende endringer: 

 

Pakke 2: 

 

Utredningsforslag:  

Heggen barnehage legges ikke ned i 2019. 

Strykes strekpkt. Fra rådmannens innstilling.  

Videre drift for Heggen barnehage utredes og legges frem til Formannskapet 

Strategikonferanse i juni 2019 

 

Budsjett og handlingsprogram 2019 – 2022  

 

Vi ser store utfordringer i driften i årene fremover, store behov spesielt innenfor helse og 

omsorg, men også på det forebyggende arbeidet. 

Vi bruker her mer enn KOSTRA gruppe 13, mens vi bruker mindre innenfor oppvekst og 

kultur. 

Den nye strategiavdelingen har så langt svart over forventninger og leverer svært godt innenfor 

byutvikling og planlegging. Øvrig området samfunn har utfordringer spesielt innenfor 

eiendomstjenesten som leverer langt under forventning, manglende vedlikeholdsplaner og store 

etterslep er nøkkelord. Grunnet store investeringer innen vann og avløp har vi en utfordring i 

stor økning i avgiftene for innbyggerne. 

 

Satsingen på vei og bane, utviklingen av byen – områdeplanen for byen vil kreve investeringer. 

Det bør lyses ut en arkitekt konkurranse på broen over Pettersøya, Handlingsplanen fremover 

må gjenspeile fremover, avsetning 50 mill. i 2020, 100mill. i 2021.  

 

skattegrunnlaget vurderes etter fremlegg fra rådmannen etter fremleggelsen av statsbudsjettet 

og KS beregning. Rådmannen har foreslått 1,6 mill. over anbefalt KS anbefaling. Rådmannen 

fastholder dette etter fremleggelse av statsbudsjettet. 

 

Vi fastholder kravet til overskudd på 2% av driftsinntekter som tilsier et overskudd på 46 mill. 

anbefalt minimumskrav er 1,75% som utgjør 40 mill. Rådmann har i handlingsplanen lagt til 

grunn 1,1% i 2019, dette tar vi høyde for i 2019 men mener at de neste årene må overskuddet 

ligge på 2%. 
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En vesentlig økning i renter og avdrag må sees i sammenheng med dette. 

I 2019 er det budsjettert et netto driftsresultat kr 25 734. Dette er lavt og det har de siste år 

vist seg å være tilstrekkelig. Overskudd har kommet på grunnlag av økte skatteinntekter og 

andre finansielle inntekter. 

 

Ingen økning i promillesatser for eiendomsskatt. Kontorforretning med økning 10% av 

grunnlaget fra 2008 (5,8 mill. godkjennes). Max 5 promille av eiendommens ligningsverdi 

gjelder fra 2020. 

 

(En utfordring i rådmannens forslag er at «sine egne sektorer» er prioritert. Politiske føringer 

og vedtak er tatt ut eller foreslås utsatt eller bruk av disposisjonsfond. Flere forslag i 2018. 

Alle forslag skal innarbeides i budsjett/handlingsprogram.) 

 

 

(Kommunikasjonsavdeling direkte under strategiavdeling eller direkte under rådmann som han 

ønsker, for liten nytteverdi for den enkelte sektor f.eks. helse og omsorg. Promotere Ringerike, 

vi skal bli kjent utenfor kommunen. Dette er Ringerike utvikling sin arena, har vi lykkes med 

dette i forhold til det vi har satset av penger de senere år.) 

 

Vi kan ta ned godtgjørelse for folkevalgte med 844 000, rådmannen har budsjettert med 1.4 

mill., men varaordfører jobber 50% som vi må ta høyde for. Det kan være mulige endringer 

etter valget i forhold til godtgjørelser og kostnader. Økning må påregnes. Forslag om at vi 

fordeler innsparingen på frivillige organisasjoner.  

(Er kostnaden til valg 2019 tilstrekkelig avsatt i handlingsplanen?  Spørsmål til Rådmannen.) 

 

Betalingsreglement: 

Svært stor øking for enkelt områder innen arealforvaltning og spesielle saker kapittel 10. 

 

 

 

Barnehager er fullfinansiert i statsbudsjettet, utsagn fra rådmannen at barnehagen normen ikke 

er fullfinansiert kvalitetssjekker. Hva er riktig. Barnehage budsjett er ok. 

Vedlikehold Solrosen barnehage 5. mill. vurderes. KS vedtok dette og kostnadene legges i 

handlingsplanen. Må legges inn i handlingsplanen. 

 

 
 

Utredningsforslag 1 

 

Miljøterapeuter/Miljøarbeidere 

Rådmannen bes legge frem en sak for ansettelse av miljøterapeuter/miljøarbeidere i 

Ringerikskolen. Utredningen vurderer blant annet bruk av færre assistenter og andre ressurser 

til fordel for miljøterapeuter/miljøarbeidere.   
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Utredningsforslag 2 

 IT-drift  

Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan IT-driften er organisert, og driftsalternativer 

(interkommunale samarbeid/ eksterne leverandører) som kan møte kommunens fremtidige 

behov. 

 

 

Utredningsforslag 3 

 

Eiendomstjenesten 

Rådmannen utreder 3 mulige alternativer for å ivareta kommunens eier- og leierinteresser i 

den samlede eiendomsmassen. 

 Organisering ved fortsatt egen avdeling/enhet i kommunen.  

 Etablering av et eiendomsselskap som kommunalt foretak med hjemmel i 

kommuneloven §62. 

 Etablering av et aksjeselskap. 

 

Resultatet av utredningen presenteres på Formannskapets strategikonferanse 

 

 

Utredningsforslag 4 

 

Pop Up senteret i samfunnshuset 

Rådmannen bes legge frem en sak om å opprettholde Pop Up senteret i kultursenteret som en 

møteplass med aktiviteter for alle. 

 

Utredningsforslag 5 

 

Fra fysiske møter til videokonferanser. 

Kommunens ansatte skal benytte videokonferanser som møteform når det er møter mellom 

personer som sitter geografisk adskilt. Dette som hovedregel. Avvik fra dette prinsipp skal 

begrunnes overfor rådmannen. Reduksjon kr. 2 425 000.- Begrunnelse: Dette tiltaket reduserer 

unødvendig kjøretid, drivstofforbruk og er miljøriktig.  
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Vedtak: 

Økonomiutvalg 

Det velges deltakere til vedtatt økonomiutvalg som fremlegger forslag på økte 

inntekter/reduserte driftskostnader tilsvarende 25 mill. pr år totalt kr 75 mill. i perioden 2020 

2022. Kommunens administrasjon bidrar med nødvendig kompetanse. For året 2019 utarbeides 

tiltak for måloppnåelse av årets avsatte budsjett.  

 

Boligstiftelsen  

Rådmannen bes reforhandle avtalen mellom stiftelsen og kommunen for om mulig å redusere 

husleien med 5%.  

 

Utvikling vann - og avløpsgebyrer 2018 – 2026 

I tråd med retningslinjer for beregning av selvkost kan kommunen velge å 

gå med underskudd innenfor den normerte fem års perioden 

– Ringerike kommune investerer med tanke på en betydelig folketallsvekst 

– Prisnivået fastsettes i budsjett for 2020 og årene fremover. 

 

Institusjonsplasser. 

Det bevilges kr. 5 mill. til kjøp av korttidsplasser/langtidsplasser av eksterne for å dekke opp 

for manglende plasser i kommunes egne avdelinger. 

Fontenehuset 

Vi ønsker å prioritere Fontenehuset med kr200 000,- 

Fontenehuset gjør et meget godt arbeid når det gjelder personer med psykisk sykdom, og har 

god resultater når det gjelder å få dem tilbake i jobb. 

 

 Positiv oppvekst 

Vi ønsker å tilføre ytterligere 200.000 kroner til Positiv oppvekst. 

Begrunnelse: Positiv oppvekst gjør et viktig forebyggende arbeid blant uorganiserte unge.  

 

Nasjonalt bokår 2019. 

Vi ønsker at biblioteket skal ha ekstra aktiviteter i bokåret kr.25 000. Nytt tiltak til 

barneavdelingen, kr.100 000.-  

 

 

 

Menova 

Menova har etablert et pilotprosjekt i samarbeid med NAV kommune som er finansiert i et ½ 

år. Vi bevilger 1,5mill. for at prosjektet videreføres ut 2019. 

 

Stjernegruppen 

Vi ønsker å tilføre ytterligere 200 000.-kroner til stjernegruppen for å styrke arbeidet. 

 

Søndre park 

Vi vil bevilge 200.000 kroner til belysning i Søndre Park. 

Begrunnelse: Dette er i tråd med initiativ fra barn og unge om hva vi kan gjøre for å gjøre 

Hønefoss bedre i forbindelse med Byplanhøringen. Det bør være lys her, for å øke alles 

trygghet. 
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Byutvikling 

Det settes av 50 mnok i handlingsprogrammet for 2020, 25 mnok i 2021 og 25 mnok i 2022. 

Midlene skal brukes til byutvikling. 

 

For A, H, Krf, V  

 
Kirsten Orebråten 

 

 

 

Økning på budsjett 2019     

Kjøp av5 sykehjemsplasser                             Kr. 5 000 000.- 

Økt tilskudd til Fontenehuset     kr.  200 000.- 

Økt bevilgning pilotprosjet     kr. 1 500 000.-  

Økt tilskudd til Stjernegruppen                 kr. 200 000,- 

Økt tilskudd til Positiv oppvekst    kr.  200 000.- 

Søndre park belysning     kr. 200 000.- 

Miljøterapauter/miljøarbeidere i skolene   kr. 1 000 000.-           

Biblioteket bok året      kr. 25 000.- 

Biblioteket barneavdeling     kr. 100 000.--   

Sum         kr.8 425 000.-  

 

 

 

 

 
Reduksjon avsetning til folkevalgte                       kr.  1 000 000.-.                    - 

Redusert husleie til Boligstiftelsen                   kr.  5 000 000.-                       

Reduksjon administrasjonen, 

 videokonferanser erstatter fysiske møter                   kr.   2 425 000.-      

Sum                        kr. 8 425 000.- 

 

 

 

Verbalforslag: 

 

Det fortsettes med samarbeidet med befolkningen, med fortsatt tettstedsutvikling på 

Tyristrand, Hallingby, Sokna, Åsa og Nes.  

 

Arbeidet med fremtidig struktur for helse og omsorgsbygg intensiveres i 2019. 

 

Det utredes et frivillighetens hus, organisasjoner mv og enheter innen kommunen inviteres til å 

fremme sine interesser for dette og foreslå opplegg.»  
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Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste 

årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år 

av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene 

basert på kommuneplanens langsiktige del. 

Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens midler 

og anvendelsen av disse i budsjettåret. 

Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid. 

Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov og 

bygge opp egenkapital til investeringer. 

Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram. 

Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til 

alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte 

forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er 

kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året. 

 

Beskrivelse av saken 

Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt 

handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer 

gjennom statsbudsjettet. 

Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019- 2022 

for formannskapet i møte 25.09.2018. 

Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser. 

Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 23.10.2018.  

Budsjett- og handlingsprogram har vært ute til offentlig høring og partibehandling i perioden 

24.10. – 09.11.2018. Endelig behandling i formannskapet 20.11.2018 med innstilling til 

kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 29.11.2018. 

 

Økonomiske forhold 

Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer det 

endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller utgifter 

skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet. 

 

I forslag til vedta er det tatt inn følgende fra formannskapets behandling: 

 Reduserte inntekter makssats barnehager kr 600.000 og ressurskrevende tjenester kr 

2.000.000 innarbeides i handlingsplanen innenfor den respektive sektor. 

 Endringer som følge av vedtak KS- sak 105/18 kr 225.000 pr. pr i 5 år og KS- sak 

106/18 kr 62 500 over 10 år innarbeides i handlingsplanen innenfor den enkelte sektor 

 Investeringer innarbeides i handlingsplanen. 

 Heggen barnehage nedlegges grunnet overkapasitet av barnehageplasser og store 

vedlikeholdsbehov. Eiendommen selges eller utvikles i egen regi. 

 

I tillegg er det lagt inn følgende: 

 Videreføring av Holtenutvalgets tiltak – 3 mill. kroner (møteplassen «Ungdommens 

hus» og tiltak for sosialhjelpsmottakere 

 Økt husleie Vikenbygget – 2 mill. kroner 
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Behov for informasjon og høringer 

Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges 

ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette gjelder 

likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet. 

 

Rådmannens vurdering 

Mer enn 2,3 milliarder kroner vil forvaltes av Ringerike kommune i 2019. Rådmannens forslag 

til budsjett og handlingsprogram bygger videre på de planer som er lagt og de føringer som er 

gitt fra kommunestyret de siste årene. Vi holder stø kurs og bygger infrastruktur og 

kompetanse. 

Satsing på forebygging, spesielt blant barn og unge, videreføres med å kunne tilby 

barnehageplasser fortløpende til de som ønsker det. Barnevern og PP-tjenesten prioriteres, og 

det er et økt fokus på å bedre kvaliteten i Ringeriksskolen for gi elevene et godt grunnlag 

videre i livet. 

Kommunen fortsetter å ta en aktiv rolle som aktør i samfunns- og næringsutvikling. Prosjekter 

som vil gi arbeidsplasser på kort og lang sikt er spesielt interessante å være en del av. 

Rådmannens forslag innebærer en forsvarlig investeringsprofil. Investeringene er nødvendige 

for å kunne effektivisere og øke kvaliteten i tjenestene. For å unngå å måtte gjøre store og 

uventede grep i driftsbudsjettene i årene som kommer benytter kommunen rentebinding på 

store deler av låneopptakene. Dette får å utnytte et lavt rentenivå. 

I budsjett 2019 legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond for å styrke 

kommunens arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske føringer som tidligere 

er gitt. 

 

 

Vedlegg: 

Handlingsprogram 2019-2022, årsbudsjett 2019 

Betalingsreglement 2019 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3999-62  Arkiv: 145  

 

Sak: 158/18 

 

Saksprotokoll - Høringssvar - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Høringssvarene til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.11.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3999-17   Arkiv: 145  

 

 

Høringssvar - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022  
 

Forslag til vedtak: 

Høringssvarene til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Formannskapet behandlet Budsjett for 2019 og Handlingsprogram for 2019-2022 i møte 23. 

oktober 2018. 

I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-

2022 samt Betalingsreglement for 2019 lagt ut til offentlig høring i perioden 24. oktober til 9. 

november 2017. 

 

Beskrivelse av saken 

Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 33 høringssvar. I tillegg har saken vært til politisk 

behandling i 5 ulike utvalg. 

12 av høringssvarene er knyttet til barnehagesektoren. 

10 av uttalelsene er knyttet til idrett og friluft og tilskudd til anlegg og driftstilskudd. 

Fagforbundet er kritiske til effektiviseringskrav på 0,7% og 2,2%, men er positive til 

heltidskultur og satsing på kompetansehevende tiltak og lærlinger. 

Utdanningsforbundet er kritiske til effektiviseringskravet på 0,7%, og ser positivt på fortsatt 

satsing på kompetansehevende tiltak. 

Tillitsvalgte på Teknisk drift er skeptiske til effektiviseringskravet på 2,2%. 

Ergo- og fysioterapeutene og Norsk Sykepleierforbund bekymret for bemanningen i de 

kommunale tjenestene.  

Fagforbundet ved de bibliotekansatte er bekymret for effekten av 0,7% effektiviseringskrav. 

Bibliotekforbundet foreslår ny tekst til flere tiltak innenfor kultursektoren. 

Ett høringssvar kommenterer prisøkningen i SFO på 40% plass. 

Fontenehuset ønsker indeksregulering av tilskuddet de får fra Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen tar til orientering de høringssvar som er kommet inn, og legger de fram 

som en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2029. 

 



- 

Vedlegg: 

 5 saksprotokoller fra utvalg 

 33 høringssvar 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Høringsuttalelse budsjett 2019

Kommentar fra ergo - og fysioterapeutene for barn i Ringerike kommune

Barn og unges helse må tas på alvor. Kommunenes folkehelseprofil skårer lavt på alt av psykososiale
forhold. 1.og 2. kvartal 2018 var det 88 164 tapte dagsverk på grunn av legemeldt sykefravær i
Ringerike komm une. I Norge i dag er det særlig de ikke - smittsomme sykdommene som er i
fremmarsj, som for eksempel lettere psykiske plager, muskel/skjelett lidelser og livsstilssykdommer.
Disse lidelsene oppstår i kke etter fylte 18 år! Ergoterapeuter og fysioterapeuter i helsestasjon - og
skolehelsetjenesten er viktig e bidragsyter e for å forebygge disse plagene . Ungdataundersøkelsen
viser til at barn og unge sliter med stress og bekymringer, hodepine, smerter og nak ke og skulder.
Stillesitting og påfølgende lidelser er det vanskelig å medisinere seg ut av. Inaktive barn og unge
bidrar til sosial ulikhet. Vi ser daglig en uheldig utvikling blant mange barn og unge i vår kommune.

Den gode nyheten er at det er relativt lett å forebygge , men da må helsefremmende og
forebyggende arbeid prioriteres så tidlig som mulig. Ergoterapeuter og f ysioterapeuter har
spesialkompetanse på kropp , aktivitet og deltagelse, og ser sammenhengen mellom fysisk og psykisk
helse. Fysisk aktivi tet er veldokumentert og velkjent i forebygging av fysiske og psykiske lidelser.

Dagens tilbudet for barn og unge 0 - 18 år i Ringerike kommune:

100% barnefysioterapeut 0 - 5 år

100% fysioterapeut i 6 - 18 år
80% ergoterapeut som skal dekke 0 - 18 år

Kommunen li gger under helsedirektorat ets anbefalte normtall i skolehelsetjenesten . Per 100 barn er
normtallet 7% fysioressurs. Det er i dag ca . 4400 skolebarn i Rin gerike og en skolefysioterapeut. Om
vi følger normtallene skulle vi vært minst 3 fysioterapeuter i skol en. Pr dags dato må barn med
spesielle behov og h envisninger prior iteres . Det forebyggende arbeid et må vike.

Ringerike kommune sier at de satser på forebyggende arbeid for barn & unge, men vi stiller spørsmål
til hvordan denne satsningen gjøres i praksis. Med økt investering og fokus på tidlig innsats ,
helsefremmende og forebyggende arbeid vil vi få en samfunnsøk onomisk gevinst. For å nå barn i alle
sosiale lag er det viktig med tiltak i barnehage og skole. Vi ønsker mer fokus på barn og unges helse . I
dag jobber vi mye med å kompensere for helseutfordringer. Vi ønsker i større grad å forebygge disse
utfordringene . I et lengre samfunnsøkonomisk perspektiv er det svæ rt kostbart å ikke prioritere
dette.

På vegne av ergoterapeuten og fysioterapeutene i Forebyggende helsetjenester barn &
unge/Folkehelse,

Eir Kvernstuen, barnefysioterapeut og tillitsvalgt

Lene Kalvik , ergoterapeut og tillitsvalgt



Høringsuttalelse i forbindelse med budsjettbehandlingen 2018. 

 

Hønefoss barnehage sitt budsjettet er ikke et romslig budsjett per i dag. Det å dekke innkjøp av 

kjøkkenmøbler og dampovn fra eget budsjett er ikke mulig innenfor dagens rammer. Nødvendige 

innkjøp av møbler til barnehagen er for å lukke et avvik fra tilsynsmyndigheten i kommunen. Avviket 

kan ikke lukkes ved å ta penger fra barnehagens budsjett. Avviket er gitt på kjøkkenmøbler og andre 

møbler på grunn av utilfredsstillende overflate i forhold til smittevern. 

 Inventarløftet de andre kommunale barnehagene var en del av ble dekket av annet budsjett. 

Hønefoss barnehage var aldri en del av det løftet.  

I denne barnehagen er veldig mye av utelekeplassapparater arvet fra andre barnehager. Som 

eksempel kan nevnes lekehusene, og klatrestativene. De sto også i gamle Hønefoss barnehage på 80 

– tallet, og klatrestativene er arvet fra Hvalsmoen barnehage da denne ble nedlagt. 

Rammeplanen sier «Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og skal bidra 

til å utjevne sosiale forskjeller». Barnehagen er en flerkulturell barnehage. I den forbindelse kan en 

dampovn være med å utjevne noen av de sosiale forskjellene som for eksempel et måltid gir.  Gode 

kostholdsvaner legges i førskolealder og muligheten for å påvirke gjennom erfaring og kunnskap er 

noe som på sikt er helsefremmende for barna. 

I kommentaren» Oppgraderingsprosjekt Hønefoss barnehage» skrives det at «en del av saken er 

nødvendige tiltak etter avvik, den største delen av tiltaket er kun en kvalitetsforbedring». 

SU ser det på en annen måte og mener at det i større grad omhandler tiltak i forhold til barnas 

sikkerhet og i forhold til å skape et arbeidsmiljø som er helsefremmende og forebyggende for 

ansatte. Foreldregruppa er avhengig av at personalet er på jobb og at helseperspektivet ivaretas i det 

daglige arbeidet. Dessuten omhandler noen av tiltakene effektivisering av driften. 

Hønefoss barnehage har et høyt snitt på sykefraværet og su mener at noen tiltak i planen vil være en 

måte å jobbe forebyggende rundt sykefravær på. 

 

Hilsen  

SU i Hønefoss barnehage v/ Anne Marthe Eilertsen. 
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Høring budsjett 2019

Ringerike idrettsråd ønsker å gi noen bemerkning til budsjett 201 9. R ådmannen ikke finner
muligheter til å finansiere et tilskudd på kr 3 mill. til snøproduksjonsanlegget på Ringkollen med
driftsmidler, men vil komme tilbake til finansieringen i disponeringen av regnskapsresultatet for
2018.

For oss synes dette som en noe usikker finansiering av dette høy t ønskede anlegget. Skiforeningen og
andre er villige til å investere kr. 8.441.295 mens rådmannen kvier seg for de siste 3 mill. slik at
anlegget kan bli en realitet. Dette er et anlegg ikke bare for idrettsutøvere men for alle til å komme
seg ut på ski selv i snøfattige vintere. Det t e vil også gavne den kommu nalt eide Ringkollstua.

Når vi ser på budsjettf orslaget fra kulturtjenesten viser det seg at alle poster for idrett er fjernet med
unntak av støtten til lag og foreninger som videreføres på 2018 - nivå . Dette nivået er de t samme som
i 200 3 da støtten kom fo r første gang for å kompensere for de økende utgiftene for hallidrettene i
forhold til utendørsidrettene. På disse årene har timepris for halleie økt betraktelig mens tilskuddet
har stått stille.

Idrettsrådet ba kulturtjenesten tidliger e i år å se på muli gheter for å redusere avgiften for arenaleie
med bakgrunn i at barn og unge har trent gratis i gymnastikksaler . Må også de betale for å trene
siden de nå flyttes til hallene? I kulturtjenesten budsjettforslag var dette med som en gradvis
nedtrapping over år men dette men vi kan ikke se at dett e er med i rådmannens forslag.

Vi er klar over at kommunens økonomi ikke er så god men med tanke på at det pr. 1.1.2018 er 9.375
personer som har medlemskap i ett av kommunens 57 idrettsklubber . D e t var 30.380 innbyggere i
Ringerike i 2. kv i år , altså er 30,85% av innbyggerne tilknyttet en idretts klubb . Vi mener idrett er
viktig med tanke på folkehelsen men med dette budsjettforslaget er svært det svært lite å glede seg
over for diss e og de frivillige som legger ned en stor jobb for så mange av kommunens innbygger n e.

Hønefo ss 9 . november 2018

Bjørn Marseth Trude Ødegaard

Leder Nestle d er

sign sign.



Ringerike kommune
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ffunefoss, 8.11.2018

Innspill til Budsjett 2019 iRingerike kommune

DNT Ringerike viser til muligheten for uttalelse til budsjett for 2019, og vi ønsker å komme med noen
innspill i saken om etablering av snøkanonanlegg på Ringkollen.

Vi er kjent med at det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber for etablering av et snøkanonanlegg på
Ringkollen. Vi mener dette prosjektet er av så stor betydning for distriktet at detbør komme med i
budsjettet for 2019 ved at Ringerike kommune bevilger midler til dette.

Et snøkanonanlegg er viktig for å fremme folkehelsa i distriktet, og vil være et godt alternativ spesielt
for utvikling av skiglede og aktivitet hos barn og unge i snøfattige vintre. Skiskolen har gjennom
mange ar bidratt positivt til dette arbeidet, og med tilglengelig kunstig snø vil dette tilbudet også være
mulig å gjennomføre selv med grørfie vintre. Anlegget skal være åpent for alle og vil derfor favne om
muligheter for både trening, mosjon og lek for barnefamilier, aktive og turfolk generelt.

Ringkollen er et kjent sted for både turgåere og skigåere, og med dette tilbudet vil man også kunne
oppnå stor aktivitet selv de vintrene skiføret svikter. Ringkollstua vil kunne oppnå synergieffekt av
snøkanonanlegget, og driften vil bli mindre sårbar om mulighetene for vinteraktiviteter ivaretas med
kunstig snø.

DNT Ringerike arangerer hvert år turer og aktiviteter på Ringkollen giennom vinteren. Med variable
snøforhold er aktivitetene ikke alltid mulig å giennomføre, og med mulighet for produksjon av snø vil
man kunne giennomføre alle aktiviteter som planlagt.

Et snøkanonanlegg vil i tillegg bety ytterligere utvikling av Ringerike som attraktivt bosted og blir et
godt supplement til våre allerede flotte natur-og friluftsområder for friluftsliv, trening og idrett.

Med hilsen
DNT Ringerike

U ht. -ho, ̂ . -
Vibeke Ijøm I

daglig leder
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Høringsuttalelse - budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 -2022 

 

NSF erfarer at dagens rammer i Pleie og omsorg er stramme. NSF ser med bekymring på 

ytterlige innstramming på 0,7 %. Sykefraværet i helse og omsorg for 3. kvartal 2018 ligger 

1,2 prosentpoeng høyere enn 3. kvartal 2017. Dette kan være et uttrykk for en sliten 

ansattgruppe.  

  

NSF støtter forslaget om å styrke hjemmetjenesten med 5 mill.  

NSF støtter forslaget om å styrke tjenester til Rus og psykiatri og tilskudd til Ringerike 

interkommunale legevakt.  

 

I Handlingsprogrammet, side 73 «Helsetjenester til Flyktninger» står det skrevet at det skal 

sees på mulighetene for å effektivisere helsetjenestene ved Smittevernkontoret og Hvalsmoen 

helseavdeling. Dette på grunn av mindre mottak av flyktninger.  

NSF vil gjøre oppmerksom på at Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksiner har 

bestått av 5,1 årsverk. I november 2018 ble staben redusert med 18 % Det er riktig at 

flyktningestrømmen har avtatt, men det er viktig å huske på at de skal tas vare på de som 

allerede har kommet. NSF mener derfor at det ikke bør skjæres ytterligere ned ved 

Helsekontoret som også gir et godt vaksinetilbud til hele befolkningen kommunen vår.  

 

 

 

Hønefoss, den 8. november 2018 

 

 

 

Sølvi Bergerud 

HTV i  NSF  



Fra: Pelle Gangeskar [pelle@gangeskar.com] 

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

Kopi:  

Sendt: 08.11.2018 22:24:49 

Emne: Høring budsjett 2019 

Vedlegg:  

Ytterligere utsettelse av eventuelt kommunalt tilskudd til snøproduksjon på Ringkollen utsetter i praksis 
prosjektet til 2020 i beste fall, og vi kan miste mye av fremdriften som er skap av Skiforeningen, grunneiere, 

NVE, Sparebankstiftelsen, frivillige og gode krefter som vil sikre vinteren i fremtiden for Ringerike. 

Mulighetene for å få med private investorer på laget svekkes og av enda flere utsettelser. 

Det er synd om en positiv innstilling til et godt prosjekt skal settes i så stor fare av budsjettekniske hensyn. 

 

Ringkollen er Oslomarkas høyestliggende og mest snøsikre utfartssted, men skiføret vil ifølge klimaforskere 

reduseres sterkt i området i fremtiden. Heldigvis kan lave temperaturer og kaldt vann fra Røstjern redde vinteren, 

men da må alle bidra sammen når det trengs, og det er nå det trengs, ikke «kanskje om et halvt år hvis vi har 

penger da». 

 

Jeg håper politikerne i Ringerike ser verdien av arbeidet som er lagt ned til nå og tør å satse på hvit vinter i 
fremtiden og gjennom å støtte snøproduksjon på Ringkollen med midler avsatt i budsjett 2019, slik at prosjektet 

kan realiseres i 2019! 

 

MVH 

 

Pelle Gangeskar 

Snøentusiast  



De ansatte ved Ringerike bibliotek som er medlemmer av Fagforbundet avdeling Ringerike takker for
muligheten til å kommentere Ringerike kommunes handlingsprogram for kulturtjenesten for
perioden 2019 - 2022.

Vi er bekymret for hva kommunen vil oppnå ved å måle «antall brukere med Meråpent - avtale».
Dersom kommunen vil måle effekten av meråpent bibliotek, må den undersøke hvor mange som
bruker biblioteket i selvbetjent tid, men også bruken i betjent tid. En bibl iotekbruker kan i prinsippet
skrive meråpentavtale, men likevel velge å kun benytte seg av biblioteket i betjent tid. I ndikatoren
«antall meråpentavtaler» gir IKKE svar på bruk av meråpent bibliotek.

Ringerike kommune v/ bibliotek et har en samarbeidsavtale med Buskerud fylkesbibliotek som
baserer seg
på Bibliotekstrategi for Buskerud 2015 - 2020. De n overordnede visjonen for bibliotekene i Buskerud
er «Mer liv i biblioteket - bedre liv med biblioteket». De fem satsingsområdene i strategien er: aktiv
formidlin g, læring 0 - 100, møteplass og debattarena, digitale tjenester samt delingskultur og
samarbeid. (Bibliotekstrategi for Buskerud 2015 - 2020 er forlenget inntil ny strategi foreligger i
Viken.) Vi ser verken at visjonen eller satsningsområdene blir målt med in dikatoren «øke antall
brukere med Meråpent - avtale». Vi mener kommunens handlingsprogram må inneholde mer
ambisiøse mål som for eksempel «øke utlån og besøk i betjent og ubetjent åpningstid».

For å måle aktiviteten i et folkebibliotek er det bred enighet om at man må måle både besøk
og utlån. «Besøk» viser til antall personer som bruker bibliotektjenesten i betjent og
ubetjent åpningstid, inkludert deltakelse på arrangementer. «Utlån» viser til antall
materialer av alle typer som lånes ut i biblioteket, både fysiske og digitale medier.

For å nå målet om bedre ressursutnyttelse har høringsutkastet med arrangementer og aktiviteter i
nytt sceneområde . D et krever store ressurser både i form av ansattes arbeidstid og honorarer til
bidragsytere for å gjennomføre disse .
Arrangementer og aktiviteter er viktig, men disse er bare en begrenset del av bibliotekenes
virksomhet. Det er kvaliteten på den daglige driften av biblioteket som er avgjørende for hvor mange
som bruker tjenesten. Personalet er e n avgjørende faktor for verdien av biblioteket. Verdien av et
bibliotek består i stor grad av personalets kompetanse innen blant annet veiledning, litteratur - og
informasjonssøking. Uten bibliotekpersonalet er biblioteket kun en materialsamling. Gjennom si tt
arbeid med samlingsutvikling, t ilrettelegging av bibliotekrommet, utstillinger og andre
formidlingstiltak sikrer de ansatte at bibliotektilbudet holder høy kvalitet. God samlingsutvikling
krever kassering av utdatert m ateriell og innkjøp av nytt. Biblio tekets innhold må oppleves som
levende, relevant og nyttig for brukerne. Uten midler til kjøp av nytt materiale er dette vanskelig.

Kulturplan for Ringerike (2016 - 2024) sier at biblioteket skal være en sentral litterær formidlingsaktør,
med spesiell fokus på barn og unge, som fremmer aktivitet, opplevelse og leselyst.

Vi mener et effektiviseringskrav på 0,7% vil ramme biblioteket uforholdsmessig mye da biblioteket
allerede har mye mindre midler til disposisjon enn andre bibliotek i kommuner det er naturlig å
sammenligne seg med. Dette viser Kostra - tallene for gruppe 13 som biblioteket hører inn under .

Med hi lsen

Plasstillitsvalgt Ringerike bibliotek

Kari Gustavson
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Saksprotokoll - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 til offentlig høring  

 

Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget: 

 
Høringsuttalelse fra AMU: 

 

AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 – 2022 i ekstraordinært 

AMU-møte 8.11.018.  

 

1. For å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø mener AMU at det er positivt at Ringerike 

kommune over år satser på kompetanseutvikling for ansatte. Økt kompetanse gir økt 

mestring, bedre arbeidsmiljø og bedre tjenestetilbud. Kompetanseutvikling må involvere 

alle nivåer og alle sektorer.  Økt grad av digitalisering stiller større krav til digital 

kompetanse hos medarbeidere i Ringerike kommune. AMU er positive til at det forslås 

avsatt ekstra midler til styrking av digital kompetanse hos alle ansatte. 

 

2. AMU mener at vernetjenesten er en viktig bidragsyter i arbeidsmiljøarbeid. Økt innsats og 

kompetanse for lokale verneombud i Ringerike kommune er et arbeid AMU er tilfreds med 

prioriteres. AMU mener derfor at styrking av HMS-budsjettet er nødvendig og vil bidra til 

at det kan arbeides med ytterligere kompetanse-tiltak for vernetjenesten. AMU ønsker 

fortsatt oppmerksomhet på arbeidet som gjøres i MKS-gruppene på ulike nivå. 

 

3. AMU mener det er bra at Ringerike kommune skal være en tobakksfri arbeidsplass. At det 

prioriteres midler til tiltak for ansatte, for eksempel i forbindelse med røykavvenningskurs 

mener AMU er nødvendig.   

 

4. AMU registrerer at det er en økning i sykefraværet etter at sykefraværet de siste årene har 

hatt en nedgang. Det er nødvendig å ha fortsatt oppmerksomhet på sykefraværet og følge 

dette tett. Fortsatt satsning på ledelse og kompetanse vil være sentrale tiltak for å unngå 

vedvarende økning av sykefraværet.  

 

5. AMU ser positivt på at nødvendig oppgradering og nybygg prioriteres. AMU vil peke på 

at dette gir økte utgifter i form av økte renter og avdrag og AMU er bekymret for at det 

vil påvirke driften. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

6. Det legges opp til høy investeringstakt i årene fremover og det skal blant annet investeres i 

flere nybygg. AMU er positiv til investeringene og mener at dette vil sikre bedre 

arbeidsforhold og arbeidsmiljø for ansatte i kommunen.  

 

7. En del av investeringsprogrammet er oppgraderinger av eksisterende bygg, for eksempel i 

Rådhuset. AMU mener det er viktig at det i forbindelse med oppgraderinger er 

oppmerksomhet på tiltak som sikrer ansattes sikkerhet. AMU er også positiv til at det 

avsettes midler til oppgradering av Rådhuset. 

 

8. AMU ser med bekymring på at det også i årets budsjett er lagt opp til et 

effektiviseringskrav. Effektiviseringen har over tid gått utover bemanningen. Bemanningen 

har nå nådd et kritisk nivå, dette er bekymringsfullt sett i forhold til sykefravær og 

arbeidsmiljø.  

 

9. Effektivisering i budsjettet kan påvirke arbeidsmiljøet. AMU ber om at det gjennomføres 

en risikovurdering av arbeidsmiljøet ved effektiviseringstiltak. 

 
 

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 08.11.2018: 

 

«Høringsuttalelse fra AMU: 

 

AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 – 2022 i ekstraordinært 

AMU-møte 8.11.018.  

 
1. For å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø mener AMU at det er positivt at Ringerike 

kommune over år satser på kompetanseutvikling for ansatte. Økt kompetanse gir økt mestring, 

bedre arbeidsmiljø og bedre tjenestetilbud. Kompetanseutvikling må involvere alle nivåer og alle 

sektorer.  Økt grad av digitalisering stiller større krav til digital kompetanse hos medarbeidere i 

Ringerike kommune. AMU er positive til at det forslås avsatt ekstra midler til styrking av digital 

kompetanse hos alle ansatte. 

 

2. AMU mener at vernetjenesten er en viktig bidragsyter i arbeidsmiljøarbeid. Økt innsats og 

kompetanse for lokale verneombud i Ringerike kommune er et arbeid AMU er tilfreds med 

prioriteres. AMU mener derfor at styrking av HMS-budsjettet er nødvendig og vil bidra til at det 

kan arbeides med ytterligere kompetanse-tiltak for vernetjenesten. AMU ønsker fortsatt 

oppmerksomhet på arbeidet som gjøres i MKS-gruppene på ulike nivå. 

 

3. AMU mener det er bra at Ringerike kommune skal være en tobakksfri arbeidsplass. At det 

prioriteres midler til tiltak for ansatte, for eksempel i forbindelse med røykavvenningskurs 

mener AMU er nødvendig.   

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

4. AMU registrerer at det er en økning i sykefraværet etter at sykefraværet de siste årene har hatt 

en nedgang. Det er nødvendig å ha fortsatt oppmerksomhet på sykefraværet og følge dette tett. 

Fortsatt satsning på ledelse og kompetanse vil være sentrale tiltak for å unngå vedvarende 

økning av sykefraværet.  

 

5. AMU ser positivt på at nødvendig oppgradering og nybygg prioriteres. AMU vil peke på at dette 

gir økte utgifter i form av økte renter og avdrag og AMU er bekymret for at det vil påvirke 

driften. 

 

6. Det legges opp til høy investeringstakt i årene fremover og det skal blant annet investeres i flere 

nybygg. AMU er positiv til investeringene og mener at dette vil sikre bedre arbeidsforhold og 

arbeidsmiljø for ansatte i kommunen.  

 

7. En del av investeringsprogrammet er oppgraderinger av eksisterende bygg, for eksempel i 

Rådhuset. AMU mener det er viktig at det i forbindelse med oppgraderinger er oppmerksomhet 

på tiltak som sikrer ansattes sikkerhet. AMU er også positiv til at det avsettes midler til 

oppgradering av Rådhuset. 

 

8. AMU ser med bekymring på at det også i årets budsjett er lagt opp til et effektiviseringskrav. 

Effektiviseringen har over tid gått utover bemanningen. Bemanningen har nå nådd et kritisk 

nivå, dette er bekymringsfullt sett i forhold til sykefravær og arbeidsmiljø.  

 

9. Effektivisering i budsjettet kan påvirke arbeidsmiljøet. AMU ber om at det gjennomføres en 

risikovurdering av arbeidsmiljøet ved effektiviseringstiltak. 

 

Avstemming: 

Punktvis avstemming: 

Pkt. 1 – 4 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 5  ble delt i 2 avstemminger: 

Ordet kan oppnådde 3 stemmer (Ståle Skjønhaug (AP), Trude Bredal Steinmo og Gyrid Løvli) 

og falt. 

Ordet vil oppnådde 6 stemmer og ble vedtatt. 

Pkt 5. Ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 6 – 7 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 8 ble vedtatt mot 2 stemmer (Trude Bredal Steinmo og Gyrid Løvli). 

Pkt. 9 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 
 



Høringsuttalelse budsjettforslag Ringerike Kommune 2019 

 

Heggen 24.10.18 

 

Lei av å bli lurt… For det er faktisk det vi føler at vi har blitt… 

Vi ansatte i Heggen Barnehage har sett på budsjett forslag for 2019, og det er med stor 

bekymring vi ser at dere tenker at Heggen Barnehage skal legges ned fra høsten 2019. 

Det er nå ca et år siden dere beslutta at Heggen skulle være permanent, det etter fem år 

som prosjekt barnehage og mye usikkerhet, så det var stor glede da dere bestemte at vi 

skulle være permanent. Det er veldig ustabilt for oss ansatte at dere nå tenker at 

barnehagen skal legges ned, dere lar oss aldri få roen og tryggheten som en arbeidsplass skal 

ha, ikke muligheten til å tenke langsiktig. 

Å ja, det er mye som trenger å vedlikeholdes på Heggen, men det kan da umulig være noe 

overraskelse?? Det er jo Ringerike Kommune som har eid og «vedlikeholdt» bygget i alle år, 

(eller kanskje ikke vedlikeholdt det), at det nå koster penger er vel ikke så rart. Vi kunne 

skjønt argumentet om dere hadde kjøpt bygget og det hadde hatt skjulte mangler som 

trengte oppgradering.  Og at bygget vurderes å selges??? Det er vel en grunn til at det ikke 

blei solgt forrige gang det blei forsøkt?? Vi tenker det fortsatt blir vanskelig å selge med 

tanke på at dere ikke har brukt penger på det som virkelig holder verdien på et bygg.  

Og at det er uproblematisk å legge oss ned sier vel bare noe om deres holdninger til saken, 

det er snakk om barn som har vært her siden de var bittesmå, de må kanskje bytte 

barnehage unødvendig før skolestart (Mange barn takler disse utfordringene, men absolutt 

ikke alle).  

Vi tenker dere bør gå inn for det dere vedtok for et år siden og beholde Heggen barnehage 

og gjøre den oppgraderingen som bygget trenger. Vi tror at dere vil vise innbyggerne i 

kommunen at dere faktisk står for det dere vedtar selv etter et år. Vi ønsker forutsigbare 

pålitelige politikere som gir trygghet til sine innbyggere og til sine ansatte.  Dette kan også 

øke antall søkere til Heggen Barnehage. 

Selv om det er ledige barnehageplasser i kommunen, så har dere stadig håp/ønsker om at 

det skal komme flere barn til kommunen; vi har alltid stått parate og operert etter prinsippet 

barnehageplass på dagen, med kort køfri reisevei, så løpende opptak og enorm 

endringskapasitet kan vi vise til. Og i så måte snakker vi god reklame og omdømmebygging. 

Gi oss ansatte i Heggen Barnehage den tryggheten vi fortjener ved å beholde arbeidsplassen 

vår! 

 

På vegne av medlemmer i Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Heggen Barnehage. 
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leder@hssk.no 

 

 

         Hønefoss 07.11.2018 

 

Høring budsjett 2019 

Det vises til forslag til årsbudsjett for 2019 med høringsfrist 9. november. 

Hønefoss Skiskytterklubb anmoder om at det i budsjett for 2019 settes av midler i 

kommunebudsjettet for støtte til snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. 

Et snøproduksjonsanlegg på Ringkollen vil sikre gode skiforhold for hele Ringeriksregionen 

fra tidlig vinter. Gode skiforhold betyr mye for skiinteresserte generelt, for folkehelsen i 

distriktet, og ikke minst spesielt for de mange skiløpere og skiskyttere som har behov for 

gode og sikre snøforhold for trening og konkurranser hele vinteren igjennom. 

Hønefoss Skiskytterklubb har eget skiskytteranlegg i Hovsmarka, men ikke desto mindre har 

vi som skiskytterklubb stort behov for å kunne trene på ski i hjemlige trakter når sesongen 

nærmer seg. Det er lenge mellom hver vinter vi kan trene på ski i Hovsmarka fra november til 

april, slik vi kunne i forgående sesong. I en «normalsesong» må vi til Ringkollen for å trene 

på ski 2/3 av skisesongen, fordi det ikke er snø i Hovsmarka. Da er vi avhengig av at det i 

hvert fall er skiføre på Ringkollen for å kunne forberede oss til konkurranser. 

Derfor vil vi i Hønefoss Skiskytterklubb anmode sterkt om at prosjektet med etablering av 

snøproduksjonsanlegg på Ringkollen blir tilgodesett i budsjettet for 2019. 

 

Med skiskytterhilsen 

For Hønefoss Skiskytterklubb 

Knut Aas (sign) 

Leder 



Høring på budsjettet 2019 - tilbakemeldinger fra SU i Haug barnehage 

 
Su i Haug barnehage er bekymret for effektiviseringskravet på 0.7 % som er 

lagt inn for kommunale barnehager og andre enheter i kommunen. Dette 

tilsvarer en sum på ca. 1.5 million kroner. Su i Haug barnehage ønsker at 

denne effektiviseringen ikke skal fortsette over flere år.  

 

Det ble vedtatt en pedagognorm 1/8-18 og en bemanningsnorm som gjelder 

fra 1/8-19. Dette gjør at det ikke kan spares på ansatte i barnehagen noe 

som er veldig bra. 

 

Barnehagene har ett lite vikarbudsjett og det er viktig at man ikke 

gjennomfører sparetiltak her. Dette kan medføre høyere sykefravær blant 

ansatte. Vet man at det ikke settes inn vikar kan det være at man yter ekstra 

slik at man tilslutt ender opp med en langtidssykemelding.  

  

Hvordan kan den gode kvaliteten opprettholdes om det eks kuttes i 

vikarbudsjett? Hva da med at Ringerike kommune skal være en attraktiv 

kommune og flytte til? Barnehagen drives på en effektiv møte eks ved at vi 

har åpent hus på morningen og ettermiddagen slik at man kan være 

sammen på tvers av avdelingene. Barnehagen har ikke 100 % oppdekning 

av voksne fra vi åpner 730 til vi stenger 1700. Personalet går vakter og har 

8 timers arbeidstid. Det skal også avvikles planleggingstid og ulike møter i 

løpet av denne arbeidstiden.  

 

Stortingsmelding 41, kvalitet i barnehagen trekkes også frem i 

handlingsplanen for barnehagen. Hvordan skal personalet i barnehagen få 

til et samspill hvor voksne er lyttende, omsorgsfulle og tilgjengelige når det 

ikke er nok voksne på jobb? Klarer vi å beholde de godt kvalifiserte 

medarbeiderne eller vil de velge seg bort til andre stillinger eller private 

barnehager? Vi ønsker at det ikke skal effektiviseres mer i barnehagen. Det 

er små barn vi har med og gjøre og barn som er i barnehagen fra morgen til 

kveld. Det er jo fokus på tidlig innsats og denne starter i barnehagen når 

barna er 1 år.  

 

Hilsen SU i Haug barnehage 

 

 



FAU v/ Heggen barnehage 

v/ Kim Modalen og Siri Simensen 

Heradsbygdveien 260                                                                                                                              03.11.18 

3518 Hønefoss 

kim.modalen@hotmail.com 

siri.simonsen@hotmail.com 

 

 

Kommunestyret i Ringerike kommune 

Hovedsakelig v/ Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre 

(med kopi til resterende representanter) 

Rådhuset, Osloveien 1 

3502 Hønefoss 

 

 

Angående forslag om nedleggelse av Heggen Barnehage 

 

Hei. Viser til sak 152/18 i Budsjett 2019 – Handlingsprogram 2019-2022 og forslag fremmet av Runar 

Johansen på vegne av Ap, H og V om nedleggelse av Heggen barnehage. 

 

Vi i foreldrearbeidsutvalget ved Heggen barnehage er ikke enig i dette forslaget og håper med dette å 

kunne overbevise dere om å endre mening i saken.  

 

Her er våre argumenter og syn på saken: 

 

 Det virker veldig som at nedleggelsen er økonomisk betinget. Et forslag er at utgiftene i 

forbindelse med vedlikeholdsbehovet kan fordeles over flere år, det er etter vårt syn ikke 

noe prekært som må utbedres med en gang. 

 

Man vil ikke spare noe på mannskap da alle de ansatte i Heggen barnehage må flyttes i likhet 

med ungene for å tilfredsstille bemanningsnormene. 

 

De knappe 200 000 som man da sparer på driftsbudsjettet burde ikke være et argument nok 

til å legge ned noe så viktig som en barnehage. I så fall burde man heller så på muligheten for 



å avvikle en privat barnehage da dem har et høyere tilskudd. Det vil også virke positivt inn på 

fordelingen av private og kommunale barnehager som i dag er 17 mot 11. 

 

Videre vil vi påpeke at selv ved nedleggelse så må bygningsmassen vedlikeholdes. Således 

forfaller et tomt bygg fortere en et som er i bruk. 

 

Ved et eventuelt salg av bygningen vil et stort vedlikeholdsbehov gi et betydelig verditap i 

forhold til hva bygningen er verdt. 

 

Et annet forslag er å selge bygningen så noen andre får ansvaret for vedlikehold for så å leie 

den tilbake med tanke på videre barnehagedrift. 

 

 

 Foreldrene i Heggen barnehage ønsker som alle andre foreldre å ha en barnehage i sitt 

nærmeste miljø.  

 

Ikke alle barnehager kan sentraliseres og vil påpeke viktigheten av at også folk som bor litt 

mer landlig har barnehager i sitt lokalmiljø. Dessuten er fordelen med spredte barnehager at 

man unngår mer kø og bilkjøring i byen. Det er jo ønskelig. 

 

I Heggen barnehage sitt tilfelle bidrar barnehagen med mye positivt i lokalmiljøet. Ikke bare 

fungerer den som et viktig sosialt samlingspunkt der folk i nærmiljøet blir kjent med 

hverandre, men barnehagens ressurser som for eksempel gymsalen blir aktivt brukt av lokale 

klubber og foreninger. Dette bidrar positivt til folkehelsen i kommunen. 

 

I små barnehager opplever foreldre ofte enda tettere kontakt med både andre foreldre, 

ansatte og barna i mellom. Det oversiktlig og godt å være barn under mindre forhold. 

 

Få om ingen andre barnehager i Ringerike har et så stort potensial som Heggen barnehage 

slik vi ser det. Med sitt store uteareal, masse bygningsmasse, en stor gymsal, (som muliggjør 

lek og aktiviteter innendørs når det er for kaldt ute) mange turmuligheter i absolutte nærhet, 

plassering ca 300m fra avkjøring hovedveien (RV7) og beliggenheten 10-15 min unna 

sentrum er det kanskje heller på tide å se på Heggen barnehage som et satsningsområde? 

 

 

 Ved fjorårets budsjettforhandling ble det vedtatt fra dere at Heggen Barnehage skulle bestå 

som permanent barnehage. Vi kan ikke si annet en at vi føler oss veldig lurt og føler på et 

veldig tillitsbrudd når dere nå, knappe året etterpå, går inn for nedleggelse. 

 

 

 Overkapasitet har blitt sett på som viktig, og brukt som et argument for, i saker som: 

Oppgradering av Monserud kloakkrenseanlegg, bygging av storskolene Ullerål og Benterud 

og bygging av Hønefoss kirke. Hvorfor skal det nå da brukes som et argument imot, når det 

gjelder overkapasitet av barnehageplasser? 

 

Samme gjelder for uttalelsene til Marianne Mortensen i ringblad 28.OKt. Når det snakkes om 

at barn fra Heggen Barnehage kan flyttes til andre barnehager er det positivt, mens når det 

snakke om at Heggen har ledig kapasitet er det negativt vinklet. 



 

Det er jo et uttalt ønske om løpende opptak i kommunen. For å få til det er man avhengig av 

litt overkapasitet i barnehagesektoren. 

 

 

 Stikk i strid med Runar Johansens uttalelser i ringblad om å ta kuttet et sted i stedet for å 

fordele det over alle barnehagene så mener vi at kuttene må fordeles over alle barnehagene 

da en nedleggelse av Heggen virker urettferdig ovenfor de som i dag benytter Heggen som 

sin barnehage. Optimalt burde det ikke kuttes i noe så viktig som barnehagebudsjettet i det 

hele tatt.  

 

Penger for å etterkomme barnehagenes behov burde hentes inn fra kulturbudsjettet. Som i 

en hvilken som helst familie må de viktigste regningene betales før man bruker penger på lek 

og moro. 

 

 

 Det lukter også litt av at Heggen barnehage muligens ofres til fordel for oppdatering av 

Hønefoss barnehage. Vi mener i så fall det ikke er riktig at en av kommunens nyeste 

barnehager blir prioritert før dem som virkelig har behov for vedlikehold og at løsningen da 

heller blir å eventuelt legge ned Heggen Barnehage.   

 

 

Dette ble litt sparking i alle retninger. Håper virkelig noen av argumentene våre treffer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen: 

 

For FAU v/ Heggen barnehage, 

Kim Modalen, Siri Simonsen 



Veien barnehage : Glede, Trygghet og Respekt

Ringerike kommune,
Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

Samarbeidsutvalget i Veien barnehage har følge nde uttalelse til budsjett 2019 :

God kvalitet i barnehagene er positivt og nødvendig med tanke på mer tilflytting til Ringerike.
Det siste året har det vært fokus på kompetanseutvikling i barnehagene. Denne satsningen
medfører økt kvalit et i barnehagen, og det er positivt at satsningen vi dereføres.

Profilen som er beskrevet i Handlingsprogrammet vektlegger at Ringerike kommune har
fokus på forebygging og tidlig innsats. En forutsetning for det te er nok voksne i barnehagene ,
også ved perioder med sykdom.

E ffektiviseringstiltak et på 0,7% e r tenkt videreført de neste årene. Samarbeidsutvalget ser det
blir utfordrende for barn ehagesekt oren å gjennomføre dette kravet og samtidig beh olde den
pedagogiske kvaliteten som faste voksne gir.

Det er positivt med va rmmat fra Ringerikeskjøkken, det er viktig at ordningen videreføres og
gjerne utvides. Samarbeidsutvalget mener imidlertid at det ikke er mulighet for dekning av
dampovner innenfor sektoren barn og unge.
I forhold til drift har r amme ne til barnehagene over flere år har medført en helhetssituasjon
hvor det er liten mulighet for ytterligere effektivisering - driftsbudsjettet har i løpet av de
siste årene blitt betydelig redusert i barnehagen ; fra 149.000 i 2009 til 68.000 i 2018 .

Sekretær for Samarbeidsutvalget i Veien barnehage
Nina Iversen
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Heggen barnehage 

 
 

Ordfører 
Ringerike kommune, 

Postboks 123 Sentrum 

3502 Hønefoss 

 

 

 

Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage vedrørende 

Formannskapets forslag til årsbudsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-

2022. 

 
Opplevelsen av å føle seg lurt er fremtredende både hos foreldre og ansatte i vår barnehage 

når vi fikk vite om flertallspartienes forslag til nedleggelse. At vårt kommunestyre med 

samme politiske representanter ved forrige budsjettbehandling som nå, valgte å gjøre Heggen 

barnehage permanent fra 2018, for nå å foreslå å legge oss ned føles ikke godt. Å gjøre en 

barnehage permanent skaper en forventning om trygghet og forutsigbarhet for barn, foreldre 

og ansatte. 

Denne forutsigbarheten skulle gi oss arbeidsro til å kunne la foreldrene fremsnakke og 

ansatte markedsføre barnehagen på en god måte. Den sjansen fratas vi med engang det er 

snakk om mulig nedleggelse. Samarbeidsutvalget stiller seg undrende til at alle 

vedlikeholdskostnader knyttet til vår barnehage er så store og akutte at de ikke kan tas over en 

lang sammenliknet med forslaget rundt oppgradering av Hønefoss barnehage? 

 

Vi tenker at vår kommune har hatt nok av «popups» barnehager, vi nevner Åsbygda, 

Hvalsmoen og Paviljongen, er det ikke på tide å tenke på varighet av vedtak, og 

forutsigbarhet for foreldre og ansatte? 

 

Konsekvensene er store for barn og foreldre som kjenner på betydningen av å ha en barnehage 

i nærmiljøet med store uteområder både innenfor og utenfor barnehagen, som innbyr til 

allsidig og variert aktivitet med akebakker, skiløyper og unike turmuligheter. I tillegg har vi 

store lokaler, godkjent for 50 barn jmf MHV og til og med egen gymsal og scene som hyppig 

brukes. Samtidig som vi ligger landlig til, er det allikevel kort vei til byen med buss, så i så 

måte opplever barna at vi er en bynær barnehage hvor det er greit å ta en tur til byen å delta på 

de tilbud vi har der. Vi er også en køfribarnehage hvor vi slipper «å stå i stampe i kø» for å 

rekke og lever og hente i barnehagen.  

 

Heggen barnehage er samlingspunktet i bygda og brukes til både barn- og foreldretrening, 

gymsalen er ofte i bruk på kveldstid og er et sosialt møtepunkt som også er betydningsfullt i et 

folkehelseperspektiv. 

 

Vi stiller oss spørrende til om det ikke er andre barnehager som heller kan legges ned, med 

mindre gode uteområder og med liknende vedlikeholdsbehov?  

 

For oss oppleves det ikke som uproblematisk, når vi har valgt nettopp denne barnehagen 

for barna våre og håper at her skal de gå  «hele løpet» med de vennene de har og de varme og 



 

 

Ringerike kommune 
Heggen barnehage 

 
 

trygge ansatte som møter både oss foreldre og barna, denne oversiktlige verden som gir ro til 

oss alle. Da kan en ikke kalle det uproblematisk når hverdagen kanskje snus opp ned for 

det kjæreste vi har og det trygge rikkes ved! 

 

Når det gjelder KS sak 105/18 vedrørende dampovner til alle barnehager og KS sak 106/18 

oppgradering av Hønefoss barnehage ønsker vi at dette ikke skal tas innenfor respektiv sektor 

da vi har et driftsbudsjett som er på et minimum og som ikke er prisindeksregulert. 

Selve effektiviseringskravet 0,7 % skal løses innenfor sektoren, allikevel burde det være 

mulig å kunne skåne barnehagene med en lavere prosentsats da vi snakker forebyggende og 

tidlig innsats.  I så måte bør også bemanningsnormen for barnehager innfris fra 01.01.2019, i 

stedet for 01.08.2019. 

 

Pust og tell til 3, vi vil ikke legges ned! 

 

 

 

 

 

Heggen 05.11.2018 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage 

 

 

 

 



UTTALELSE TIL FORMANNSKAPETS HØRINGSUTKAST ANGÅENDE 

ÅRSBUDSJETT 2019 - HANDLINGSPROGRAM 2019-2022 
 

Det er foreslått at barnehagesektoren skal ha ett effektiviseringskrav på 0,7% det vil si 1 466 000,- 

SU i Hallingby barnehage mener at barnehagesektoren ikke kan gjennomføre dette 

effektiviseringskravet. 

Barnehagebehovsanalysen anslår at det vil bli noe færre barn i alderen 1-5 år i en periode fremover, 

før antallet igjen vil stige rundt 2023. Barnehagen vil i disse årene være innstilt på å justere driften ut 

fra antall barn, slik at bemanningen er tilpasset antall barn og bemanningsnormen som trådte i kraft 

01.08.18.Men for å kunne nå målet, som står i handlingsprogrammet 2019-2022, om å kunne tilby 

barnehageplasser på 1-årsdagen, vil det i perioder likevel måtte være noe høyere bemanning enn det 

barnetallet i barnehagene tilsier. Det å kunne få barnehageplass på 1-årsdagen skaper godt 

omdømme for kommunen, men det gir økte kostander for sektoren.  

Utover det å justere bemanning ut fra barnetallet ser vi ingen mulighet for innsparing i den enkelte 

barnehage. Så å si hele budsjettet til barnehagen går til lønn. Hallingby barnehage har 

innkjøpsbudsjett på 98 000,- som skal dekke alt fra innkjøp av leker og formingsmateriell til 65 barn, 

desinfeksjonssprit, telefonabonnement, drift av skrivere, kurs for 18 ansatte, transport når 

barnehagen er på tur m.m. Kutt i innkjøpsbudsjettet vil senke kvaliteten på barnehagetilbudet, og 

gjøre det vanskelig å gjennomføre driften. 

Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage 
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Med vennlig hilsen 
Jannicke Røgler 
forbundsleder 
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Mobil:    990 14 288 
Epost:    jannicke.rogler@bibforb.no 
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H Ø RI N G B U D SJ E TT 2019

HØRI N GSI N N SPI LL TI L BU DSJETTE T FOR 2019 VEDRØRE N DE SAK 77/18 –
TI L BE H AN DLI N G I FORM AN N SKAPET 20. N OVEM BER 2018 OG I
KOM M U N ESTYRE T 29. N OVEM BE R 2018 –
SØKN AD OM TI LDELI N G AV KOM M U N ALE MI DLER TI L BYGGI N G AV
FOTBALLH ALL I H E RADSBYGDA

Vi viser til vår søknad om tildeling av kommunale midler til by gging av en fotballhall i Heradsbygda
datert 5. mars i år.

Vi forstår det slik at rådmannen har innstilt på å tildele midl er først under budsje ttet for 2020 og ikke
budsjettet for 2019 som i realitet en innebærer n ok en utsettels e og usikkerhet rundt realiseringen av
prosjektet med bygging av en fotballhall for distriktet vårt.

Vi må på vegne av et stort antall idrettsklubber og aktive og e ngasjerte fotballspillere i regionen få
beklage oss over innstillingen f ra rådmannen. Vi henstiller for mannskapets og kommunestyrets
medlemmer til å revurdere innstillingen fra rådmannen.

Bakgrunnen for denne sterke henstillingen bygger på følgende vi ktige hensyn:

En utsettelse av behandlingen av vår søknad vil medføre at dist riktets aktive fotballspillere
må vente minimum to år til og gå to nye vintre i møte uten tilf redsstillende treningsfasiliteter
vinterstid.
Sett i lys av utviklingen i fotb allen i distriktet vårt de sist e årene er en utsettelse og økt
usikkerhet knyttet til å realisere prosjektet det siste distrik tet trenger for å kunne legge til
rette for å snu interessen og gode rammer for utvikling av fotb allidretten.
En utsettelse av prosjektet vil og så medføre usikkerhet knyttet til prosjektets totale
kostnadsomfang sett i lys av øk te råvarepriser og valutaendring er samt at det må gjøres et
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omfattende nytt anbudsarbeide. Det te vil nødvendigvis også skap e usikkerhet i forhold til
den totale rammen for finansieringen av prosjektet.
Fasilitetene for å utøve vår frems te og største breddeidrett i distriktet på vinterstid er
prekær t dårlig og lite forsvar lig. Vi belager oss for øyeblikke t på å trene vinterstid ute på AKA
Arena som allerede er sprengt på kapasitet. Å holde AKA Arena v interåpent er li te
miljøvennli g i seg selv med hensyn til både oppvarming og avren ning av gummi. Kommunen
har i tillegg lite eller ingen ressurser til å holde denne fri for snø etter kl. 16 på hverdager, og i
helger.
Vårt prosjekt om bygging av en ren fotballhall har en total kos tnadsramme på MNOK 13,3
hvorav vi har klart å skaffe til veie finans iering av MNOK 9,8. Det står således nå kun på om
kommunen er villig til å bevilge MN OK 3,5. Dette utgjør ca. 25 % av den totale finansieringen
av fotballhallen.
Vi har jobbet med pros jektet siden våren 2017 i tett s amarbeid me d
kommu neadministrasjonen ved Magna r Ågotnes og Kari Gustavson. T ilbakemeldinge n fra så
vel komm unens representanter, Ri ngerike Idrettsråd og idrettskl ubbene i distriktet er a t
prosjektet er realistisk og g odt fun dert.
Heradsbygda Idrettslag har siden prosjektgruppen ble etablert v år en 2017 investert flere
hundre timer i planlegging av prosjektet, arbeid som nå delvis må gjøres på ny de rsom
prosjektet bli r utsatt. HIL har også investert i underkant av k r 100.0 00 av egne midler i
prosjektering og byggesak knyttet til planlegging av ha llen.
Planlegging en av en mulig fotba llhall i Heradsbygda er utelukke nde basert på frivillig
dugnadsarbei de blant prosjektmedlemmene for å ivareta et fellss kapsanliggend e som det
foreligger e t skrikende behov for i hele regionen. Det er vikti g for det frivillige i dretts Norge
at denne typer initiativ, tiltak og investeringer verdsettes og at politikerne i denne saken på
nåværende tidspunkt markerer at de vil støtte prosje ktet.
Vi oppfatter at nok en utsettelse skaper ytterligere usikkerhet rundt muligheten til å realiser e
prosjektet. Det er således van skelig å kunne forsvare ytterligere investeringer fremover for
HIL og prosjektgru ppen basert på de signaler som foreligger fra politikerne på nåværende
tidspunkt.
Vår søknad ble for øvrig fremme t i 2017, men da ble videre beha ndling utsatt i p åvente av
tilbake melding på idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Denne fikk vi januar 2018, som
den første kl ubben i Norge, men m ed krav som gjorde at vi måtte gå gjennom tallgrunnlag et
nøye e n gang til, for å kvalitetssikre grunnlaget for søknaden.

På bakgrunn av ovenstående, oppfor drer vi formannskapets og kom munestyrets representanter til å
revurdere rådmannens innstilling og heller stemme for å støtte vårt etterlengtede prosjekt slik at
regionen får dra nytte av et sårt og etterlengtet tilbud om inn endørs fotballfasiliteter allerede fra
vinteren 2019/2020.

Med vennlig hilsen

Kjell Ivar Jevne
Leder H eradsbygda IL
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Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
Ungdomsrådet ser av Årsbudsjett 2019 – Handlingsprogram 2019-2022 at læringssenteret har 

ansvaret for bosetting og oppfølging av flyktninger i Ringerike i flyktningers to-årige 

introduksjonsprogram. Ungdomsrådet mener at to års oppfølging er i minste laget – unge 

flyktninger med tre måneder koranskole og fem års grunnskole fra hjemlandet, vil trenge mer 

oppfølging- inkludert mer språkopplæring og bedre integrering. 

 

Ungdomsrådet stiller seg negativt til innsparinger tiltaket for enslige mindreårige flykninger. 

Vi som ungdommer ser tydelig at elevene med lite allmennkunnskap allerede sliter på 

ungdomskolen. Ungdomsrådet mener at det bør bevilges mer penger, slik at de elevene som 

skal ut i videregående skole, skal få bedre norskopplæring. 

 

Ringeriksskolen har et resultatmål om å gjenspeile at man er et nasjonalt nivå eller bedre. Det 

handler om bedre læring i Ringerikskolen. Ungdomsrådet ønsker ikke reduksjon på 0,7 % som 

foreslått i skolene, dette for å ha god læring og nå målet for Ringeriksskolen.   

 

Ungdomsrådet stiller seg kritisk til at det skal kuttes ned i Grunnskolen. Vi mener at 

grunnskolen er en så viktig periode i livet, som skal legge grunnlaget for skole og utdanning 

videre. Vi ser tydelige tall på at ungdommer dropper ut av vgs hvis grunnskolen ikke har vært 

optimale for eleven. Når kommunen nå legger inn forslag om lønnskutt i grunnskolen, mener 

ungdomsrådet at det vil føre til en større begrensing i undervisningen i forhold til det den er 

per i dag. Dette vil få konsekvenser for vgs og elevene senere. 
 

Behandling i Ungdomsrådet 30.10.2018: 

 

Et samlet ungdomsråd fremmet følgende kommentar til Årsbudsjett 2019- 

Handlingsprogram 2019-2021:  

«Ungdomsrådet ser av Årsbudsjett 2019 – Handlingsprogram 2019-2022 at læringssenteret har 

ansvaret for bosetting og oppfølging av flyktninger i Ringerike i flyktningers to-årige 

introduksjonsprogram. Ungdomsrådet mener at to års oppfølging er i minste laget – unge 

flyktninger med tre måneder koranskole og fem års grunnskole fra hjemlandet, vil trenge mer 

oppfølging- inkludert mer språkopplæring og bedre integrering. 

 

Ungdomsrådet stiller seg negativt til innsparinger tiltaket for enslige mindreårige flykninger. 

Vi som ungdommer ser tydelig at elevene med lite allmennkunnskap allerede sliter på 

ungdomskolen. Ungdomsrådet mener at det bør bevilges mer penger, slik at de elevene som 

skal ut i videregående skole, skal få bedre norskopplæring. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Ringeriksskolen har et resultatmål om å gjenspeile at man er et nasjonalt nivå eller bedre. Det 

handler om bedre læring i Ringerikskolen. Ungdomsrådet ønsker ikke reduksjon på 0,7 % som 

foreslått i skolene, dette for å ha god læring og nå målet for Ringeriksskolen.   

 

Ungdomsrådet stiller seg kritisk til at det skal kuttes ned i Grunnskolen. Vi mener at 

grunnskolen er en så viktig periode i livet, som skal legge grunnlaget for skole og utdanning 

videre. Vi ser tydelige tall på at ungdommer dropper ut av vgs hvis grunnskolen ikke har vært 

optimale for eleven. Når kommunen nå legger inn forslag om lønnskutt i grunnskolen, mener 

ungdomsrådet at det vil føre til en større begrensing i undervisningen i forhold til det den er 

per i dag. Dette vil få konsekvenser for vgs og elevene senere». 

 

Avstemning: 

Ungdomsrådets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Integreringsrådet: 

 
Midler til IKAR-arrangement 2019 videreføres i budsjett for 2019  

på samme nivå som for 2018. 
 

Behandling i Integreringsrådet 29.10.2018: 

 

Intergreringsrådet fremmet følgende forslag til høringen: 

«Midler til IKAR-arrangement 2019 videreføres i budsjett for 2019  

på samme nivå som for 2018.» 

 

Leder Stein Roar Eriksen (AP) foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådet tar formannskapets innstilling til etterretning og bifaller at dette er Eldrerådets 

forslag til vedtak. 
 

Behandling i Eldrerådet 29.10.2018: 

 

Rådmannen presenterte kort «Årsbudsjett 2019 – handlingsprogrammet 2019-2022» med 

fokus på Helse og omsorgssektoren. 

 

Leder Ole Einar Dalen foreslo at «Eldrerådet tar formannskapets innstilling til etterretning og 

bifaller at dette er Eldrerådets forslag til vedtak». 

 

Leder Ole Einar Dalen foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

Leder Ole Einar Dalens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
Råd for funksjonshemmede mener økningen av egenandelen av pleie- og omsorgstjenester fra 

under 2G til over 4G er usolidarisk og diskriminerende da de rett over 2G betaler en egen på 

kr 23 580 pr år, mens de som er over 4G må betale en egenandel på kr 37 980. Det er stor 

oppmerksomhet på å få funksjonshemmede ut i jobb for å bidra mer i samfunnet med blant 

annet skatteinntekter. Dette hindrer mange fra og ut i arbeidslivet, da det blir straffet hardt 

med økte egenandeler for hjemmebaserte tjenester.  

  

Rådet anbefaler kostnad på hjemmebaserte tjenester slik:  

Hjemmebaserte tjenester under 2G blir kr. 200 pr måned, totalt 2400 pr år.  

Hjemmebaserte tjenester fra 2G til 4G kr 700 pr måned, totalt 8400 kr pr år.  

Hjemmebaserte tjenester over 4G kr 1200 kr pr måned, totalt 14 400 pr år.  

  

Dette ser rådet som et solidarisk egenandelstak da dette gjelder alle som har egendeler på 

fysioterapi, lege, medisiner og aktivitetshjelpemidler.  

  

Råd for funksjonshemmede oppfordrer politikerne i Ringerike kommune til å ta en grundig 

gjennomgang, og se på disse egenandelene for å utjevne disse til å bli mer solidariske slik at 

personer med assistanse behov kan få dette, og allikevel være delaktige i samfunnet. 

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 29.10.2018: 

 

Leder Harald Mælingen fremmet følgende høringssvar:  
 

«Råd for funksjonshemmede mener økningen av egenandelen av pleie- og omsorgstjenester fra 

under 2G til over 4G er usolidarisk og diskriminerende da de rett over 2G betaler en egen på 

kr 23 580 pr år, mens de som er over 4G må betale en egenandel på kr 37 980. Det er stor 

oppmerksomhet på å få funksjonshemmede ut i jobb for å bidra mer i samfunnet med blant 

annet skatteinntekter. Dette hindrer mange fra og ut i arbeidslivet, da det blir straffet hardt 

med økte egenandeler for hjemmebaserte tjenester.  

  

Rådet anbefaler kostnad på hjemmebaserte tjenester slik:  

Hjemmebaserte tjenester under 2G blir kr. 200 pr måned, totalt 2400 pr år.  

Hjemmebaserte tjenester fra 2G til 4G kr 700 pr måned, totalt 8400 kr pr år.  

Hjemmebaserte tjenester over 4G kr 1200 kr pr måned, totalt 14 400 pr år.  
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Dette ser rådet som et solidarisk egenandelstak da dette gjelder alle som har egendeler på 

fysioterapi, lege, medisiner og aktivitetshjelpemidler.  

  

Råd for funksjonshemmede oppfordrer politikerne i Ringerike kommune til å ta en grundig 

gjennomgang, og se på disse egenandelene for å utjevne disse til å bli mer solidariske slik at 

personer med assistanse behov kan få dette, og allikevel være delaktige i samfunnet.»  

 

Leder Harald Mælingen foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

Rådets forslag til høringssvar ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Høringsnotat 

Handlingsprogram 2019-2022 

 

Vi leser med skepsis og undring kuttene som er foreslått for perioden da det som påpekt er et 

sammensatt bilde av utfordringer som et mer ekstremt vær. En lang og snørik vinter, varme og 

ekstrem tørke i sommer og kraftig nedbør i høst. Dette krever mer ressurser til snørydding. 

Energiforbruket øker til varme om vinteren og kjøling om sommeren. Vi har hatt en ekstrem 

skogbrannfare og flom, og ekstrem nedbør stiller krav til nye type flomveier og overvannshåndtering. 

Med sist vinters kostnader frisk i minne, og med etterslepet som ikke blir mindre vil dette være 2 

skritt tilbake i en kommune som både skal og vil frem. 

 

Enhetene er mange og har viktige oppgaver i samfunnet vårt og et kutt vil bety dårligere tjenester og 

økte etterslep som igjen blir krever mer når det skal rettes opp.  

Vi stiller oss derfor uforstående til dette kuttet. 

For tillitsvalgte i teknisk drift 

Bjørn Eivind Thoen  



  
        

HØRINGSUTTALELSE TIL BUDSJETT 2019 

HANDLINGSPROGRAM 2019-2022 RINGERIKE KOMMUNE 

 
Fagforbundet Ringerike har behandlet forslag til budsjett 2019 og  

Ringerike kommunes handlingsprogram 2019-2022. 

 

Fagforbundet Ringerike er fortsatt svært bekymret for bemanningen i Ringerike kommune. Etter flere 

år med innsparinger og nedbemanning er det altfor lav grunnbemanning i kommunen, noe som fører til 

stor slitasje på de ansatte.  

 

Det legges opp til effektiviseringstiltak på 0,7% i de fleste enheter og hele 2.2 % i administrasjon og 

samfunn. Dette er vi sterkt kritiske til. Allerede pressede tjenester må da finne løsninger for 

innsparinger, som vil gå på bekostning av våre medlemmers arbeidshverdag. Vi er svært urolige for 

hvordan sektor samfunn skal kunne klare å finne løsninger for et så stort effektiviseringstiltak. 

 

 Fagforbundet Ringerike ønsker at grunnbemanningen styrkes, og vi mener det er viktig at det 

settes i gang prosesser som sørger for dette. 

 

Heggen barnehage er foreslått nedlagt. Denne barnehagen ble endret fra midlertidig til varig for et år 

siden. Dette skaper usikkerhet og utrygghet for våre medlemmer. 

 
Det er veldig positivt at satsingen på kompetanse foreslås videreført, og at det skal jobbes med 

kompetanseheving i alle sektorer og på alle nivåer. Dette er avgjørende for at tjenestene som leveres er 

gode, at de ansatte får økt sin yrkesstolthet og for fremtidig rekruttering. Det jobbes også godt med 

lærlinger, og det er gledelig at det legges opp til å øke antall lærlinger med 6 stykker. 

 

Det er også positivt at Ringerike kommune arbeider godt med heltidskultur.  Det vil stille store krav til 

politikere, administrasjonen og tillitsvalgte, og ikke minst til de ansatte. Vi har mange ansatte som 

jobber ufrivillig deltid, og som dermed har en viktig kompetansereserve som må brukes.  

 

Fagforbundet Ringerike er urolige for konsekvensene de store låneopptakene gir i løpet av 

handlingsprogramperioden. Når Ringerike kommune må begynne å betale avdrag på de store lånene, 

må disse pengene finnes et annet sted i budsjettet. Vi er svært bekymret for at det da må kuttes 

ytterligere i drift i fremtiden.  

 

 

 

 

For Fagforbundet Ringerike  

 

 

Bente Anita Bråthen 

Leder 



Ringerike Venstres høringsuttalelse til handlingsplan og budsjett 2019 – 2021 

Vi foreslår at FN`s 17 bærekraftmål implementeres i kommuneplanen slik som en del andre 

kommuner allerede har gjort. 

Rehabilitering 

Vi mener kommunen må jobbe for å få flere kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter for på 

sikt få en bedre rehabilitering i kommunen. 

Rus og psykiatri. Herunder Fontenehuset 

I forhold til punktet om Rus og psykiatri i Handlingsplan for helse og omsorg burde Fontenehuset bli 

sett på som et aktuelt tiltak.  

Fontenehuset har et helhetlig tilbud til denne gruppen og har gode resultater å vise til.  De siste 2 

årene har 55 av Fontenehusets medlemmer kommet ut i arbeid. Dette innebærer stadig økende 

skatteinntekter til kommunen. En statistisk undersøkelse på huset viser en stor reduksjon når det 

gjelder bruk av 1. linjetjenester som miljøarbeider, psykiatrisk sykepleier noe som innebærer 

besparelser for kommunen. Det viser også reduksjon i innleggelser ( kommunen har betydelige 

kostnader etter endt innleggelse). Bevilgningen fra kommunen har imidlertid stått stille på 1 million 

siden 2010. Dette er ikke blitt indeksregulert. Hvis Fontenehuset Hønefoss hadde vært et nytt 

fontenehus ville det kostet kommunen 3 millioner i året. Det er en betydelig risiko for at det statlige 

tilskuddet reduseres eller faller helt bort hvis ikke kommunens dekningsgrad økes innen 2020, da 

Fontenehus i kommuner som oppfyller bidragskravet vil bli prioritert. Det vil i realiteten være kroken 

på døren for Fontenehuset Hønefoss. Ringerike Venstre Foreslår at bevilgningen øker fra 1 til 2 

millioner i året. 

Kultur 

Ringerike kommune må ha en helhetlig strategi når det gjelder kultur, og kulturminner må få økt 

fokus. 

Vi er positive til at korps i skolen videreføres, og er positive til lignende løsninger når det gjelder 

andre former for musikk. 

Miljø 

Vi foreslår belysning i Søndre Park. Viktig at grønne lunger i byen gjøres tilgjengelig og lys skaper 

trygghet og målet må være økt bruk av parken. 

Vi foreslår videre at det legges til rette for å etablere en frisbeepark, det vil si tilrettelegging i en av 

de eksisterende byparkene, for frisbeebruk. En slik park vil være lite utstyrskrevende, rimelig og 

forårsake lite støy og nå grupper som ikke deltar i annen organisert idrett eller andre organiserte 

fritidsaktiviteter. 

Oljefyring må reduseres gradvis fram mot det nasjonale forbudet i 2020. 



Passivhus, Nullhus, Plusshus og eventuelle andre miljøvennlige bygg må prioriteres som et ledd i mer 

miljøvennlig byutvikling. Vi ønsker i tillegg å utvide gateområder og få fungerende sykkelstier 

gjennom sentrumsområdet, 

Næringsutvikling 

Det er fremdeles behov for nye og flere arbeidsplasser i regionen. Vi ønsker at kommunen går 

sammen med andre aktører ta initiativ til å opprette et såkalt såkornfond. Det vil hjelpe flere 

gründere til å komme videre i utviklingen og skape arbeidsplasser for flere enn en selv. Det er 

generell mangel på risikovillig kapital og det demper viljen til å satse i vårt distrikt. 

Barnehage 

Barnehage er i likhet med kultur og skole satt opp med et effektiviseringskrav på 0,7% selv om 

rammene for barnehage ikke er økt for perioden 2020-2022.  

Budsjett for barnehage er rett nok konsekvensjustert for budsjett 2019, men dette blir spist opp av 

effektiviseringskravet selv om andelen barn i barnehage er høyere enn i andre sammenlignbare 

kommuner. 

Det bekymrer oss i Ringerike Venstre som vil sette folk først. Det å ha nok ressurser til å forebygge og 

løse eventuelle problemer på et tidlig tidspunkt i et barns liv kan være med på å spare et menneske 

for problemer senere i livet. 

Barnehagen er det beste stedet for å gjøre dette i felleskap, lek og samspill med andre barn. 

Vi vil samtidig rose rådmannen og formannskapet for den jobben de har lagt ned. Vi ser at 

satsningene på arbeidsmiljø som ble vedtatt i 2018 følges opp, og det er positivt. 

 

Ringerike Venstre 

 



Ringerike kommune 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

UTTALELSE BUDSJETT 2019 

Av Bjørg Sonja og Einar Kristiansen, Maurhaugveien 13, 3518 Hønefoss 

9. november 2018  

 

I ”Høring budsjett 2019” er ikke Heggen barnehage foreslått nedlagt. Derimot har det i media 

vært uttalt muligheten for nedleggelse som ledd i sparing, der innsparte midler skal gå til 

andre barnehager. 

Barn som nå går i barnehagen på Heggen, er tenkt omplassert til forskjellige andre 

barnehager, for å fylle disse opp. Dette blir vurdert som ”uproblematisk”. 

 

Flytting av barn på denne måten er ikke uproblematisk verken for barna eller deres foreldre. 

Barn er små mennesker. Det er lett å forestille seg at det kan bli traumatiske opplevelser for 

små barn som håndteres som pakker for å få kommunens ”kabal” til å gå opp. Den samme 

negative opplevelsen rammer også foreldre som kan få en problematisk hverdag med kjøring 

på kryss og tvers før og etter arbeidstid, for å plassere eller hente barna, i verste fall i 

forskjellige barnehager. 

 

Befolkningsvekst 

Ringerike kommune forventer en ekstrem befolkningsvekst, der det bør være ønskelig at det 

også kommer mange barnefamilier. Sett ut fra den infrastrukturen som nå prioriteres i 

Ringerike, er hovedtyngen av nye boliger tettliggende blokker. Behov for alternative 

bomiljøer blir sterkt ettertraktet.  Mange familier ønsker at barna skal oppleve natur og en 

oppvekst der også dyr og dyrking av jord er inkludert. Veme er nettopp et slikt sted som både 

er attraktivt bosted nå, og også etter hvert vil bli blant Ringerikes ”gulrøtter” når det gjelder å 

få bymennesker til å flytte til Ringerike.  

I denne sammenheng er det viktig å kunne gi tilbud som er helt nødvendig for dagens 

barnefamilier.  

 

Barnehagen 

Heggen barnehage har sine lokaler i tidligere Heggen skole i et bygg som vi personlig 

gjennom mange års tjeneste som lærere og rektor kjenner som et meget solid bygg, der 

elevene av besøkende fikk ros for at de tok vel vare på skolen sin. Etter at skolen ble lagt ned 

og barnehagen startet opp, har den i tillegg blitt rustet opp for den nye funksjonen. Dette 

gjelder tiltak i forbindelse med bedring av luftkvalitet, vann og innredningsmessige tiltak. 

Barnehagen startet 2012 og de kostnadene som i perioden er lagt inn i bygget, er en ressurs 

som ikke må sløses bort ved nedleggelse. Vi antar at Heggen barnehage er eneste barnehage 

med gymsal på 150 m2.  

Nevnes må også barnehagens landlige beliggenhet med frisk luft og spesielt flotte leikearealer 

både for sommer og vinter. I gangavstand er det lavvo med mulighet for kos, naturopplevelser 

og observasjon av vekster og dyr. 



 

Miljømessig har barnehagen en beliggenhet ca. 10 min fra Hønefoss, der transporten kan 

foretas på r.v.7 eller f.v. 174 uten hindrende kø og dermed unødig forurensing av eksos… 

 

Politisk lovnad 

I møte 25. november 2017, i Veme kirkestue, i forbindelse med behandling av Ringerike 

kommunes arealplan 2017- 2030 var politikere fra AP, Venstre, Krf og Sp representert i 

panelet. I dette møtet kom en politiker fra AP med den gledelige nyhet at Heggen barnehage 

var foreslått gjort permanent. Opplysningen ble mottatt med stor applaus. Endelig skulle 

kretsen få en velfortjent oppmerksomhet etter år med kamp for bygdas skolested og nå 

barnehage. Vi setter nå vår lit til at vi kan stole på det som der ble sagt. 

 

For øvrig er det nå kjent at barnetallet i kretsen øker, åtte barn ble 2017 døpt i Veme kirke, 

Dette kan bety at kommunalsjefens prognose for barnetall er for lav. 
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Høringsuttalelse til formannskapets budsjettforslag for 2019 angående Haugsbygd Arena 
  
Gjennom 2018 har det blitt jobbet godt og målrettet med å planlegge bygging av Haugsbygd Arena, et anlegg som både skal betjene skolenes, 
idrettslagets og korpsets behov. Framdriften har vært god, noe som ikke minst skyldes en løpende og god dialog med kommunens 
administrasjon. Det er enighet om selve anleggskonseptet for Haugsbygd Arena: 

- Haugsbygd Arena vil bygges, eies og driftes av en stiftelse etablert av Haugsbygd Idrettsforening og Vang Skoles Musikkorps. 
- Haugsbygd Arena blir plassert der dagens to gymsaler står i dag. 
- Et skisseprosjekt med kostnadsanalyser er utarbeidet og revidert for å hensynta kommunens og frivillighetens ønsker og behov på en god 

måte 
- Arbeidet med å innhente egenkapital til prosjektet er i godt gjenge. Eiernes bidrag, inkludert gaver og tippemidler som følger et godkjent 

anlegg ligger an til å dekke ca 40% av den totale byggekostnaden på 59 millioner kroner. Resterende kapitalbehov vil bli dekket gjennom 
lån i Kommunalbanken, garantert for av Ringerike Kommune. 

- Forprosjektet er så langt gjennomført med assistanse fra SG Arkitektur, og kostnadsrammen på 1 million kroner er dekket gjennom 
støttebeløp fra Ringerike Kommune, Follum Fabrikkers Hjelpefond, Sparebankstiftelsen Ringerike, samt penger og arbeidsinnsats fra 
tiltakshaverne. Forprosjektfasen vil løpe fram til planlagt byggestart sommeren 2019. 

  
Gjennom høsten er det jobbet med å avklare følgende forhold:  

- Klasserombehov: De opprinnelige planene omfattet også bygging av tre klasserom i Haugsbygd Arena. Etter at RK konkluderte med at det 
ikke var et framtidig behov for disse, er planene revidert i henhold til dette. 

- Dagens garderobeanlegg som også har funksjon som bomberom, må oppgraderes. Denne delen av prosjektet knytter det seg både risiko 
og økonomisk usikkerhet til. Det er derfor, gjennom dialog mellom Ringerike kommune og DSB klargjort at det kan gis tillatelse til å fjerne 
bomberommene. Tiltakshaverne har vurdert at dette gir prosjektet flere fordeler:  

o Lavere teknisk risiko og økonomisk usikkerhet 
o Større fleksibilitet i plassering og utforming av anlegget, herunder større mulighet til å hensynta naboenes eventuelle innspill og 

skolenes ønsker. 
o Ryddigere eierforhold med kun en eier 



o Ringerike kommune slipper de oppgraderingsforpliktelsene som allerede ligger i dagens garderobe-/bomberomsanlegg, uten at 
dette gir økte kostnader for Haugsbygd Arena 

- Skolene må finne løsninger for sine behov i byggeperioden. Det antas at de kostnadene som evt følger av dette ikke vil overstige sparte 
driftskostnader for gymsalene i byggeperiode (strøm, varme, renhold, mv). 

- Det er utarbeidet et driftsbudsjett og skisse for driftskonsept for Haugsbygd Arena, men det gjenstår å drøfte dette med RK. Dette kan 
imidlertid påbegynnes når det måtte passe. 

- Foreløpige kostnadsestimater og vurderinger tilsier at RK vil få en årlig leiekostnad i størrelsesorden 2,5-2,9 millioner kroner, med dagens 
kostnads og rentenivå. Av dette beløpet utgjør løpende driftskostnader ca 1 million kroner. Vår vurdering er at dette beløpet «ligner på» 
dagens driftskostnader om man også tar med helt nødvendige oppgraderinger som må gjøres i overskuelig framtid. Hele anlegget 
framstår i dag som nedslitt, og det er knyttet konkrete forbedringskrav til garderobe-/bomberomsanlegget. 

  
Tiltakshaverne bak Haugsbygd Arena, Haugsbygd Idrettsforening og Vang Skoles Musikkorps, har et klart og tydelig ønske om å videreføre 
prosjektets gode framdrift i henhold til de planer som foreligger, og ber i forbindelse med Ringerike kommunes budsjettprosess for 2019, om at 
det gjøres vedtak som støtter følgende anmodninger: 

- Det stilles garanti for byggelån i Kommunalbanken for Haugsbygd Arena.  
- Det bes om at nødvendige avtaler mellom RK og Haugsbygd Arena inngås i løpet av Q1 2019 
- Det fremskaffes snarest mulig en formell rivetillatelse for bomberommene.  
- RK støtter planene om byggestart medio 2019 
- For ordens skyld gjøres oppmerksom på at budsjettering av leiekostnader først vil være aktuelt i kommunens 2020-budsjett (fra 

2.halvår). 
  
I de kommende avtalediskusjonene med RK, vil det være naturlig også å berøre varighet på avtaler og framtidig eierskap til Haugsbygd 
Arena.  Initiativtakerne til dette prosjektet er først og fremst motivert av å få dette til, nå, og ikke om 10-15 år.  Anlegget planlegges nedbetalt 
over 30 år.  Haugsbygd Arena er åpne for å avtalefeste en framtidig overdragelse av anlegget til Ringerike Kommune mot en symbolsk pris, f.eks 
når anlegget er nedbetalt.  
  
  
Med vennlig hilsen,  
Prosjektgruppen for Haugsbygd Arena 
Ole Petter Løbben, Vang skoles musikkorps 
Kjell-Eric Andersen, Håndballgruppen Haugsbygd IF 
Øystein Olsen, Haugsbygd IF 
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Kjære kommunestyrerepresentant i Ringerike kommune. 
 
Skiforeningen har søkt Ringerike kommune om investeringsstøtte på 3 millioner kroner til nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. Dessverre er 
rådmannens innstilling til budsjett 2019 ikke å prioritere dette.  
  
Snøproduksjon på Ringkollen er et viktig tiltak for å sikre snø i nærheten av der folk har valgt å bygge og bo. Anlegget er en attraktiv arena for lokale 
skiklubber og Skiforeningens skiskole – hvert år går mange tusen barn på ski her. Det er populært blant hytteeiere og er ofte førstevalget for skiløpere som 
kommer langveisfra.  
  
Private grunneieravtaler og NVE-konsesjon er på plass, og vi må understreke hvor viktig kommunens støtte nå er for å få prosjektet i havn.  
  
Vi ber derfor kommunestyret i Ringerike om å prioritere Skiforeningens søknad, tross rådmannens innstilling.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Skiforeningen  
 

 
 
Foreningen til Ski-Idrettens Fremme 
Kongeveien 5, 0787 Oslo 
Tel: 22 92 32 00   
www.skiforeningen.no 
 



Følg oss på Facebook for siste nytt fra Marka: https://www.facebook.com/Skiforeningen  
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Høringsinnspill: Vedrørende snøproduksjonsanlegg på Ringkollen 

 

Skigruppen i Haugsbygd IF (HIF Ski) er svært glad for at det er vilje til å finne økonomisk 

løsning slik at det kan etableres snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. 

Vi er imidlertid bekymret for at vedtaket til budsjettforslaget 2019 med handlingsprogram 

2019-2022 kan medføre at muligheten for tilskudd faller bort. 

Dersom det ikke viser seg mulig å disponere midler fra årsresultatet for 2018, risikerer saken 

å bli utsatt på ubestemt tid. 

Vi håper det er mulig at vedtak om budsjett for 2019 kan gi en entydig formulering som sikrer 

at arbeidet med etablering kan starte snarest. 

Spesielt i lys av at alt nå er klart for iverksetting, idet dispensasjonen fra Markaloven nylig 

kom på plass. Dette var den nest siste brikken i puslespillet. 

  

HIF Ski har deltatt med representant i arbeidsgruppen som har stått for planleggingen. 

Vi har også gitt positivt signal om at vi er villige til å bidra ifm driften av anlegget, f eks når 

det er behov for mannskap til å gjennomføre snølegging. 

For tiden har vi rundt 60 barn på barmarkstrening som håper det blir like gode forhold denne 

sesongen som den forrige. 

  

 

 

Med vennlig hilsen 

  

Knut Magne Mork 

Leder Haugsbygd IF Ski 

  

www.haugsbygd.no - www.haugsbygd.no/ski 
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Høringsuttalelse fra Vang skoles samarbeidsutvalg (SU): 
 
SU reagerer på Betalingsreglement for SFO. Uforholdsmessig stor prisøkning på 40% sfo-
plass; økning på kr 300,-. Ønskelig med lik prisøkning på alle delplasser på SFO. 
 
Med unntak av overnevnte, støtter Vang skoles SU Formannskapets forslag til Årsbudsjett 
2019 samt Handlingsprogram 2019-2022. 
 
 
På vegne av Vang skoles SU: 
 
Vennlig hilsen 

  
  

Siri Strømmen,  

rektor,  Vang skole 

 
mob. 93 48 47 20 

mailadresse: siri.strommen@ringerike.kommune.no 
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Hei. 

 

Jeg håper virkelig kommunen finner midler til kunstsnøanlegg på Ringkollen i budsjettet for 

2019.  

Ringkollen er en destinasjon som brukes av hele regionen, uansett alder. Vi hadde en flott 

vinter i fjor, men ser man lenger tilbake så har vintrene vært ganske så snøfattige og ustabile. 

Med snøkanoner og kunstsnø vil man slippe denne usikkerheten og ski- og akeglade barn og 

voksne vil kunne boltre seg i et av distriktets flotteste rekreasjonsområder fra ultimo 

november til påsketider. 

 

Håper dere ser de verdier og synergier denne innvesteringen gir, vi ønsker vel alle en "aktiv, 

frisk og rask" lokalbefolkning. 

Mvh 

Henning Strøm 

Haugkollen 6 

3514 Hønefoss 



Foreldrerådet i Tyristrand Barnehage 

 

Ordfører, Ringerike Kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 Hønefoss 

 

 

Tilbakemelding på budsjett 2019 

At driftsbudsjettet for barnehagene fra 2018 videreføres i 2019 synes Foreldrerådet i 

Tyristrand Barnehage er bra. Etter en gjennomgang av budsjettet for 2019 har vi allikevel 

merket oss følgende: 

 

 Tyristrand barnehage vil med foreslått budsjett fortsatt ha redusert bemanningen med 

20 % stilling frem til 01.08.19. Regjeringen innførte ny bemanningsnorm i 

barnehagene fra høsten 2018, med en overgangsordning i ett år fram til 1. august 

2019. Foreldrerådet bemerker at kommunen utsetter iverksettelsen til maksdato, og 

ønsker at vedtatt bemanningsnorm iverksettes fra 01.01.19. Videre bemerkes det at 

det ikke er tilført tilstrekkelig midler i budsjettet 2019 for å innfri kravet i 

bemanningsnormen.  

 

 0,7 % effektiviseringskrav må tas av et allerede presset driftsbudsjett. Foreldrerådet 

mener at driftsbudsjettet bør fordeles likt mellom barnehagene og at Tyristrand 

barnehage fritt kan vurderer hvilke investeringer de har behov for, jfr. KS- sak 105/18 

og 106/18.  

 

 Tyristrand barnehagen har vært i drift i 30 år og bygningene bærer preg av mange 

års slitasje. Foreldrerådet i Tyristrand barnehage er fornøyd med de oppgraderingene 

som er gjort de siste årene. Foreldrerådet ber om at samme kartlegging som er gjort i 

Hønefoss barnehage gjennomføres også i Tyristrand, der alle brukergrupper 

involveres. Kartleggingen legges dermed som utgangspunkt for fremtidige 

investeringer, som følger en oppsatt prioriteringsliste. Dette vil øke forutsigbarheten 

for Tyristrand barnehage og sikre forsvarlig drift i mange år fremover.  

 

 

 

 

 



Tyristrand  

 

Foreldrerådet i Tyristrand Barnehage  

 

 

Kaja Solbakken Bjerke             Silja Langslet 

Leder                                  Sekretær 
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Ringkollen skiklubbs uttalelse gjelder punkt om snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. 
 
Innledningsvis er klubben svært fornøyd med både arbeidet som prosjektgruppen har gjort, 
og mottagelsen prosjektet har fått hos Ringerike kommune og andre sentrale 
samarbeidspartnere som Skiforeningen og Sparebankstiftelsen. Man kunne håpet på rom i 
kommunens budsjett allerede i 2018, men med den relativt korte tiden man har brukt fra 
oppstart til der man er i dag er det innenfor forventningene. 
 
Videre støtter klubben helhjertet rådmannens innstilling om i alt 3 mill kroner i støtte 
gjennom 2019-budsjettet. Dog ser vi en reell risiko for at vi ikke kommer i gang med 
byggeprosessen i 2019 hvis en endelig beslutning om støtte tas for sent. Etter det vi forstår 
ligger det en reell risiko for at man ikke avklarer disponering av 2018-overskudd før 
sommeren 2019 - noe som sannsynligvis vi utsette prosjektet ytterligere et år. Vi håper 
derfor kommunen klarer å finansiere midlene som driftsmidler, alternativt sikre en tidlig 
avklaring på disponering av overskudd. 
 
Hva betyr så kunstsnø på Ringkollen for klubben og skimiljøet på Ringerike? 

 Vi ønsker alle at flest mulig kan drive skiaktiviteter. Jo flere barn som kan "leke" i 
nærmiljøet, jo bedre. Med endrede snøforhold er det en reell risiko for at færre gjør 
dette. Man ser store forskjeller på aktivitet og rekruttering mellom snørike og 
snøfattige vintre. Et anlegg vil være med på å stabilisere på et høyere aktivitetsnivå. 
Siden Ringkollen m/stadion, lysløype og skileik i stor grad benyttes av skoler, 
Skiforeningen og barnefamilier i tillegg til skiklubbene, vil svært mange få glede av 
sikre snøforhold. Kort sagt har en stor andel av Ringerikes innbyggere glede av at 
snøen på Ringkollen er sikret. 

 Ringkollen har et godt rykte på seg i langrennsmiljøene for å være snøsikkert. Med 
kunstsnø sikres dette ytterligere, og man vil ha mulighet for å ta på seg større 
arrangementer innenfor langrenn. Allerede til vinteren arrangerer Haugsbygd og 
Ringkollen KM for Buskerud, og med sikre snøforhold kan man se for seg enda større 
arrangementer i fremtiden. Eksempelvis Norgescup. Uten kunstsnø har man reelt 
sett få muligheter til få å denne type arrangementer. 

 Ringkollen skiklubb er i dag en klubb som tilbyr et kunnskapsrikt treningsmiljø for 
barn og voksne fra 14 år og oppover. Vi er fullstendig avhengige av at rekrutteringen i 
de andre lokale klubbene, og at mange barn synes det er så kult å drive med langrenn 
at de fortsetter inn i tenåra. En viktig del av dette er å kunne drive idretten lokalt, og 
slippe mye reising. Med kunstsnø på Ringkollen tror vi sjansen for å holde på 



utøverne øker merkbart.  
 
Vi skal heller ikke glemme dugnadsgjengen som bistår skiforeningen med 
vedlikehold, og som i stor grad kommer fra klubbens seniorgruppe. Gruppa holdes 
sammen av felles interesse for ski og fysisk aktivitet, og gir mye tilbake til 
lokalmiljøet. 

Til slutt vil vi bekrefte at vi helhjertet vil delta i dugnadsdrift av anlegget sammen med de 
andre klubbene i området og Skiforeningen.  Vi er helt sikkert klare til passe kalde vannrør 
allerede om et år!!  
 

Vennlig hilsen 

Styret Ringkollen skiklubb v/Lars Erik Stangstuen 



Høringsuttalelse til Forslag  fra   Rådmannens  , til budsjett for 2019 , i Ringerike kommune. 

 

Fontenehuset Hønefoss er glad for at Rådmannen  foreslår  1 000 000 kr. til Fontenehuset  Hønefoss 

også i 2019. 

Det er beløpet , som er  beskrevet i samarbeidsavtalen mellom Fontenehuset Hønefoss og Ringerike 

kommune  datert  18.11.2010. 

Denne summen er ikke indeksregulert fra  2010 og frem til i dag. 

Det betyr i realiteten at  1 000 000 kr. i 2010 tilsvarer ca. 820 000 kr. i 2018.Fontenehusets kostnader 

har selvsagt økt tilsvarende konsumprisindeksen, mens  kommunen  reelt har bidratt tilsvarende 

mindre . I hovedsak har våre  medlemmer , før  de hadde Fontenehuset Hønefoss som et tilbud,  

brukt kommunale tjenester  som har påført  kommunen utgifter.  Veldig mange har ikke lenger bruk 

for disse tjenestene etter at de begynte  på Fontenehuset, fordi de har fått sin livskvalitet forbedret 

gjennom bruk av dette tilbudet. Det sparer Ringerike kommune for utgifter som er større enn  

tilskuddet Fontenehuset Hønefoss får fra kommunen. 

Vår kommentar til budsjettet for 2019 er derfor at tilskuddet til Fontenehuset  Hønefoss  bør 

indeksreguleres  til dagens kroneverdi . Det betyr  at tilskuddet økes til  minimum kr.  1 180 000. 

Vennlig hilsen  

Annlaug Nielsen  

Daglig leder. 

 



H øri n gsu tta l el se– Ringerike Kommune 2018

I kommunens hand lingsplan for 2018 - 2021 står blant annet velferdsteknologi, demens og
hverdagsrehabilitering nevnt som sat sningsområder. Det er ikke skrevet noe om hvilken rolle
kommunal ergoterapeut eller fysioterapeut skal ha i denne satsningen, på tross av at dette
er en stor del av våre daglige arbeidsoppgaver.

I hverdagsrehabilitering er ergoterapeut og fysioterapeut viktige rollepersoner. Vi er
ansvarlige for kartleggingsverktøy, oppstart og evalueri ng av hverdagsrehabilitering sammen
med hver enkelt bruker, i henhold til kommunens valg av modell – integrert modell. I
stortingsmelding 15 – Leve hele livet står det at «hverdagsrehabilitering er like fullt mer
kostnadseffekti vt enn vanlig omsorg» (s. 12 7). Sammen med hjemmetjenesten jobber vi
med å endre fokus fra hjelpekultur til mestringskultur. For å fremme tverrfaglig samarbeid er
fysioterapeuter og ergo terapeuter for voksne organisert under hjemmetjenesten.

Ergoterapeutene i kommunen mottar henvis ninger om kognitiv kartlegging hos brukere hvor
det er mistanke om demenssykdom. Vi har kjernekompetansen om kognitiv funksjon,
aktivitet og kartlegging i mennesker kjente miljø. Vi har kompetanse som gjør at vi på
bakgrunn av kartlegging kan igangsette kv alitetsikrede tiltak , herunder velferdsteknologi,
som er et viktig og økende tiltak.
Velferdsteknologi handler blant annet om å ivareta blant annet brukere innen demens,
hverdagsrehabilitering og forebyggende arbeid. Kunnskapen for å kunne søke om ulike
ve lferdsteknologiske hjelpemidler er i dag ivaretatt av ergoterapeut i kommunen. Det kan
for eksempel dreie seg om kognisjon og kommunikasjonshjelpemidler eller
varslingssystemer ved epilepsi. Det oppleves som nødvendig med personal som har både
helsefaglig og teknisk kompetanse, for å implementere tiltak som velferdsteknologi.

HPH – teamet er dannet for å kunne optimalisere og styrke brukers opplevelser av
overgangene i tjenestene våre. Teamet er per i dag representert ved en faggruppe. For å
dekke hverdag srehabilitering og hverdagsmestring perseptivt er det behov for flerfaglig
deltakelse, for og igjen kunne jobbe tverrfaglig. Tverrfaglig jobbing er viktig for tidlig
intervensjon hos hver enkelt bruker. F.eks. fysio - og ergoterapeuter bruker daglige
aktivi teter som kartlegging for å finne hver enkelt person sine ressurser.

Ergoterapeuter og fysiote rapeuters kjernekompetanse er kropp, aktivitet og deltakelse.
Disse tre faktorene vil ha en sentral rolle i en kommune som har følgende strategi:
«Selvhjulpne innbyggere som mestrer hverdagen i vante omgivelser lengst mulig»
(Handlingsprogram for 2018 - 2021) .



På vegne av ergoterapeuten og fysioterapeutene for voksne.

Eir Kvernstuen, fysioterapeut og tillitsvalgt
Lene Kalvik, ergoterapeut og til litsvalgt



 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                            

Ringerike 

 

Ringerike kommune                                                                                      9.november 2018 

 

 

Formannskapet. 

 

 

 

Høringsuttalelse vedrørende budsjett 2019. 

 

 

Utdanningsforbundet har ved de senere års budsjetthøringer uttrykt stor bekymring for at 

skole – og barnehagesektoren i Ringerike gjennom flere år har vært utsatt for store 

nedskjæringer. Ringerike kommunes netto driftsutgifter til grunnskole har gått nedover de 

siste 3 årene og i 2017 var utgiftene betydelig lavere i Ringerike enn i Kostragruppe 13 og 

landet utenom Oslo. Effektiviseringskravene har over tid gått utover bemanningen og 

kvaliteten på tjenestene, og har etter vår mening nådd et kritisk lavt nivå. Driftsbudsjettene 

er slanket inntil beinet, og med ytterligere kutt mener vi tjenestene driftes på grensen av det 

forsvarlige.  

  

Vi er derfor svært kritiske til at det i budsjettet for 2019 foreslås en ytterligere 

effektivisering på 0,7 %. Vi er også kritiske til at det foreslås flate kutt uten risikovurdering 

og uten å vite hvilke konsekvenser dette vil få for skole- og barnehage tilbudet, og ikke 

minst hva det vil bety for sykefraværet og arbeidsmiljøet for de ansatte. 

 

 

Utdanningsforbundet ser at det er nødvendig å oppgradere slitte skole- og barnehagebygg 

og at det bygges for fremtiden, men vi er bekymret for at økte utgifter i form av renter og 

avdrag vil svekke tjenestene i skole og barnehage ytterligere i årene som kommer. 

 

 

Utdanningsforbundet er positive til forslaget om å videreføre satsningen på 

kompetanseutvikling  for ansatte i kommunen. Dette gir både økt mestring og bedre 

tjenestetilbud. 

 

 

 

For Utdanningsforbundet Ringerike 

 

Gerd Solli 

Leder/hovedtillitsvalgt 
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Vår ref.:
I 8/00343-001

Vår saksbeh.:
KjetilGjærde

Arkivkode:
112

Dato:
06. l 1.201 8

HøRINGSBREV BUDSJETT 201 9

Konklusjon:
Fef lesrådet ber om en overfør¡ng til driftsbudsjetteti 2019 på kr 18.191.962,-.

Driftsbudsjett Ri n geri ke ki rkel i ge fel les råd.
Effektiviseringskrav - tidligere nedtrekk.
Vi ber om å ikke få nedtrekk i driftsbudsjettet på grunn av effektiviseringskrav.
For å fullfinansiere byggingen av nye Hønefoss kirke, så tok kommunen opp et lån på kr
18.000.000,- som Fellesrådet i sin helhet betjener. Dette lånet betjenes med et årlig
nedtrekk på kr 790.000,- allerede i driftsbudsjettet til fellesrådet.

Økte kostnader med økt aktivitet.
Aktiviteten i Fellesrådsområdet har økt vesentlig etter ny kirke kom på plass. Det første
halvåret var 10.000 mennesker innom Hønefoss kirke. Vi trodde dette skyltes <nyhetens
interesse>, men det bare fortsetter og fortsetter.

Kirken har blitt en stor kulturtilbyder til befolkningen på Ringerike, og
pr oktober har det vært 35 større eller mindre konserter. Prognosen for resten av året
tilsier at det vil bli avholdt 50 konserter fra kirken. Det vil si nesten en konsert i uken
arrangeres i nye Hønefoss kirke.

Gudstjenestelivet blomstrer. Så langt har 8.000 vært på gudstjenester, og det er
mer enn en dobling fra 2017 .

Økt aktivitet koster i form av økte strømkostnader, mer renhold, mer vedlikehold,
bruk av ansatte, ffiffi.

På grunn av den store aktiviteten, opprettholder vi ønsket om å ansette en egen
driftsleder i Hønefoss kirke.

Un gdomsd iakon/un gdomsarbeider.
Kirken representerer et lavterskel tilbud. Her trenger ikke ungdommen å blir vurdert, ,

<prøvespille> eller møte på audition for å kunne bli med på aktiviteter. Vi har kontakt med
mange ungdommer i alle sosiale lag. Vi skulle gjerne utvidet personalet med en
ungdomsarbeider som kunne være tilstede for ungdom i alderen 13-20 àr. Vi ønsker à
hjelpe de til à mestre livet inn mot overgrep, vold, foruentningspress, sprbe-
forstyrrelser, selvskading, sorg, kropp, seksualitet, rus, familieforhold og mobbing.
Vi har kontakt med mange unge, men det er så mange der ute vi skulle så gjerne fulgt mer
opp, og hjulpet videre på veien.

Adresse:

Kirkegata 12

35IO HØNEFOSS

Ttf
Tlf:32181520

E-post/Internett:

post@ringerike.kirken.no

www.ri ngerike. kirken.no

Org.nr.:

976 989 937

976 989 937



F Nrt D E N N ORSKE KI RKE
Ringerike kirkelige fellesråd

Vi har en ungdomsdiakon i25o/o, som blir finansiert av menighetene iAdalen, Tunsberg
bispedømme og oss. Der opplever vi at vi får med frivillige til å bake pizza og skape en
hyggelig ramme. Vi tror at synergieffekten med en slik stilling er stor. Med de frivillige så
gir denne stillingen synergieffekter. Her er l+l mer enn 2.

Konklusjon:
Fellesrådet ber om en overføring til driftsbudsjettet ¡ 2019 på kr 18.191 .962,-.

Vennlig hilsen
ri(e kirkelige fellesråd

Kirkeverge

Adresse:

Kirkegata 12

35IO HØNEFOSS

Tlf
Tlf:32181520

E-post/Internett:

post@ringerike.kirken.no

www.rin gerike. kirken.no

Org.nr.:

976 989 937

976 989 937
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Vår ref.:
18100343-002

Vår saksbeh.

Kjetil Gjærde
Arkivkode:
tt2

Dato:
06.11.2018

BUDSJETT 201 9. HøRINGSBREV KREMATORIET

Ringerike krematorium er ikke Fellesrådet sin eiendom, men Fellesrådet administrerer
bygget på vegne av kommunen. Fellesrådet utfører gravferdsmyndigheten for kommunen
Krematoriet er det livssynsnøytrale seremonilokalet vi har, og blir mye benyttet til
seremonier. Rundt 150 seremonier iåret avholdes fra krematoriet.

Orgel i krematoriet.
I tidligere års budsjett har det ligget inne en sum til nytt orgel på kr 2.000.000,-.
Dagens orgel er gammelt, og vi har kjøpt oppibrukte sløyfemotorer da det ikke produseres
nye. Nå får vi ikke tak i flere brukte motorer. Vi ber derfor om at summen på kr 2.000.000,-
kommer inn igjen på budsjettet for 2019.

Nytt krematorium.
Ringerike krematorium ble bygget i 1970, og kapasiteten er sprengt. Kapasiteten er
begrenset til 200 kremasjoner, men behovet er langt større. Bare Ringerike alene trenger
ca230 kremasjoner i året. Tidligere kremerte vi for Hole og Jevnaker også.
Kapasiteten er sprengt, men det verste er arbeidsforholdene. Bygget er utdatert med
hensyn til logistikk og ergonomi. Det er særdeles mange unødvendige manuelle løft og
manuelt arbeid. Bedriftshelsetjenesten har ved flere anledninger kommentert dette, og
ønsker en forbedring.

Saken har tidligere vært oppe til behandling, Kommunestyret 28. juni 2018 utsatte
saken, og den kom så i Formannskapet 28. august under sak 106/18:

1. Kommunestyret ønsker primært å bygge nytt krematorium i Ringerike
kommune.
2. Rådmannen kommer tilbake med plan for utredning m.h.t.: Lokalisering,
eierform, innhold og kostnaden iforbindelse med budsjettbehandling for
2019.

Fellesrådet kan ikke se at det er avsatt av penger til utredning i budsjelt2019. Det haster
med å igangsette utredningen, og vi ber om at dette arbeidet prioriteres.

Konklusjon:
Vi ber om at det avsettes penger til nytt orgel i Ringerike krematorium på kr
2.000.000,- 4 2019, samt at det avsettes midler til utredning av kremasjonsdriften
på Ringerike i budsjettet for 2019.

Adresse:

Storgata 1 1

35IO HØNEFOSS

Ttf
Tlf:32181520

E-post/Internett:

post@ringerike.kirken.no

www.ríngerike.kirken.no

Org.nr.:

976 989 937

976 989 937
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Ringerike kirkelige fellesråd

Vennlig hilsen
R en (e kirkel ige fellesråd

Kirkeverge

Adresse:

Storgata I I
3510 HØNEFOSS

Tlf
Tll 32181520

E-post/Internett:

post@ringerike. kirken.no

www.rineerike.kirken.no

Org.nr.:

976 989 937

976 989 937



Angående Heggen Barnehage                     15.11.18 

 

Jeg er nest-leder i Veme Sportsklubb og ønsker å sende dere et skriv om 

Sportsklubbens argumenter for å ikke legge ned Heggen Barnehage. 

Vi tilbyr innendørs aktiviteter på vinterstid og da bruker vi gymsalen i Heggen 

barnehage. Dette er aktiviteter medlemmene i klubben setter stor pris på og 

som det er god oppslutning rundt.  

Nå har vi i bygda kjempet for klubbhuset og stadion for å ikke miste en 

samlingsplass i bygda, og heldigvis klarte vi å få det i land. Men om barnehagen 

legges ned mister vi en viktig samlingsplass og samtidig svekker mulighetene til 

hva Sportsklubben kan tilby medlemmene sine. Da får vi ikke tilbudt 

medlemmene annet enn skiløyper på vinterstid.  

Samtidig så vil jeg si at Heggen barnehage er den siste kommunale barnehagen 

i nord retning.  

 

Mvh. 

Jeanette Nymoen 

Nest-leder i VSK 



Fra: Jeanette Nymoen [jeanette.nymoen@gmail.com] 

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

Kopi:  

Sendt: 15.11.2018 09:50:39 

Emne: Heggen Barnehage 

Vedlegg: Heggen barnehage.docx 

Hei.  

Jeg legger ved et vedlegg som skal til de som driver med Heggen Barnehage og en eventuell 

nedleggelse av den. 

 

Mvh. 

--  

Jeanette Nymoen 



Fra: Merita Qorri [Merita.Qorri@ringerike.kommune.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 18.11.2018 23:16:44 

Emne:  

Vedlegg:  

Innsparing på 0.7 prosent - forsvarlig? 

  

Alle vi ansatte i krokenveien 17/19, viser til tidligere medieoppslag på innsparing på 0.7 

prosent innenfor helse og omsorg for 2019 budsjettet, og tillater oss hermed  å komme med 

noen tanker iforhold til dette: 

1) på vår enhet, som er krokenveien 17/19 - er det de siste årene allerede gjennomført 

nedbemanning/nedskjæring av arbeidsstokken - som  noe sikkert  kan forsvares med endring  

av sammensetting  type brukere i ene enhet - men når en nå blir forespeilet en tenkt 

ytterligere nedbemanning, samtidig som antall "tynge brukere" i enheten synest og øke, er 

det grunn til bekymring for hvordan en skal løse dette - når vi  allerede ser og kjenner på et 

arbeidsstempo som tidvis er på grensen til "forsvarlig omsorg" - både for de som mottar 

tjenester - og ikke minst - omsorg for den enkelte ansattes ve og vel. ( jfr § 9-4, pkt c i 

arbeidsmiljøloven ) 

2) Det  er også kommet oss for øre, at avviksmld ofte ikke blir skrevet, nettopp fordi at 

det rett og slett har måttet føre til og  "sitte på overtid" for og gjøre dette - og det sier litt om 

hvordan "hverdagssitusjonen" har blitt.  

3) Siden det ofte med det blotte øye kan synest og være "forskjell" på tidsestimat på 

arbeidslister, og den tia en faktisk er på jobb og gjør en heltemodig innsats - vil spørsmålet 

bli på om det også kan være grunn til å se på arbeidsmiljøloven § 9-1 - kontrolltiltak i 

virksomheten. 

Med hilsen 

  

Alle ansatte i krokenveien 17/19 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3999-63  Arkiv: 145  

 

Sak: 159/18 

 

Saksprotokoll - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapets forslag til vedtak støttes med følgende endringer: 

 

Pakke 2: 

 

Utredningsforslag:  

Heggen barnehage legges ikke ned i 2019. 

Strykes strekpkt. Fra rådmannens innstilling.  

Videre drift for Heggen barnehage utredes og legges frem til Formannskapet 

Strategikonferanse i juni 2019 

 

Budsjett og handlingsprogram 2019 – 2022  

 

Vi ser store utfordringer i driften i årene fremover, store behov spesielt innenfor helse og 

omsorg, men også på det forebyggende arbeidet. 

Vi bruker her mer enn KOSTRA gruppe 13, mens vi bruker mindre innenfor oppvekst og 

kultur. 

Den nye strategiavdelingen har så langt svart over forventninger og leverer svært godt 

innenfor byutvikling og planlegging. Øvrig området samfunn har utfordringer spesielt innenfor 

eiendomstjenesten som leverer langt under forventning, manglende vedlikeholdsplaner og 

store etterslep er nøkkelord. Grunnet store investeringer innen vann og avløp har vi en 

utfordring i stor økning i avgiftene for innbyggerne. 

 

Satsingen på vei og bane, utviklingen av byen – områdeplanen for byen vil kreve investeringer. 

Det bør lyses ut en arkitekt konkurranse på broen over Pettersøya, Handlingsplanen fremover 

må gjenspeile fremover, avsetning 50 mill. i 2020, 100mill. i 2021.  

 

skattegrunnlaget vurderes etter fremlegg fra rådmannen etter fremleggelsen av statsbudsjettet 

og KS beregning. Rådmannen har foreslått 1,6 mill. over anbefalt KS anbefaling. Rådmannen 

fastholder dette etter fremleggelse av statsbudsjettet. 

 

Vi fastholder kravet til overskudd på 2% av driftsinntekter som tilsier et overskudd på 46 mill. 

anbefalt minimumskrav er 1,75% som utgjør 40 mill. Rådmann har i handlingsplanen lagt til 

grunn 1,1% i 2019, dette tar vi høyde for i 2019 men mener at de neste årene må overskuddet 

ligge på 2%. 

En vesentlig økning i renter og avdrag må sees i sammenheng med dette. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

I 2019 er det budsjettert et netto driftsresultat kr 25 734. Dette er lavt og det har de siste år 

vist seg å være tilstrekkelig. Overskudd har kommet på grunnlag av økte skatteinntekter og 

andre finansielle inntekter. 

 

Ingen økning i promillesatser for eiendomsskatt. Kontorforretning med økning 10% av 

grunnlaget fra 2008 (5,8 mill. godkjennes). Max 5 promille av eiendommens ligningsverdi 

gjelder fra 2020. 

 

(En utfordring i rådmannens forslag er at «sine egne sektorer» er prioritert. Politiske føringer 

og vedtak er tatt ut eller foreslås utsatt eller bruk av disposisjonsfond. Flere forslag i 2018. 

Alle forslag skal innarbeides i budsjett/handlingsprogram.) 

 

 

(Kommunikasjonsavdeling direkte under strategiavdeling eller direkte under rådmann som han 

ønsker, for liten nytteverdi for den enkelte sektor f.eks. helse og omsorg. Promotere 

Ringerike, vi skal bli kjent utenfor kommunen. Dette er Ringerike utvikling sin arena, har vi 

lykkes med dette i forhold til det vi har satset av penger de senere år.) 

 

Vi kan ta ned godtgjørelse for folkevalgte med 844 000, rådmannen har budsjettert med 1.4 

mill., men varaordfører jobber 50% som vi må ta høyde for. Det kan være mulige endringer 

etter valget i forhold til godtgjørelser og kostnader. Økning må påregnes. Forslag om at vi 

fordeler innsparingen på frivillige organisasjoner.  

(Er kostnaden til valg 2019 tilstrekkelig avsatt i handlingsplanen?  Spørsmål til Rådmannen.) 

 

Betalingsreglement: 

Svært stor øking for enkelt områder innen arealforvaltning og spesielle saker kapittel 10. 

 

 

 

Barnehager er fullfinansiert i statsbudsjettet, utsagn fra rådmannen at barnehagen normen ikke 

er fullfinansiert kvalitetssjekker. Hva er riktig. Barnehage budsjett er ok. 

Vedlikehold Solrosen barnehage 5. mill. vurderes. KS vedtok dette og kostnadene legges i 

handlingsplanen. Må legges inn i handlingsplanen. 

 

 
 

Utredningsforslag 1 

Miljøterapeuter/Miljøarbeidere 

Rådmannen bes legge frem en sak for ansettelse av miljøterapeuter/miljøarbeidere i 

Ringerikskolen. Utredningen vurderer blant annet bruk av færre assistenter og andre ressurser 

til fordel for miljøterapeuter/miljøarbeidere.   

 

Utredningsforslag 2 

 IT-drift  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan IT-driften er organisert, og driftsalternativer 

(interkommunale samarbeid/ eksterne leverandører) som kan møte kommunens fremtidige 

behov. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Utredningsforslag 3 

Eiendomstjenesten 

Rådmannen utreder 3 mulige alternativer for å ivareta kommunens eier- og leierinteresser i 

den samlede eiendomsmassen. 

 Organisering ved fortsatt egen avdeling/enhet i kommunen.  

 Etablering av et eiendomsselskap som kommunalt foretak med hjemmel i 

kommuneloven §62. 

 Etablering av et aksjeselskap. 

 

Resultatet av utredningen presenteres på Formannskapets strategikonferanse 

 

 

Utredningsforslag 4 

Pop Up senteret i samfunnshuset 

Rådmannen bes legge frem en sak om å opprettholde Pop Up senteret i kultursenteret som en 

møteplass med aktiviteter for alle. 

 

Utredningsforslag 5 

Fra fysiske møter til videokonferanser. 

Kommunens ansatte skal benytte videokonferanser som møteform når det er møter mellom 

personer som sitter geografisk adskilt. Dette som hovedregel. Avvik fra dette prinsipp skal 

begrunnes overfor rådmannen. Reduksjon kr. 2 425 000.- Begrunnelse: Dette tiltaket 

reduserer unødvendig kjøretid, drivstofforbruk og er miljøriktig.  

 

Vedtak: 

Økonomiutvalg 

Det velges deltakere til vedtatt økonomiutvalg som fremlegger forslag på økte 

inntekter/reduserte driftskostnader tilsvarende 25 mill. pr år totalt kr 75 mill. i perioden 2020 

2022. Kommunens administrasjon bidrar med nødvendig kompetanse. For året 2019 

utarbeides tiltak for måloppnåelse av årets avsatte budsjett.  

 

Boligstiftelsen  

Rådmannen bes reforhandle avtalen mellom stiftelsen og kommunen for om mulig å redusere 

husleien med 5%.  

 

Utvikling vann - og avløpsgebyrer 2018 – 2026 

I tråd med retningslinjer for beregning av selvkost kan kommunen velge å 

gå med underskudd innenfor den normerte fem års perioden 

– Ringerike kommune investerer med tanke på en betydelig folketallsvekst 

– Prisnivået fastsettes i budsjett for 2020 og årene fremover. 

 

Institusjonsplasser. 

Det bevilges kr. 5 mill. til kjøp av korttidsplasser/langtidsplasser av eksterne for å dekke opp 

for manglende plasser i kommunes egne avdelinger. 

Fontenehuset 

Vi ønsker å prioritere Fontenehuset med kr200 000,- 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Fontenehuset gjør et meget godt arbeid når det gjelder personer med psykisk sykdom, og har 

god resultater når det gjelder å få dem tilbake i jobb. 

 

 Positiv oppvekst 

Vi ønsker å tilføre ytterligere 200.000 kroner til Positiv oppvekst. 

Begrunnelse: Positiv oppvekst gjør et viktig forebyggende arbeid blant uorganiserte unge.  

 

Nasjonalt bokår 2019. 

Vi ønsker at biblioteket skal ha ekstra aktiviteter i bokåret kr.25 000. Nytt tiltak til 

barneavdelingen, kr.100 000.-  

 

 

 

Menova 

Menova har etablert et pilotprosjekt i samarbeid med NAV kommune som er finansiert i et ½ 

år. Vi bevilger 1,5mill. for at prosjektet videreføres ut 2019. 

 

Stjernegruppen 

Vi ønsker å tilføre ytterligere 200 000.-kroner til stjernegruppen for å styrke arbeidet. 

 

Søndre park 

Vi vil bevilge 200.000 kroner til belysning i Søndre Park. 

Begrunnelse: Dette er i tråd med initiativ fra barn og unge om hva vi kan gjøre for å gjøre 

Hønefoss bedre i forbindelse med Byplanhøringen. Det bør være lys her, for å øke alles 

trygghet. 

 

Byutvikling 

Det settes av 50 mnok i handlingsprogrammet for 2020, 25 mnok i 2021 og 25 mnok i 2022. 

Midlene skal brukes til byutvikling. 

 

For A, H, Krf, V  

 

 

     Kirsten Orebråten       
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Økning på budsjett 2019     

Kjøp av5 sykehjemsplasser                             Kr. 5 000 000.- 

Økt tilskudd til Fontenehuset     kr.  200 000.- 

Økt bevilgning pilotprosjet     kr. 1 500 000.-  

Økt tilskudd til Stjernegruppen                 kr. 200 000,- 

Økt tilskudd til Positiv oppvekst    kr.  200 000.- 

Søndre park belysning     kr. 200 000.- 

Miljøterapauter/miljøarbeidere i skolene   kr. 1 000 000.-           

Biblioteket bok året      kr. 25 000.- 

Biblioteket barneavdeling     kr. 100 000.--   

Sum         kr.8 425 000.-  

 

 

 
Reduksjon avsetning til folkevalgte                       kr.  1 000 000.-.                    - 

Redusert husleie til Boligstiftelsen                   kr.  5 000 000.-                       

Reduksjon administrasjonen, 

 videokonferanser erstatter fysiske møter                   kr.   2 425 000.-      

Sum                        kr. 8 425 000.- 

 

 

 

Verbalforslag: 

 

Det fortsettes med samarbeidet med befolkningen, med fortsatt tettstedsutvikling på 

Tyristrand, Hallingby, Sokna, Åsa og Nes.  

 

Arbeidet med fremtidig struktur for helse og omsorgsbygg intensiveres i 2019. 

 

Det utredes et frivillighetens hus, organisasjoner mv og enheter innen kommunen inviteres til å 

fremme sine interesser for dette og foreslå opplegg.»  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.11.2018: 

 

Det ble levert inn 3 forslag/pakker: 

 

Pakke 1: 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet p.v.a. SP følgende forslag: 

«Sak 159/18 Forslag til vedtak 

 

1) Forslaget bygger på rådmannens grunnlagsdokument for årsbudsjett 2019 og 

handlingsprogram 2019-2022, med de endringer som følger av dette dokumentet. 

2) Styrking: 

a. Reversering av kutt innen barnehager  1,4 mill 

b. Reversering av kutt innen grunnskole  2,1 mill 
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c. Reversering av kutt innen helse- og omsorg  5,8 mill 

d. Styrking av kulturtjenesten     0,5 mill 

e. Reversering av foreslått økning av eiendomsskatt 5,8 mill 

3) Inndekning: 

a. Redusert ramme folkevalgte og revisjon   2 mill 

b. Redusert ramme administrasjon og fellestjenester 1 mill 

c. Redusert disposisjonsfond    10,5 mill 

d. Reduksjon i kjøp av konsulenttjenester   1,1 mill 

e. Fremleie av leide lokaler    1 mill 

4) Heggen barnehage skal bestå og videreutvikles. 

5) Støtte til investering i helårs fotballhall ved Heradsbygda stadion fremskyndes til 2019, 

i tråd med søknad fra idrettslaget.  

6) Investeringsbudsjettet skal vurderes fortløpende gjennom året. Investeringer som kan 

utsettes og som ikke får betydning for lovpålagte tjenester skal det fremmes i egne 

politiske saker. 

7) Ved vakanser i administrative/-støttefunksjoner vurderes tidspunkt for nyansettelser 

med tanke på potensiell innsparing. 

8) For å redusere utgifter til leie av lokaler i Storgaten, fremmes det raskt en sak som 

belyser muligheter/konsekvenser av etablering av nytt administrasjonsbygg i 

umiddelbar nærhet til Ringerike rådhus. 

9) Av avsatte midler til sykkelbyen Hønefoss, disponeres 0,250 mill til prøveordning for 

økonomisk støtte ved kjøp av El-sykkel. 

10) Prøveordning med gratis 2 timers parkering på kommunale plasser iverksettes. Egen 

sak om gjennomføring fremmes for politisk behandling.  

11) Utredning av vedlikeholdsbehov med tanke på videreføring av Hønefoss skole 

gjennomføres umiddelbart. Det settes av 0,250 mill til formålet. Dette inndekkes 

gjennom at formannskapets disposisjonskonto reduseres tilsvarende.  

12) Det fremlegges i løpet av 1. halvår 2019 sak om hvilke kommunale funksjoner som i 

dag er lokalisert i Hønefoss sentrum som kan flyttes ut til kommunens prioriterte 

lokalsamfunn.   

13) Kommunens godtgjørelsesreglement endres i tråd med alternativt forslag i sak 123/18. 

14) Økningen av rammen innen kultur skal medføre økning i søkbare midler til lokale lag 

og foreninger til tiltak som vi bidra til levende lokalsamfunn.» 

 

 

 

 

Pakke 2: 

Kirsten Orebråten (AP) fremmet p.v.a. H, Krf, V, og Ap følgende forslag: 

«Utredningsforslag:  

Heggen barnehage legges ikke ned i 2019. 

Strykes strekpkt. Fra rådmannens innstilling.  

Videre drift for Heggen barnehage utredes og legges frem til Formannskapet 

Strategikonferanse i juni 2019 

 

Budsjett og handlingsprogram 2019 – 2022  
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Vi ser store utfordringer i driften i årene fremover, store behov spesielt innenfor helse og 

omsorg, men også på det forebyggende arbeidet. 

Vi bruker her mer enn KOSTRA gruppe 13, mens vi bruker mindre innenfor oppvekst og 

kultur. 

Den nye strategiavdelingen har så langt svart over forventninger og leverer svært godt 

innenfor byutvikling og planlegging. Øvrig området samfunn har utfordringer spesielt innenfor 

eiendomstjenesten som leverer langt under forventning, manglende vedlikeholdsplaner og 

store etterslep er nøkkelord. Grunnet store investeringer innen vann og avløp har vi en 

utfordring i stor økning i avgiftene for innbyggerne. 

 

Satsingen på vei og bane, utviklingen av byen – områdeplanen for byen vil kreve investeringer. 

Det bør lyses ut en arkitekt konkurranse på broen over Pettersøya, Handlingsplanen fremover 

må gjenspeile fremover, avsetning 50 mill. i 2020, 100mill. i 2021.  

 

skattegrunnlaget vurderes etter fremlegg fra rådmannen etter fremleggelsen av statsbudsjettet 

og KS beregning. Rådmannen har foreslått 1,6 mill. over anbefalt KS anbefaling. Rådmannen 

fastholder dette etter fremleggelse av statsbudsjettet. 

 

Vi fastholder kravet til overskudd på 2% av driftsinntekter som tilsier et overskudd på 46 mill. 

anbefalt minimumskrav er 1,75% som utgjør 40 mill. Rådmann har i handlingsplanen lagt til 

grunn 1,1% i 2019, dette tar vi høyde for i 2019 men mener at de neste årene må overskuddet 

ligge på 2%. 

En vesentlig økning i renter og avdrag må sees i sammenheng med dette. 

I 2019 er det budsjettert et netto driftsresultat kr 25 734. Dette er lavt og det har de siste år 

vist seg å være tilstrekkelig. Overskudd har kommet på grunnlag av økte skatteinntekter og 

andre finansielle inntekter. 

 

Ingen økning i promillesatser for eiendomsskatt. Kontorforretning med økning 10% av 

grunnlaget fra 2008 (5,8 mill. godkjennes). Max 5 promille av eiendommens ligningsverdi 

gjelder fra 2020. 

 

(En utfordring i rådmannens forslag er at «sine egne sektorer» er prioritert. Politiske føringer 

og vedtak er tatt ut eller foreslås utsatt eller bruk av disposisjonsfond. Flere forslag i 2018. 

Alle forslag skal innarbeides i budsjett/handlingsprogram.) 

 

 

(Kommunikasjonsavdeling direkte under strategiavdeling eller direkte under rådmann som han 

ønsker, for liten nytteverdi for den enkelte sektor f.eks. helse og omsorg. Promotere 

Ringerike, vi skal bli kjent utenfor kommunen. Dette er Ringerike utvikling sin arena, har vi 

lykkes med dette i forhold til det vi har satset av penger de senere år.) 

 

Vi kan ta ned godtgjørelse for folkevalgte med 844 000, rådmannen har budsjettert med 1.4 

mill., men varaordfører jobber 50% som vi må ta høyde for. Det kan være mulige endringer 

etter valget i forhold til godtgjørelser og kostnader. Økning må påregnes. Forslag om at vi 

fordeler innsparingen på frivillige organisasjoner.  

(Er kostnaden til valg 2019 tilstrekkelig avsatt i handlingsplanen?  Spørsmål til Rådmannen.) 
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Betalingsreglement: 

Svært stor øking for enkelt områder innen arealforvaltning og spesielle saker kapittel 10. 

 

 

 

Barnehager er fullfinansiert i statsbudsjettet, utsagn fra rådmannen at barnehagen normen ikke 

er fullfinansiert kvalitetssjekker. Hva er riktig. Barnehage budsjett er ok. 

Vedlikehold Solrosen barnehage 5. mill. vurderes. KS vedtok dette og kostnadene legges i 

handlingsplanen. Må legges inn i handlingsplanen. 

 

 
 

Utredningsforslag 1 

Miljøterapeuter/Miljøarbeidere 

Rådmannen bes legge frem en sak for ansettelse av miljøterapeuter/miljøarbeidere i 

Ringerikskolen. Utredningen vurderer blant annet bruk av færre assistenter og andre ressurser 

til fordel for miljøterapeuter/miljøarbeidere.   

 

Utredningsforslag 2 

 IT-drift  

Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan IT-driften er organisert, og driftsalternativer 

(interkommunale samarbeid/ eksterne leverandører) som kan møte kommunens fremtidige 

behov. 

 

Utredningsforslag 3 

Eiendomstjenesten 

Rådmannen utreder 3 mulige alternativer for å ivareta kommunens eier- og leierinteresser i 

den samlede eiendomsmassen. 

 Organisering ved fortsatt egen avdeling/enhet i kommunen.  

 Etablering av et eiendomsselskap som kommunalt foretak med hjemmel i 

kommuneloven §62. 

 Etablering av et aksjeselskap. 

 

Resultatet av utredningen presenteres på Formannskapets strategikonferanse 

 

 

Utredningsforslag 4 

Pop Up senteret i samfunnshuset 

Rådmannen bes legge frem en sak om å opprettholde Pop Up senteret i kultursenteret som en 

møteplass med aktiviteter for alle. 

 

Utredningsforslag 5 

Fra fysiske møter til videokonferanser. 
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Kommunens ansatte skal benytte videokonferanser som møteform når det er møter mellom 

personer som sitter geografisk adskilt. Dette som hovedregel. Avvik fra dette prinsipp skal 

begrunnes overfor rådmannen. Reduksjon kr. 2 425 000.- Begrunnelse: Dette tiltaket 

reduserer unødvendig kjøretid, drivstofforbruk og er miljøriktig.  

 

Vedtak: 

Økonomiutvalg 

Det velges deltakere til vedtatt økonomiutvalg som fremlegger forslag på økte 

inntekter/reduserte driftskostnader tilsvarende 25 mill. pr år totalt kr 75 mill. i perioden 2020 

2022. Kommunens administrasjon bidrar med nødvendig kompetanse. For året 2019 

utarbeides tiltak for måloppnåelse av årets avsatte budsjett.  

 

Boligstiftelsen  

Rådmannen bes reforhandle avtalen mellom stiftelsen og kommunen for om mulig å redusere 

husleien med 5%.  

 

Utvikling vann - og avløpsgebyrer 2018 – 2026 

I tråd med retningslinjer for beregning av selvkost kan kommunen velge å 

gå med underskudd innenfor den normerte fem års perioden 

– Ringerike kommune investerer med tanke på en betydelig folketallsvekst 

– Prisnivået fastsettes i budsjett for 2020 og årene fremover. 

 

Institusjonsplasser. 

Det bevilges kr. 5 mill. til kjøp av korttidsplasser/langtidsplasser av eksterne for å dekke opp 

for manglende plasser i kommunes egne avdelinger. 

Fontenehuset 

Vi ønsker å prioritere Fontenehuset med kr200 000,- 

Fontenehuset gjør et meget godt arbeid når det gjelder personer med psykisk sykdom, og har 

god resultater når det gjelder å få dem tilbake i jobb. 

 

 Positiv oppvekst 

Vi ønsker å tilføre ytterligere 200.000 kroner til Positiv oppvekst. 

Begrunnelse: Positiv oppvekst gjør et viktig forebyggende arbeid blant uorganiserte unge.  

 

Nasjonalt bokår 2019. 

Vi ønsker at biblioteket skal ha ekstra aktiviteter i bokåret kr.25 000. Nytt tiltak til 

barneavdelingen, kr.100 000.-  

 

 

 

Menova 

Menova har etablert et pilotprosjekt i samarbeid med NAV kommune som er finansiert i et ½ 

år. Vi bevilger 1,5mill. for at prosjektet videreføres ut 2019. 

 

Stjernegruppen 

Vi ønsker å tilføre ytterligere 200 000.-kroner til stjernegruppen for å styrke arbeidet. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Søndre park 

Vi vil bevilge 200.000 kroner til belysning i Søndre Park. 

Begrunnelse: Dette er i tråd med initiativ fra barn og unge om hva vi kan gjøre for å gjøre 

Hønefoss bedre i forbindelse med Byplanhøringen. Det bør være lys her, for å øke alles 

trygghet. 

 

Byutvikling 

Det settes av 50 mnok i handlingsprogrammet for 2020, 25 mnok i 2021 og 25 mnok i 2022. 

Midlene skal brukes til byutvikling. 

 

For A, H, Krf, V  

 

 

     Kirsten Orebråten       

 

 

 

 

Økning på budsjett 2019     

Kjøp av5 sykehjemsplasser                             Kr. 5 000 000.- 

Økt tilskudd til Fontenehuset     kr.  200 000.- 

Økt bevilgning pilotprosjet     kr. 1 500 000.-  

Økt tilskudd til Stjernegruppen                 kr. 200 000,- 

Økt tilskudd til Positiv oppvekst    kr.  200 000.- 

Søndre park belysning     kr. 200 000.- 

Miljøterapauter/miljøarbeidere i skolene   kr. 1 000 000.-           

Biblioteket bok året      kr. 25 000.- 

Biblioteket barneavdeling     kr. 100 000.--   

Sum         kr.8 425 000.-  

 

 

 

 
Reduksjon avsetning til folkevalgte                       kr.  1 000 000.-.                    - 

Redusert husleie til Boligstiftelsen                   kr.  5 000 000.-                       

Reduksjon administrasjonen, 

 videokonferanser erstatter fysiske møter                   kr.   2 425 000.-      

Sum                        kr. 8 425 000.- 

 

 

 

 

 

Verbalforslag: 
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Det fortsettes med samarbeidet med befolkningen, med fortsatt tettstedsutvikling på 

Tyristrand, Hallingby, Sokna, Åsa og Nes.  

 

Arbeidet med fremtidig struktur for helse og omsorgsbygg intensiveres i 2019. 

 

Det utredes et frivillighetens hus, organisasjoner mv og enheter innen kommunen inviteres til å 

fremme sine interesser for dette og foreslå opplegg.»  
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Pakke 3:  

Magnus Herstad (FrP) fremmet følgende forslag: 

«Endring pkt. 12. Takstgrunnlaget økes ikke 10% ved kontorforretning. 

 

Økt støtte til Ringerike Kultursenter tas ut: innsparing 1.500 00,-.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Pakkevis avstemming: 

Pakke 1 – Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp oppnådde 2 stemmer (Sp) og falt. 

Pakke 3 -  Forslag fra Magnus Herstad (Frp) oppnådde 2 stemmer (Frp) og falt. 

Pakke 2 –Forslag fra Kirsten Orebråten (Ap) p.v.a. H, KrF, V og Ap ble vedtatt mot 4 (Sp og 

Frp) stemmer som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3999-18   Arkiv: 145  

 

 

Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022  
 

Forslag til vedtak: 

1. Målene i handlingsprogramdokumentet skal prege arbeidet i 2019. 

2. Driftsbudsjettet for 2019 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme til drift på 1.534,636 mill. kroner, netto avsetninger 35,5 mill. kroner og et 

resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2019 budsjetteres med 20,7 mill. kroner. 

Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis 

som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag 

av de inntekter som er direkte henførbare til formålet). 

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet 

 
Beløp i 1000 
 Regnskap Rev. bud. Økonomiplan  
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Folkevalgte og revisjon 10 334 10 307 11 788 11 788 11 788 11 788 
Administrasjon og fellestjenester 103 781 119 063 125 400 123 892 124 578 123 308 
Barnehage 188 776 178 249 188 576 189 736 189 736 189 836 
Grunnskole 297 169 293 854 299 948 298 785 298 342 298 342 
Spesielle tiltak barn og unge 165 562 156 422 149 576 140 027 140 027 140 027 
Kulturtjenesten 25 288 28 905 28 156 30 761 26 876 26 876 
Helse og omsorg 641 601 610 485 622 722 615 572 615 322 615 322 
Samfunn 127 106 89 342 91 396 70 528 58 001 75 113 
Avsetninger, overføringer -89 045 6 522 22 362 20 968 19 573 19 573 
Skatt og rammetilskudd 0 0 0 0 0 0 
Finans 550 0 0 0 0 0 
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 471 120 1 493 150 1 539 924 1 502 057 1 484 243 1 500 185 

 

3. Det avsettes 35,5 mill. kroner til disposisjonsfond i 2019. 

 

 

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet 

 



- 

Beløp i 1000 
  Regnskap Rev. bud. Økonomiplan  
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Frie disponible inntekter       

Skatt på inntekt og formue  -781 820 -800 000 -836 150 -836 150 -836 150 -836 150 
Ordinært rammetilskudd -737 801 -756 800 -783 000 -784 700 -785 200 -785 200 
Skatt på eiendom -54 148 -54 200 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 
Andre generelle statstilskudd -24 538 -22 812 -20 800 -20 466 -20 126 -19 861 
Sum frie disponible inntekter -1 598 306 -1 633 812 -1 699 950 -1 701 316 -1 701 476 -1 701 211 

       
Finansinntekter/-utgifter       

Renteinntekter og utbytte -27 113 -25 757 -31 450 -26 650 -26 650 -26 650 
Gevinst finansielle instrumenter -11 493 -6 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 36 143 44 200 53 662 67 862 77 262 82 662 
Avdrag på lån 74 087 95 800 109 250 126 150 136 150 140 750 
Mottatte avdrag på utlån -600 0 0 0 0 0 
Finansinntekter/-utgifter 71 023 108 243 124 462 160 362 179 762 189 762 

       
Avsetninger og bruk av avsetninger       

Til ubundne avsetninger 70 166 32 320 35 464 38 797 37 371 11 164 
Bruk av tidl. års regn.messige 
mindreforbruk 

-52 179 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger 17 987 32 320 35 464 38 797 37 371 11 164 

       
Overført til investering       

Overført til investering 1 080 100 100 100 100 100 
Til fordeling drift -1 508 216 -1 493 150 -1 539 924 -1 502 057 -1 484 243 -1 500 185 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 471 120 1 493 150 1 539 924 1 502 057 1 484 243 1 500 185 
Merforbruk/mindreforbruk -37 095 0 0 0 0 0 

 

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i 

henhold til den administrative lederstruktur. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner, 

til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2019 er kjent. 

7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 739,2 mill. kroner, 

fordelt med 629,3 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 109,9 mill. kroner på 

rentable investeringer for 2019. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15 

og 16 i Handlingsprogram 2019-2022) og finansiering (side14 i Handlingsprogram 

2019-2022). 

8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2019 foreslås følgende låneopptak: 

 Låneopptak investeringer inntil 693,3 mill. kroner, herav kr. 109,9 mill. kroner 

til rentable investeringer. 

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. 

 Serielån 

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 

9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 100,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken. 

Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 

10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill. 

kroner i 2019. 

11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,55 % 



- 

12. Eiendomsskatt: Takstgrunnlaget økes med 10% ved kontorforretning for alle 

eiendommer, med 3 promille og 5 promille som satser. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste 

årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år 

av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene 

basert på kommuneplanens langsiktige del. 

Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens midler 

og anvendelsen av disse i budsjettåret. 

Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid. 

Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov og 

bygge opp egenkapital til investeringer. 

Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram. 

Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til 

alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte 

forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er 

kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året. 

 

Beskrivelse av saken 

Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt 

handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer 

gjennom statsbudsjettet. 

Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019- 2022 

for formannskapet i møte 25.09.2018. 

Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser. 

Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 23.10.2018.  

Budsjett- og handlingsprogram har vært ute til offentlig høring og partibehandling i perioden 

24.10. – 09.11.2018. Endelig behandling i formannskapet 20.11.2018 med innstilling til 

kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 29.11.2018. 

 

Økonomiske forhold 

Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer det 

endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller utgifter 

skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet. 

 

I forslag til vedta er det tatt inn følgende fra formannskapets behandling: 

 Reduserte inntekter makssats barnehager kr 600.000 og ressurskrevende tjenester kr 

2.000.000 innarbeides i handlingsplanen innenfor den respektive sektor. 

 Endringer som følge av vedtak KS- sak 105/18 kr 225.000 pr. pr i 5 år og KS- sak 

106/18 kr 62 500 over 10 år innarbeides i handlingsplanen innenfor den enkelte sektor 

 Investeringer innarbeides i handlingsplanen. 

 Heggen barnehage nedlegges grunnet overkapasitet av barnehageplasser og store 

vedlikeholdsbehov. Eiendommen selges eller utvikles i egen regi. 

 

I tillegg er det lagt inn følgende: 



- 

 Videreføring av Holtenutvalgets tiltak – 3 mill. kroner (møteplassen «Ungdommens 

hus» og tiltak for sosialhjelpsmottakere 

 Økt husleie Vikenbygget – 2 mill. kroner 

 
Behov for informasjon og høringer 

Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges 

ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette gjelder 

likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet. 

 

Rådmannens vurdering 

Mer enn 2,3 milliarder kroner vil forvaltes av Ringerike kommune i 2019. Rådmannens forslag 

til budsjett og handlingsprogram bygger videre på de planer som er lagt og de føringer som er 

gitt fra kommunestyret de siste årene. Vi holder stø kurs og bygger infrastruktur og 

kompetanse. 

Satsing på forebygging, spesielt blant barn og unge, videreføres med å kunne tilby 

barnehageplasser fortløpende til de som ønsker det. Barnevern og PP-tjenesten prioriteres, og 

det er et økt fokus på å bedre kvaliteten i Ringeriksskolen for gi elevene et godt grunnlag 

videre i livet. 

Kommunen fortsetter å ta en aktiv rolle som aktør i samfunns- og næringsutvikling. Prosjekter 

som vil gi arbeidsplasser på kort og lang sikt er spesielt interessante å være en del av. 

Rådmannens forslag innebærer en forsvarlig investeringsprofil. Investeringene er nødvendige 

for å kunne effektivisere og øke kvaliteten i tjenestene. For å unngå å måtte gjøre store og 

uventede grep i driftsbudsjettene i årene som kommer benytter kommunen rentebinding på 

store deler av låneopptakene. Dette får å utnytte et lavt rentenivå. 

I budsjett 2019 legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond for å styrke 

kommunens arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske føringer som tidligere 

er gitt. 

 

 

Vedlegg: 

Handlingsprogram 2019-2022, årsbudsjett 2019 

Betalingsreglement 2019 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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1 Forord
Betalingsreglementet fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter, og vedtas av kommunestyret i
forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år.

Dersom det vedtas endringer i Betalingsreglementet i løpet av året vil satsene bli innarbeidet i dette
do kumentet.

For å orientere om eventuelle endringer vises også satsene for 201 8 i tabellene.

Betalingsr eglement med satser kun for 201 9 vi være tilgjengelig på kommunens nettside
www.ringerike.kommune.no/prisliste .

Prisjusteringer er gjort ut fra følgende:

Deflator 2,4 – 3%
Sammenligning med nabokommuner
Statlige satser
Selvkostprinsippet

Har du spørsmål angående betalingsregulativet, ta kontakt med
Servicetorget, tlf. 32 11 74 00 eller e - post servicetorget@ringerike.kommune.no ,
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2 Barnehager
Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende statlige makspris for barnehager. Satsene vil
kunne bli endret fra årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige føringene.

Pris pr måned i 11 måneder pr år:

Plass - størrelse i % 2018 Fra 1. januar 2019 Fra 1. august 2019

100 2 910, - 2 990 , - 3 040, -

80 2 560, - 2 630 , - 2 670, -

70 2 240, - 2 300 , - 2 340, -

60 1 920, - 1 970 , - 2 000, -

50 1 600, - 1 640 , - 1 670, -

40 1 280, - 1 310 , - 1 340, -

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.

Betaling for kost kommer i tillegg til tillegg ordinær betaling for plass. Kostprisen er i barnehagene er
kr. 250, - for 100 % plass.

Ved permisjon fra hele eller deler av barnehageplassen, gis redusert pris tilsvarende den delen av
plassen som kan benyttes av andre barn i permisjonstiden.

Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere.

Dersom søsknene har ulike plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste plassen.
Søskenmoderasjonen ska l gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager med ulike
eiere.

Ordninger det kan søkes om

Makspris for første barn for perioden 01.01.2019 – 31.07.2019 er 2 990 kr. Makspris for første barn for
perioden 01.08.2019 – 31.12.2019 er 3 040 kr, totalt 33 140 kr pr år.

Husholdninger med en samlet bruttoinntekt lavere enn kr. 533 500 kan søke om redusert
foreldre betaling i barnehage, da ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin
for en barnehageplass.

Gratis kjernetid for 2 - , 3 - , 4 - og 5 - åringer samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger
med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen gjelder for
husholdninger med en samlet inntekt under 533 500 kr.

Søknadene behandles i henhold til de til enhver tid gjeldende beløpsgrenser og regler i statlige
forskrifter.
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3 Skolefritidsordning og ferietilbud
Sats pr måned i 10 måneder pr år:

Plass - størrelse 2018 2019

Hel plass – 5 dager pr uke 2 860, - 2 930, -

4 dager pr uke 2 510, - 2 570, -

3 dager pr uke 1 890, - 1 930, -

Halv plass – 2/3 dager pr uke 1 570, - 1 610, -

2 dager pr uke 1 260, - 1 560, -

Morgentilbud SFO 650, - 670, -

Kjøp av ekstra dag(er) 165, - 170, -

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.

Betaling av kost kommer i tillegg til ordinær betaling for plass.

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere. Dersom søsken har ulik
plass - størrelse, skal det betales full pris for den dyreste plassen.

Det er ingen kobling mellom SFO og barnehager når det gjelder beta ling eller moderasjon.

3.1 Aktiv ferie
2018 2019

Sats pr uke 1 070, - 1 100, -
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4 Kultur

4.1 Bibliotek
2018 20 19

Overdagsbetaling

1. purring 40, - 40, -

2. purring 80, - 80, -

3. purring Erstatningskrav Erstatningskrav

Erstatning tapt lånekort

Voksne 20, - 20, -

Barn 20, - 20, -

Kopiering *

A4 svart/hvit 3, - pr. ark 3, - pr. ark

A4 farge 10, - pr. ark 10, - pr. ark

A3 svart/hvit 5, - pr. ark 5, - pr. ark

A3 farge 20, - pr. ark 20, - pr. ark

Kopiering o g «rett kopi» *

A4 svart/hvit 6, - pr. ark 6, - pr. ark

A4 farge 13, - pr. ark 13, - pr. ark

A3 svart/hvit 8, pr. ark - 8, - pr. ark

A3 farge 23, - pr. ark 23, - pr. ark

Utskrift *

A4 svart/hvit 3, - pr. ark 3, - pr. ark

Sk anne / sende dokumenter *

Pr. sending 20, - pr. sending 20, - pr. sending

*) Prisene på kopiering mv. av dokumenter gjelder også Servicetorget

4.2 Kulturskole
2018 2019

Kontingent

Kontingent pr halvår 1 790, - 1 790, -

Kontingent bilde inkl. materiell, pr halvår 2 150, - 2 150, -

Tilleggs - kontingent samspillgruppe, pr halvår 710, - 710, -

Refusjonssatser, tjenester pr time

Organisasjoner, barn 510, - 510, -

Organisasjoner, voksne 590, - 590, -

Søskenmoderasjon

1. Søskenmoderasjon gjelder kun søsken
2. Søsken nr. 2 får 30% rabatt
3. Søsken nr. 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt
4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud

Familier kan søke friplass dersom man har en husstandsinntekt på under kr 290.649 , - (3G)
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Voksne elever

1. Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5)
2. Voksne elever får ikke søskenmoderasjon

4.3 Hall - leie
Leiepris pr time 2018 2019

Hønefoss Arena

Hallflate, lag opp til 19 år 205, - 205, -

Hallflate, lag over 19 år 410, - 410, -

Kamppris 410, - 410, -

Ringerikshallen

Hallflate, lag opp til 19 år 205, - 205, -

Hallflate, lag over 19 år 410, - 410, -

Stor hall 410, - 410, -

Kampsport - rom, lag opp til 19 år 75, - 75, -

Kampsport - rom, lag over 19 år 155, - 155, -

Skytebane, lag opp til 19 år 75, - 75, -

Skytebane, lag over 19 år 155, - 155, -

Kamp - pris 410, - 410, -

Tyristrandhallen

Hallflate, lag opp til 19 år 205, - 205, -

Hallflate, lag over 19 år 410, - 410, -

Kamppris 410, - 410, -
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5 Pleie - og omsorgstjenester , og vaksiner
Betaling for pleie - og omsorgstjenester er fastsatt iht . Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester
med tilhørende Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester , samt dette
reglement vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune.

Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende statlige sats. Satsene vil kunne bli endret fra
årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige føringene.

Grunnlag for fastsetting av betalingsevne (maksbeløp, se tabell), er husstandens samlede skattbare
nettoinntekt før særfradrag for ektefelle/samboer og eventuelle barn under 18 år, ved siste avlagte
ligning.

Hjemmebaserte tjenester
Kommunens selvkostpris for hje mmebaserte tjenester er for 2019 beregnet til kr 394 , - pr time .

Husstander med inntekt under 2G betaler imidlertid kun kr 210 , - pr. måned , uansett hvor mange
timer som mottas.

Andre betaler selvkost for hver time hjelp som mottas, men likevel aldri mer pr. måned enn
maksbeløpet - se tabell nedenfor.

Maksbeløp å betale i forhold til inntekt fremkommer i eget vedtak fra Tjenestetildelingskontoret, og
revideres en gang pr. år.

I husstander med ektepar/samboer e hvor hjelp kun blir gitt til è n av disse, legges begge ektefellers
inntekt til grunn.

Omsorgslønn regnes ikke som inntekt.

Redusert betaling
Det er anledning til å søke kommunen om redusert betaling på grunn av dårlig økono mi,
forsørgeransvar, store nødvendige utgifter for eksempel i forbindelse med funksjonshemming, sykdom
eller andre grunner .

En slik søknad må være skriftlig, og dokumentasjon på utgifter/inntekter må følge vedlagt. Søknaden
vil bli vurdert i hht. Lov om k ommunale helse - og omsorgstjenester.

Søknaden sendes til Ringerike kommune v/Tildelingskontoret for helse - og omsorgstjenester.

Folketrygdens grunnbeløp ( G ) utgjør pr . 1.5.2018 kr 96 883

Folketrygdens grunnbeløp ( G ) utgjør pr. 1.5.201 7 kr 93 634
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5.1 Egenandeler for pleie - og omsorgstjenester
Nr. Tekst 201 8 201 9

1 Hjemmetjenester kr kr

1.1 Maks å betale ved inntekt under 2G *) 205 , - pr mnd 219, - pr mnd

1.2 Maks å betale ved inntekt 2 – 4 G 1 910 , - pr mnd 1 965 , - pr mnd

1.3 Maks å betale ved inntekt over 4 G 3 075 , - pr mnd 3 165 , - pr mnd

2 Hjemmesykepleie

2.1 Hjemmesykepleie 0 , - 0 , -

3 Matombringing

3.1 Tilkjørt kald middag pr porsjon 80, - 80, -

3. 2 Middag i servicesentrene, pr porsjon 97, - 100, -

3. 3 Middag i servicesentrene, liten porsjon 82, - 85, -

3.4 Dessert/suppe 26, - 27, -

4 Oppholdsbetaling institusjon

4.1 Korttidsopphold i institusjon *) 160 , - pr døgn 165, - pr døgn

4.2 Dagopphold i institusjon *) 80 , - pr dag 85, - pr dag

5 Trygghetsalarm

5.1 Leie av digital trygghetsalarm pr måned for
brukere med inntekt under 2 G , inkl. direkte
brannvarsling 242 , - pr mnd 30 0 , - pr mnd

5.2 Leie av trygghetsalarm pr mån ed for brukere
med inntekt over 2 G , inkl. direkte
brannvarsling. 296 pr mnd 360 , - pr mnd

5.3 Varsling utenfor sikkert område og ved fall 25, - pr mnd

5.3 Leie av nøkkel boks 50 , - pr år 50, - pr mnd

6 Salg av krykker mm

6.1 Salg krykker uten pigger 325, - 335, -

6.2 Salg av krykker med pigger 425, - 435, -

6.3 Gummiknotter til krykker 50, - 50, -

*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester
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5.2 Kostnader ved å bo i bemannet omsorgsbolig og i kommunens
sykehjem

Omsorgsboliger med bemanning
I disse boligene dekker leietaker selv husleie og betaler egenandel for omsorgstjenestene i forhold til
de til enhver tid gjeldende priser for praktisk bistand. I tillegg dekker leietaker alle personlige utgifter
som når vedkommende bodde i ordinært hus/leilighet.

Sykehjem
Her krever kommunen 75 % av alle inntekter opp til folketrygdens grunnbeløp (1 G) , fratrukket et
fribeløp på kr 8 4 00, - pr. år . *)
Av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Med inntekter menes trygdeytelser
og alle andre netto inntekter som renteutby tte, aksjeinntekter og lignende. Kommunen dekker alle
utgifter til mat, medisiner og lignende for pasienter på sykehjem.
Langtidsbeboere på sykehjem som uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom, får redusert
egenandel gjennom at det tilstås et fribeløp på kr 40 4 0 0 , - . *)

*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester

5.3 Vaksiner
201 8 201 9

Konsultasjon, voksen 245, - 251, -
Påfyll av vaksine, voksen 185, - 190, -

Konsultasjon, barn 185, - 190, -

Påfyll av vaksine, barn 123, - 126, -

Ved gruppe på 3 eller flere (familierabatt), pr person

Konsultasjon 185, - 190, -

Påfyll av vaksine 123, - 126, -

Utstyrskostnad pr vaksine 50, - 50, -

Utstedelse av duplikat vaksinasjonskort 100, - 100, -

Resept 50, - 50, -

Gebyr ikke møtt 300, - 308, -

Kommunens ansatte som vaksineres i jobben, initiert av arbeidsgiver 100, - 110, -

Vaksiner selges til markedspris
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6 Kommunalteknisk drift

6.1 Vann og kloakk
2018

uten mva.

2019

uten mva.

2019

inkl. mva.

Tilknytningsavgifter

Tilknytningsavgift enebolig (EB vann og kloakk) 18 000, - 18 000, - 22 500, -

Bare vann 9 000, - 9 000, - 11 250, -

Bare kloakk 9 000, - 9 000, - 11 250, -

Vannavgift pr m³ 21, - 24, - 30, -

Kloakkavgift pr m³ 35, - 41, - 51,25

Andre gebyrer

Purregebyr for ikke returnert avlesningskort fra og med 1.
purring

500, - 550, - 550, -

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler
klokken 07:00 - 15:00

500, - 550, - 687,50

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler
etter klokken 15:00

770, - 800, - 1000, -

Påkoblingsgebyr ved avstengt vannledning 620, - 650, - 812,50

Gebyr rørleggeranmeldelse 400, - 450, -

Septik

Septik rensekostnad pr. m³ 355, - 392, - 490, -

Fett, trefiber m.m. pr m³ 355, - 392, - 490, -

Transport *

Transport septik inntil 3m³ 705, - 705 881,25

Transport septik pr m3 over 3m³ 183, - 183 228,75

Septik/fett fra andre kommuner pr m³ 387, - 387 483,75

Innmåling vann - og avløp

Innmåling av vann - og avløpsinstallasjoner pr time 1 350, - 1400, - 1750, -

* ) Prisene er satt av underleverandør.

6.2 Gravemeldinger, kontroll og skilt - /varslingsplaner
2018 2019

Gravemelding klasse A 1 750, - 1 80 0, -

Gravemelding klasse B, C og D 2 200, - 2 2 5 0, -

Godkjenning av varslingsplan 1 150, - 1 20 0, -

Utsetting og oppfølging av skiltplan 3 250, - 3 30 0, -

Utarbeidelse av varslingsplan i Geomatikk – graveportalen 1 150, - 1 20 0, -

Utvidet gravesøknad - frist 850, - 90 0, -
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I saker der arbeider er påbegynt uten godkjenning, tas vanlig saksbehandlingsgebyr pluss 100 %
påslag.

6.3 Parkering
Parkering 201 8

uten mva.

2019

uten mva.

Parkeringsavgift indre parkeringssone pr time 22, - 22, -

Parkering ytre parkeringssone pr time 20, - 20, -

Døgnpris ytre parkeringssone 45, - 45, -

Leie av parkeringsplass til annet formål

P - avgift x timer x dag(er)

Etter avtale Etter avtale

6.4 Parker og friområder
201 8

2019

Utleie til arrangementer Etter avtale Etter avtale

Utleie til byggeprosjekter Etter avtale Etter avtale

6.5 Gang - og veiarealer
201 8

2019

Utleie til arrangementer Etter avtale Etter avtale

Utleie til byggeprosjekter Etter avtale Etter avtale

6.6 Torg - avgift m.v.
201 8 201 9

Torgplass 16 m² ( 4x4m ), årsavgift 4 7 00, - 4 8 00, -

Til feldig torgplass 16 m² (4x4m), pr. dag 45 0, - 50 0, -

Strømtilkobling , pr dag 3 0 0, - 3 5 0, -

Fast installasjon til handelsvirksomhet eller uteservering, pr m ² pr
mnd

40, - 45, -

Større kommersielle arrangement Etter avtale

Manglende opprydding Etter medgått tid Etter medgått tid
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7 Eiendomsskatt
Promillesats 2018 201 9

Bolig - og fritidseiendom 3 ‰ 3 ‰

Næringseiendom og bruk/verker 5 ‰ 5 ‰

8 Brann - og redningstjenesten

8.1 Feiing og tilsyn
Feie - og tilsynsavgift: 201 8 2 019

Feie - og tilsynsavgift, pr pipeløp 350 , - 371, -

Andre tjenester fra feiervesenet: 2018 2019

Feiing av fyrkjele i boligen het, større fyringsanlegg , etasjeovn/vedovn,
kamerakontroll av skorstein eller røyktesting av skorstein, pr. time 650, - 650, -

Fresing av skorstein, pr. time 1 000, - 1 000, -

8.2 Undervisning og andre tjenester
201 8 2019

Kurs i varme arbeider (inkl. lærebok og sertifikatavgift) 2 000, - 2 500, -

Kurs for brannvern ansvarlig , 1 dag (inkl. formiddagsmat) 2 500, - 2 500, -

K urs for brannvernansvarlig , 2 timer. Gruppe inntil 12 personer1 2 500, - 2 500, -

Tillegg pr. 6 ekstra kursdeltagere (inntil 30 personer) 1 000, - 1 000, -

Håndslokker til øvelse, pulver/skum 250, - 250, -

Håndslokker til øvelse, CO2 650, - 650, -

Brannvernforedrag for lag og foreninger, 1,5 time 0, - 0, -

Ansatt (brannmannskap/undervisning) dagtid hverdager (08:00 - 15:30)
pr. time 90 0, - 920, -

Tillegg for ansatt, kveld, natt og helg 350, - 350, -

Bruk av mannskapsbil, tankbil (vannfylling) og stigebil pr. time 3 2 500, - 2 500, -

Båt eller UTV pr. time3 1 650, - 1 650, -

Utleie slanger (25 m) og armatur (stender, grenrør, strålerør) pr. stk. pr.
døgn. 200, - 200, -

Lenser (pr. m), oljeabsorberende bark (pr. sekk) og absorberingsmiddel
(pr. sekk) 650, - 700, -

Avgift for unødig utrykning (pr. stk.) utover 3 pr. år 4.200, -

Gebyr for behandling av søknad, pyroteknisk vare (inkludert
administrative utgifter ved første tilsyn) 2 000, - 2 000, -

Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) 650, - 650, -

Gebyr for 2. gangs tilsyn 900, - 900, -

1 Håndslokkere med pulver/skum inkludert i kurspris.
2 Timepris inkludert fører. Det faktureres minimum 2 timer.
Alle avgifter er ekskl. merverdiavgift, undervisning er uten mva.
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9 Eiendomsforvaltning

9.1 Leie av lokaler
2018 2019

Politiske partiers virksomhet 0, - 0, -

Virksomhet inn under lov om voksenopplæring 0, - 0, -

Virksomhet rettet mot barn under 16 år 0, - 0, -

Arrangement i institusjonens ordinære drift 0, - 0, -

Møtelokaler pr time 250, - 250, -

Gymnastikksal pr time 400, - 400, -

Gymnastikksal m/garderobe pr time 460, - 460, -

Garderober pr time 400, - 400, -

Leie av spesialrom/ undervisningslokaler pr time 550, - 550, -

Årsleie møtelokaler Etter avtale

Årsleie gymnastikksal Etter avtale

Årsleie gymnastikksal m/garderobe Etter avtale

Årsleie garderober Etter avtale

Årsleie av spesialrom/ undervisningslokaler Etter avtale

Fra kl. 16 til kl. 21 betales vask og tilsyn i tillegg til leieprisene.

For bruk etter kl. 21 avtales pris basert på kostnadsdekning.

Ved større arrangementer, overnatting, bruk av spesialrom eller næringsvirksomhet avtales pris basert
på kostnadsdekning.

9.2 Tilsyn og renhold
201 8 2 019

Tilsyn pr time 490, - 490, -

Renhold pr time 460, - 460, -

Vedlikehold pr time 490, - 490, -

Prisene er justert i forhold til konsumprisindeksen for tjenester med arbeidslønn som dominerende faktor, og
justering mot kostnadsdekkende satser. Prisene gjelder på hverdager mellom kl . 07:00 og 15:00. Bruk utover
disse tidene medfører tillegg for overtid etter gjeldende sat ser.

Prisene er oppgitt uten mva.

9.3 Gebyrer idrettshaller og skoler
Se også eget reglement for utleie av haller, gymsaler og skoler

2018 2019

Manglende avfallshåndtering innendørs 3 000, - 3 000, -

Manglende rydding innendørs 3 000, - 3 000, -

Manglende renhold innendørs 6 000, - 6 000, -

Manglende opprydding utendørs Etter medgått tid Etter medgått tid

Prisene er oppgitt uten mva.



14

1 0 Miljø - og arealforvaltning
Prisene er endret ut fra selvkostprinsippet.

10.1 Saksbehandling, tilsyn og kontroll av utslippssaker
Gebyrene er gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §
16 og Plan - og bygningsloven § 33 - 1.

Timesats
I saker der gebyr beregnes etter medgått tid, settes timesatsen til kr 1 100 , -

Søknader om utslippstillatels e for små avløpsanlegg

2018 2019

Ved søknad om ny utslippstillatelse etter § 12 og § 13
forurensningsforskriften:

for anlegg mindre enn 15 PE 5 200, - 6 500, -

for anlegg 15 PE > 50 10 400, - 13 000, -

for anlegg 50 PE > 2 000 28 000, - 35 000, -

Ved søknad om mindre endring i utslippstillatelsen

for anlegg mindre enn 15 PE 1 400, - 1 700, -

for anlegg 15 PE > 50 2 400, - 3 000, -

for anlegg 50 PE > 2 000 5 200, - 6 500, -

For tillatelse etter § 20 - 1 i plan - og bygningsloven til etablering av
anlegg med konstruksjoner

for anlegg mindre enn 15 PE 4 000, - 5 000, -

for anlegg fra 15 PE > 50 6 800, - 8 500, -

for anlegg fra 50 PE > 2 000 11 200, - 14 000, -

Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger søknad , tas
samme gebyrer som ved behandling av søknad.

Dispensasjon

Behandling av dispensasjoner med hjemmel i Plan - og bygningsloven (fra arealplan, kommuneplan,
reguleringsplan, bebyggelsesplan m.m . ) eller Forurensningsloven (f.eks. lokal forskrift).

2018 2019

Behandling av dispensasjon 3 200, - 4 000, -

Ulovlig utslipp

For merarbeid i saker der utslipp er etablert i strid med bestemmelser i forskrift om utslipp fra mindre
avløpsanlegg eller arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningsloven § 20 - 1 tas dobbelt gebyr,
likevel minst kr 26 500, - (21 200, - i 2018).

Mangle nde ferdigattest

F or merarbeid i for b i nd e l se m ed ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrøre n de et t il t ak som er t a t t i
b r u k ut en m i d l er t i d i g b r u ks t ill a t e l se e ll er fer d i g a tt es t , t as inntil kr 2 300, - (1 840, - i 2018) .
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Kontroll

V ed gjennomføring av uli k e k ontrolltiltak , ( som f.eks. b efar i ng , gj e nn o mg a n g av d r i f t s i n s t r u ks,
gj e nn o mg a n g av i nt er n e d r i f t sr ut i n er e t c.) i for b i nd e l se m ed me rk n a d er e ll er u l ov li gh e t so pp fø l g i ng , t as
et e ng a ng s g e b yr.

Ge b yret fas t se tt es i h vert e n ke l t t il fe lle e tt er medgåtte timer, men minst 2 timer .

T ilsyn og k a rtlegging av små avløpsanlegg

Årlig tilsynsgebyr for anlegg 50 PE (små avløpsanlegg): kr 400 , - (kr 400, - i 2018).

Anleggseiere som har blitt belastet med gebyr for enkelttilsyn i 2012, 2013, 2014 eller 20 15 vil få
motregnet et tilsvarende beløp, slik at de ikke betaler «dobbelt» gebyr.

F o r enkelt tilsyn i for b i nd e l s e m e d ka r t l e gg i ng av anlegg som er omfattet av
forurensningsforskriften kapittel 13

2018 2019

for anlegg 50 PE > 2 000 3 600, - 4 500, -

Tilsyn på oljeutskillere
Med forbehold om politisk godkjenning tas tilsynsgebyr på oljeutskillere som flatt årlig gebyr. Beløp vil
bli fastsatt i egen sak.

Utslippstillatelse for oljeutskiller
Ved søknad om ny utslippstillatelse for oljeutskiller tas et engangsgebyr på kr 5 250, - (ingen endring
fra 2018) .

Behandling av tiltaks p l a ner ved opprydning i f o ruren s et grunn
Ge by re t v e d b e hand li n g av s ak e r t il k n y tt e t o pp r y dn i n g i for u re n se t g r un n vil b l i b e l a s t e t u t i fr a
t i dsb r uk e n v e d s ak s b e ha n d li n g. Kr 1 100, - per medgått time (ingen endring fra 2018). Ge by re r o g
k os tnad e r fr a and re , o g s å d e r hv o r k o mmun e n må i nnh e nte e k s t er ne utta l e l ser , k o mm e r i t ill e gg.

D i verse
F o r b e hand li n g av k l age o v e r t i d li g er e v e dtak, b e ta l e s i kke nytt g e by r .

F o r av s l ag s v e dtak tas e t g e byr t il s va re nde 75 % av n or m a l t g e by r , li k e v e l m i n s t kr 11 500, - ( 9 200, - i
2018).

Hv i s t il t aket er av en s li k art at d et i kke o m fa tt es av d e t il t ak som er n ev n t und er g e by rre gu l a t i v for
ut s li pp ssa k er, ta s g e by r i h e nh o l d t i l g e by rre gu l a t i v for byggesaksbehand li n g.

10.2 Diverse varsling og kunngjøring

For varsling og kunngjøring etter forskrifter om saksbehandling etter forurensningsloven i
forurensningssaker hvor kommunen ikke er forurensningsmyndighet eller tiltakshaver kreves gebyr fra
tiltakshaver for:

2018 2019

Offentlig kunngjøring 1 600, - 2 000, -

Skriftlig forhåndsvarsling til naboer og andre berørte organisasjoner o.l. 3 200, - 4 000, -

Annonsekostnader dekkes av tiltakshaver direkte. Saksbehandler kan redusere gebyret når det er få
involverte parter. Dersom overordnet myndighet ber kommunen om å kunngjøre/varsle saker/tiltak
etter annet lovverk, kreves gebyrer som angitt ovenfor.
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10.3 Byggesaksbehandling

Hvordan gebyret beregnes

Gebyret beregnes for hvert enkelt bygg/arbeid/enhet. F or flere små arbeider på en e i e nd om , b ere gn es
g e b y ret und er e tt .

Ge by re t gj e l d e r k o mmun e ns (bygn i ng s mynd i gh e t e n s ) b e hand li ng i for b i nd e l s e m e d t il tak e t. Ge by re r o g
kos tnad e r fr a and re , o g s å d e r hv o r ko mmun e n må i nnh e nte eks t er ne utta l e l se r, sakkyndig bistand e t c. ,
k o mm e r i t ill e gg.

Ge b yr for o ppm å li n g og t i ng l ys i n g ko mm er i t ill e g g n år arealoverføring e ll er d e li n g gj e nn o m føres. Ved
behov for behandling etter jordloven, kan det komme gebyr for dette i tillegg.

F o r a re a l b ere gn i n g b r uk e s i d e tt e re gu l a t i v e t b r uk s a re a l b ere gn e t e tt e r « F ors k r i f t o m t e k n i s ke krav t i l
byggverk» ( ”bygg t ek n i sk for s k r i f t” ) a v 26 . 0 3 . 1 0 m e d i k r a f tt re d e l ses dato

01 . 0 7 . 1 0 og med senere endringer 9. des ember 2014 som trådte i kraft 1. jan uar 2015 .

I t ill e g g b ere gn es b r u ksareal und er t erre n g f u ll t ut , og å p e n t areal e tt er NS 3 9 4 0 for d et areal som
li gg er m er e n n 1 ,0 m i nn e n for y tt erka nt en av ut kra g et t akover d ek n i n g , f.eks. car p or t er, over d ekke d e
t errasser og li gn e nd e. Men area l er for mu li g e fra mt i d i g e e t as j er for h ver 3 . m e t er, t as i kke m e d, altså
areal og rom med høyde 4,9 m eller mer, jf. veiledning om grad av utnytting figur 2 - 20 .

«Plan og bygningsloven» er forkortet med «pbl» og v e d h e nv i s n i ng t i l «f ors k r i f t o m bygg es ak» er d e t
n e d e n fo r ang i tt ” Byggesaksforskriften ”.

Gebyrene beregnes for det betalingsregulativ som gjelder på det tidspunkt bygningsmyndigheten
anser saken for å være komplett og derved klar til behandling.

Søknader

F o r b e hand li ng av bygn i n g s m ess i ge a r b e i d e r i m e dh o l d av pbl § 20 - 3, jf. § 2 0 - 1, b ere gn e s g e b yr e tt e r
s a m l e t a re al fo r a ll e e t a s j e r s a m t l of t o g k j e ll e r og diverse konstruksjoner som gir bruksareal m e d :

2018 2019

P e r påb e gynt 50 m² f o r de f ørs te 200 m²* 4 000, - 5 000, -

F o r d e n es t e a re a l e r, fra 200 m ²* t i l 100 0 m ², p e r påb e gynte 50 m² 2 400, - 3 000, -

F o r d e n es t e a re a l e r, fra 1 00 0 m ² t i l 2 00 0 m ²,
p e r påb e gynte 50 m²

1 600, - 2 000, -

F o r de n es te a re a l e r, fra 2 000 m², tas kr p e r påb e gynte 50 m²

F o r l a g er h a ll e r o l . t as 5 0 % av n or m a l t g e b yr. For bygninger med både
lagerarealer og arealer som ikke kvalifiserer for fullt gebyr, regnes først
gebyr for arealer som kvalifiserer for fullt gebyr, og deretter lagerarealer.

Minstepriser ved søknadsbehandling 2018 2019

Minstepris for alle søknader 8 000, - 10 000, -

For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet/hytteenhet 18 000. - 22 000, -

Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten/hytteenhet (regnes fra 2. til 10. bruksenhet)

9 000, - 11 000, -

- fra den 11. – 20. bruksenheten gis det 40 % rabatt, og det regnes
følgende sats per bruksenhet

5 400, - 6 600, -

- fra den 21. bruksenheten og utover gis det 60 % rabatt, og det regnes
følgende sats per bruksenhet

3 600, - 4 400, -
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- fra den 31. bruksenheten og utover gis det 70 % rabatt, og det regnes
følgende sats per br uksenhet

2 700, - 3 300, -

- fra den 51. bruksenheten og utover gis det 80 % rabatt, og det regnes
følgende sats per bruksenhet

1 800, - 2 200, -

- endring fra enebolig til enebolig med bi - leilighet under 80 m² 9 000, - 11 000, -

- for hybelbygg er minimumsgebyr per hybel/hybelleil. inntil 30 m² 1 800, - 2 200, -

- for skogshusvære, seterhusvære o.l. 8 000, - 10 000, -

Dersom det forut for søknad om ny hytte er tatt fullt gebyr for utslippstillatelse, tas det 75 % av det gebyr som
eller skulle vært tatt.

Anlegg etter § 20 - 1 med fyllinger og m a sseutt a k

V o l um re gn e s ut o g d e t tas gebyr p e r påb e gynt 1000 m3 2018 2019

For de første 50 000 m³ ( p e r påb e gyn t 100 0 m³) 1 600 , - 2 000, -

li k eve l m i n s t 6 400, - 8 000, -

For de neste mengder, fra 50 000 m³ til 100 000 m³ 800, - 1 000, -

For mengder over 100 000 m³ 176, - 200, -

For mengder over 200 000 m³ 140, - 175, -

I tilfeller der det er laget reguleringsplan for formålet på forhånd, tas 50 % gebyr.

Veg - , kabel - og ledningsanlegg

- p e r påb e gynt 100 m 2018 2019

Per påbegynte 100 m for de første 1 000 m 1 600, - 2 000, -

li k eve l m i n s t 6 400, - 8 000, -

Minstepris på stikkledninger inntil 100 m 1 600, - 2 000, -

For de neste lengder mellom 1 000 m og 2 000 m, per påbegynte 100 m 800, - 1 000, -

For de neste lengder over 2 000 m, per påbegynte 100 m 176, - 200, -

For de neste lengder over 4 000 m, per påbegynt 100 m 140, - 175, -

Per påbegynte 100 m for de første 1 000 m 1 600, - 2 000, -

For sjøkabel tas 75 % av gebyrene angitt ovenfor.

Deling (§ 20 - 1 m. fl.)

2018 2019

For nye tomter 9 000, - 11 000, -

for tilleggsareal inntil 500 m² 2 400, - 3 000, -

for tilleggsareal inntil 1000 m² 4 800, - 6 000, -

for tilleggsareal inntil 5 000 m² 7 200, - 9 000, -

for tilleggsareal inntil 15 000 m² 9 000, - 11 000, -

for tilleggsareal over 15 000 m² 10 000, - 13 000, -

For arealer som skifter eier mellom landbrukseiendommer 3 000, - 3 000, -



18

Når flere eiendommer opprettes i samme vedtak, tas fullt gebyr for en av eiendommene og i tillegg
halvt gebyr for hver av de andre eiendommene. Hvis mer enn 5 nye eiendommer opprettes, tas 25 %
gebyr fra og med nr. 6.

Separat sø k nad om igangsettingstillatelse etter pbl § 21 - 2

2018 2019

For hver igangsettingstillatelse 4 800, - 6 000, -

For hver igangsettingstillatelse for tiltak større enn 1000 m² BRA allikevel 9 600, - 12 000, -

For eneboliger tas kr 3 000, - (kr 2 400 i 2018) for eventuell igangsettingstillatelse nr. 2, 3, 4 osv.

Dispensasjoner: Dersom det i samme vedtak godkjennes flere dispensasjoner, tas fullt gebyr for 1.
dis pensasjon, halvt gebyr for andre dispensasjon og minimumsgebyr for ytterligere dispensasjoner.

Dispensasjoner (pb l § 1 9 ) fr a a re a l p l a n , k o mmun e p l a n , re gu l er i ng s p l a n , b e bygg e l ses p l a n, p l a n - o g
bygn i ng s l o v og lignende:

2018 2019

Per dispensasjon 6 000, - 8 000, -

Ved små og ukompliserte tiltak som ikke er i 100 m beltet langs vann eller vassdrag, med areal på
inntil 50 m² og der det ikke trengs innhenting av uttalelser( - r) og/eller politisk behandling, tas halvt
gebyr for dispensasjoner nevnt ovenfor, dvs. kr 4 000 , - (kr. 4 000, - i 2018).

For terrasser, plattinger, o.l. med bruksareal mindre enn 15 m², der det ikke trengs innhenting av
uttalelser( - r) og/eller politisk behandling og for ansvarsrett tas for dispensasjoner nevnt ovenfor kr
2000, - (kr 1 600, - i 2018).

Ved dispensasjoner fra kommuneplanens byggeforbud i både vanlig LNF - område og i område langs
vann og vassdrag, tas gebyr som for bare 1 dispensasjon.

Dispensasjoner fra forskrifter til plan - og bygningsloven (pbl § 19), dispensasjoner fra vegloven eller
fra andre lover samt fra parkeringsforskriften:

2018 2019

Per behandling 3 000, - 4 000, -

10.3.1 Ansvarsrett for selvbyggere

F or b e hand li n g a v sø kna d om an sv a rsre t t e tt er bygg esa k sfors k r i f t e n s § 6 - 8 og § 9 - 2 ( se l v b y gg er), jf.
pb l § 2 3, t as for h ver e n ke l t se l v b y gg er:

2018 2019

Per søknad 1 600, - 2 000, -

10.3.2 Ansvarsrett i tiltaksklasse 1 for foretak med mangelfull kompetanse

Søknad om godkjenning av ansvarsrett etter byggesaksforskriftens § 11 - 4, 6. ledd for foretak som ikke
har forskriftsmessig utdanning og/eller praksis :

2018 2019

Per søknad 1 600, - 2 000, -
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10.3.3 Søknader som kan forestås av tiltakshaver

F o r b e hand li ng av sø knad e r e tt e r p l a n - o g bygn i ng s l o v e ns § 2 0 - 4, b ere gn e s g e byr e tt e r s am l e t a re al
fo r a ll e e ta s j e r s amt l of t o g kj e ll e r:

2018 2019
P e r påb e gynt 50 m² 1 600, - 2 000, -

- li k e v e l m i n s t 5 000, - 6 000, -

F o r t il t ak e tt e r § 3 - 2 ( driftsbygninger i landbruket) e r i n s t a ll a s j o n e r i n k l ud er t i g e b y re t. For
driftsbygninger som mangler oppdeling på samme vis som en lagerhall, tas 50 % av gebyrene nevnt
ovenfor, men det tas ikke gebyr mindre enn minstegebyret angitt ovenfor .

For diverse mindre tiltak tas reduserte gebyrer, se videre i dette reglementet.

D e t v i se s fo r ø v r i g t i l byggesaksforskriftens § 3 - 1 ( m i n d r e t il t ak på b e bygd e i e n d o m) o g § 3 - 2
(a l m i nn e li ge d r i f t s bygn i ng e r i l andb r uk e t) o g pbl § 2 0 - 4 c o g § 30 - 5 ( midlertidige bygn i ng er ,
k o n s t r uk s j o n e r e ll e r an l e gg fo r i nnt i l 2 å r ).

10.3.4 Spesielle saker

Rivning av bygninger:

Bygningens størrelse: 201 8 201 9
inntil 50 m² 1 600, - 2 000, -

mellom 50 m² og 100 m² 3 200, - 4 000, -

mellom 100 m² og 500 m² 6 400, - 8 000, -

mellom 500 m² og 1 000 m² 10 000, - 16 000, -

mellom 1 000 m² og 5 000 m² 12 000, - 24 000, -

større enn 5 000 m² 16 000, - 32 000, -

G e byr fo r evt. an s va rsre tt( - er ) fo r sø knad e r e tt er § 20 - 1 e ) kommer i tillegg.

Mindre arbeider som tilbygg/påbygg/uthus og lignende/bruksendring inntil 20 m², mindre
fasadeendring småhus, sanering av radon, skilt og reklamer etter byggesaksforskriftens § 3 - 1
d, innhegninger, avkjørsler til kommunal vei, attester, bekreftelser og uttalelser :

201 8 201 9
Per behandling 1 600, - 2 000, -

For søknadspliktige arbeider med ansvarsrett, kommer gebyr for evt. godkjenning av ansvarsrett i
tillegg.

Pipe r , oljet a n k e r , m i nd r e søk n a d s p li k t i g e anlegg med flytende brensel eller gas s som i kke
i nng år i a nn e n søk n a d:

201 8 201 9
Gebyr 1 600, - 2 000, -

For pipe rehabilitering tas det samme gebyret, men det tas ikke gebyr for evt. ansvarsrett i tillegg.

Installasjoner i større fyringsanleg g, s o m i kke i n n g år i ann e n s ø kna d , for mer enn èn boenhet
eller for mer enn èn landbrukseiendom :

201 8 201 9
Gebyr 6 400, - 8 000, -

G e b yr fo r eventuell godkjenning av a n s va rsre t t kommer i tillegg.
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A r b e i d e r m e d il d s t e d so m i kke e r unnt a t t fr a k r av e t o m s ak s b e h a nd li n g e tt e r
bygg es ak sfors k r i f t e ns § 4 - 1 c) 5 :

201 8 201 9
Gebyr i n k l ud er t evt. godkjenning av an s va rsre t t 8 00, - 1 000, -

H eis, rullet r app, rullefortau, trappeheis, løfteinnretning o. l .:

201 8 201 9

M e d m i nd r e de i nngår i nye bygn i ng e r so m b e hand l e s s amt i d i g m e d
i n s ta ll a s j o n e n

3 200, - 4 000, -

Trappeheis 1 600, - 2 000, -

Diverse tilta k , blant annet etter pbl § 20 - 1 som s k ilt, re k l ame, større fasadeendringer,
ventilasjon, murer, le ve gger, støys k jermer, antenner, brannalarmanlegg, tennisbaner, ballbinge r ,
brygger og li gn e nd e k o n s t r uk s j o n er , s a m t ba sse ng , b rø n n o g dam , vå r b e hand li n g i f or b i nd e l s e
m e d a nn e t l o vverk, bruk av nabogrunn og bru k sendring som ikke gir nye bruksenheter :

201 8 201 9
Pr behandling 4 800, - 6 000, -

Brygger i henhold til bryggeveilederen vedtatt 12.5.15 i gjeldende områder i Randselva og
Storelva eller brygger i henhold til senere versjoner/kommuneplanbestemmelser:

201 8 201 9
Gebyr 2 400, - 3 000, -

Bruksendring av bygninger:

Størrelsen på arealet som bruksendres: 2018 201 9
Minstepris for alle søknader 4 800, - 6 000, -

Per påbegynte 100 m² for de første 500 m² 4 000, - 5 000, -

For de neste arealer fra 500 til 1 000 per påbegynte 100 m² 2 400, - 3 000, -

For de neste arealer fra 1 000 til 2 000 per påbegynte 100 m² 1 600, - 2 000, -

For de neste arealer, fra 2 000 m², tas per påbegynte 100 m² 800, - 1 000, -

Bruksendring fra hytte til bolig 8 000, - 11 000, -

Dersom bruksendringen inkluderer nye bruksenheter/boenheter , tas minstegebyr for dette i fra punkt 2
dersom dette gir h øyere gebyr enn i tabellen over

U teservering :

2018 2019
M i d l er t i d i g i nnt i l e tt å r s va r i gh e t 1 600, - 2 000, -

F o r l e ng r e va r i gh e t . 4 800, - 6 000, -

F o r b e hand li n g a v revidert sø k nad b ere gn e s 5 0 % a v n or ma l t g e by r .

For behandling av endret plassering av en bygning: kr. 2.000, -
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F o r m un t li g/skriftlig å a v k lar e o m e t t il t ak etter annet lovverk k re v e r sø k n a d e ll e r i ng e n b e h a nd li n g j fr .
By gg e saksforskr i f t e n s § 4 - 3 og pb l § 20 - 6 , og for brakkerigg på bygg e p l a ss , tas i kke g e by r .

For sk r i f t li g b e k ref t e l s e på unntak fr a saksbehandling og kontroll, med henvisning til
saksbehandlingsforskriftens § 4 - 1 og/eller pbl § 20 - 5 eller andre lover/bestemmelser tas ikke gebyr,
men det tas gebyr for eventuelle dispensasjon( - er).

F o r b e hand li n g a v k la ge o v e r e t t i d li g er e v e dtak, b e ta l e s i kke nytt g e by r .

K os tnad er for e nga s j er i n g a v sa kk yndig hjelp for s p es i f i ser t e ut re dn i ng s - og k o nt ro ll o ppgav e r
b e l a s t e s e tt e r m e dgåtte utg i f t e r p l u s s 10 % i adm i n i s t r a s j o n s t ill e gg.

I a v slags v ed t a k ta s e t g e b yr t il s va re nd e 75 % a v n or ma l t g e b y r , li k e v e l m i n s t kr 12 000, - (10 000, - i
2018) for behandling av søknader om dispensasjon( - er) for tiltak som førøvrig er unntatt etter pbl § 20 -
5 samt for søknader og/eller dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl § 20 - 4 å gjøre. Det tas
likevel minst kr. 24 000, - (20 000, - i 2018) for avslagsvedtak for søknader om tillatelse og/eller
dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl § 20 - 1 / 20 - 3 å gjøre.

D erso m s ø k n a den t r e kk es e tt er at d e t e r gj or t v e dtak i s ak e n, må d e t v e d e v e ntu e l l anmodning om
reduksjon av g e b yret se nd e s sø k n ad t i l M il j ø - o g a re a l for va l tn i ng , slik at bygningsmyndigheten kan
avgjøre o m h e l e gebyret skal opprettholdes eller om g e b y re t s kal reduseres .

I s a ke r d e r arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens b es t e mm e l se r e ll e r ut før t i
s t r i d m e d d i sse , t as for behandling etter plan - og bygningslovens § 20 - 1 / § 20 - 3 va n li g
saksbehandlings g e b yr pluss 100 % påslag, likevel minst kr 20 000, - (16 000, - i 2018).

I s a ke r d e r arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens b es t e mm e l se r e ll e r ut før t i
s t r i d m e d d i sse , t as for behandling av andre tiltak enn etter plan - og bygningslovens § 20 - 1 / § 20 - 3
va n li g saksbehandlings g e b yr pluss 100 % påslag, likevel minst kr. 10 000, - (8 000, - i 2018).

F or merarbeid i for b i nd e l se m ed ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrøre n de et t il t ak som er
t a t t i b r u k ut en m i d l er t i d i g b r u ks t ill a t e l se e ll er fer d i g a tt es t , t as
kr 10 000, - (8 000, - i 2018) .

1 0.4 Parkeringsforskrift – Frikjøp

Kommunestyret vedtok 29.10.2009 Forskrift om parkering. Frikjøp settes til kr 150 000 (150 000 i
2018 ) per parkeringsplass, og vurderes årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

1 0.5 Kart - og oppmålingsarbeider

Med hjemmel i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven).
Søknad om oppretting av matrikkelenhet og arealoverføring behandles både etter jordloven (i LNF -
områder) og plan og bygningsloven (PBL). Denne søknadsbehandlingen er gebyrbelagt, og kommer i
tillegg til gebyr etter matrikkelloven. Dette gjelder ikke innen for allerede behandlet reguleringsplan med
godkjent tomteinndeling. Ved innkreving av gebyr tas utgangspunkt i dato for innkommet rekvisisjon av
oppmålingsforretning, eller krav om seksjonering ved vurdering av hvilket års gebyrsats som gjelder .
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1. Oppr etting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal i m2 2018 2019

Fra og med Til og med

0 1 500 24 500, - 25 700, -

1 501 3 000 29 500, - 31 000, -

Deretter pr. overskytende daa 600, - 1 000, -

Det gis rabatt for regulerte felt der tomtene grenser inntil
hverandre. Rabatt regnes pr. tomt uavhengig av størrelse:

5 tomter eller flere, pr. tomt 22 000, - 22 000, -

10 tomter eller flere, pr. tomt 20 000, - 20 000, -

20 tomter eller flere, pr. tomt 17 000, -

30 tomter eller flere, pr. tomt 15 000, -

1.2 Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon:

Areal i m2: 2018 2019
Fra og med Til og med
0 50 3 100, - 5 000, -
51 250 4 600, - 8 000, -
251 500 11 100, - 11 000, -
501 2 000 14 600, - 15 000, -
Deretter pr. overskytende daa 600, - 1 000, -

1.3 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.

1.4 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr 2 100, - ( 2 000, - i 2018).
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.

2.1 Avbrudd i op pmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

3. Grensejustering

3.1 Grensejustering grunneiendom

Grensejustering gjøres mellom to eiendommer. Det er bare mindre areal som kan overføres mellom
de aktuelle eiendommene. Arealet for involverte eiendommer kan økes eller minkes med inntil 5%,
men maksimalt 500 m2. Summen av tidl igere gjennomførte grensejusteringer tas med i vurderingen av
arealgrensene. En grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte
eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp.
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Dersom grensejusteringen ikke kan gjennomføres innenfor kravene gitt i matrikkelforskriften § 34
anbefales at den ønskede justeringen gjennomføres som en arealoverføring:

Areal i m2 2018 2019
Fra og med Til og med
0 150 6 500, - 6 800, -
151 300 9 000, - 9 500, -
301 500 11 500, - 12 000, -

3.2 Grensejustering anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den
maksimale grensen settes til 1 000 m ³ og verdi på 1 G.

Volum i m ³ 2018 2019
Fra og med Til og med

0 250 9 500, -
251 1 000 12 500, -

4. Arealoverføring/tilleggsareal

Ved arealoverføring/tilleggsareal skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.
Arealoverføring/tilleggsareal utløser tinglysingsgebyr og dokumentavgift:

4.1 Arealoverføring grunneiendom

Areal i m2 2018 2019
Fra og med Til og med
0 150 9 000, - 9 500, -
151 300 15 500, - 16 300, -
301 500 20 500, - 21 500, -

Arealoverføring/tilleggsareal pr. nytt påbegynte 500 m² medfører en økning med kr 1 000, -

4.2 Arealoverføring anleggseiendom

Areal i m2 2018 2019
Fra og med Til og med
0 500 12 500, -
501 2 000 21 000, -

Arealoverføring/tilleggsareal pr. nytt påbegynte 1 000 m² medfører en økning med kr 1 000, -

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning

2018 2019
For inntil 2 punkter 6 000, - 6 300, -
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 700, - 750, -
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6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /
eller klarlegging av rettigheter

2018 2019
For inntil 2 punkter 9 500, - 10 000, -
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 750, - 1 850, -

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

7. Gebyr for kartforretning over punktfeste
2018 2019

For kartforretning over punktfeste 13 000, - 13 650, -
Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka 9 000, - 9 500, -

8. Gebyr for plassering av bygg
2018 2019

1. gangs utsetting 8 000, - 8 400, -
2. gangs utsetting 4 000, - 4 200, -

Merverdiavgift kommer i tillegg.

9. Gebyr for oppmålingsforretning til landbruk - eller allmennyttige formål
For oppmålingsforretninger over parseller/eiendommer til landbruks - eller allmennyttige formål, betales
etter medgått tid, begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt. 1, 3, 4, 5 o g 6. Eksempelvis areal til
infrastruktur.

10. Medgått tid
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider og arbeider etter matrikkelloven som ikke kan beregnes etter
foranstående satser, beregnes etter medgått tid:

Pr. time 2018 2019
Feltarbeid 1 350, - 1 400, -
Kontorarbeid 1 100, - 1 150, -

For fradeling av festetomter med målebrev beregnes 4 timer kontorarbeid. For fradeling av festetomter
med målebrev, men målt i lokalt nett i sin tid, faktureres etter medgått tid, begrenset til maks. halvt
gebyr etter punkt 1.1.

Merverdiavgift kommer i tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighetsoppgave.

11. Megleropplysninger
2018 2019

Standard meglerpakke 2 200, - 2 300, -
Merverdiavgift kommer i tillegg.
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12. Seksjonering
Gebyr for arbeider etter eierseksjonsloven (§ 15)

12.1 Oppretting av eierseksjoner
2018 2019

1 – 3 seksjoner 6 500, - 7 000, -
4 – 8 seksjoner 6 500, - 10 000, -
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon* 650, -

*Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 – 8 seksjoner

12.2 Reseksjonering
2018 2019

1 – 3 seksjoner eller fellesareal endres 6 500, - 12 000, -
4 – 8 seksjoner eller fellesareal endres 6 500, - 15 000, -
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny endret seksjon* 1 000, -

*Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 – 8 seksjoner

12.3 Befaring
Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret
kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. 12.1 og 12.2: Kr. 3 500, -

12.4 Sletting/oppheving av seksjonert sameie
Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom: Kr. 3 500, -

12.5 Saker som ikke blir fullført. Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden
eller søker trekker søknaden

Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke geby r.
Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er på begynt: Lavest gebyr av ½ av gebyrsatsene etter
12.1 eller gebyr etter anvendt tid.
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10.6 Kartkopier mm.
201 8 201 9

Papir A4 21,0 x 29,7 20, - 20, -
Papir A3 29,7 x 42,0 20, - 20, -
Papir A2 42,0 x 59,5 40, - 40, -
Papir A1 59,5 x 84,0 50, - 50, -

“ 61,0 x 76,0 50, - 50, -
“ 70,0 x 90,0 50, - 50, -

Polyesterfilm
A4 40, - 40, -
A3 50, - 50, -
A2 100, - 100, -
A1 120, - 120, -

61,0 x 76,0 120, - 120, -
70,0 x 90,0 140, - 140, -

Utplotting av digitale kart - og plandata:

201 8 201 9

A4 40, - 40, -
A3 50, - 50, -
A2 100, - 100, -
A1 120, - 120, -

61,0 x 76,0 120, - 120, -
70,0 x 90,0 140, - 140, -

10.7 Planbehandling

1. Beregnings - og faktureringstidspunkt
Gebyr fastsettes ut fra enhver tids gjeldende betalingsreglement på faktureringstidspunktet.
Oppstartsgebyr faktureres etter avholdt oppstartsmøte. Gebyr faktureres når planforslaget har vært til
politisk 1. gangsbehandling. Gebyr for mindre endringer faktu reres etter vedtak. I saker som avsluttes
underveis i planprosessen, faktureres gebyret når saken avsluttes.

2. Gebyrfritak
Det beregnes ikke gebyr for følgende formål:

Offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i hovedsak uten bebyggelse
Grønns truktur
Forsvaret
Landbruks - , natur - og friluftsformål
Bruk og vern av sjø og vassdrag

Samlet gebyr for planbehandling vil maksimalt kunne beløpe seg til kr 544 400, - (544 400, - i 2017).
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3. Gebyrpliktige plansaker
a) Mindre endring av reguleringsplan (jf. pbl . § 12 - 14, 2. ledd)

201 8 2 019
1 Små/ bagatellmessige endringer (gjelder lokale forhold,

sendes ikke til regionale myndigheter)
12 800, - 12 800, -

2 Mindre endring
(sendes til regionale myndigheter)

33 200, - 33 200, -

3 Små/ bagatellmessige endringer som avsluttes eller gis
negativt vedtak

6 500, - 6 500, -

4 Mindre endring som avsluttes eller gis negativt vedtak 16 500, - 16 500, -

b) Detaljreguleringer (jf. pbl. § 12 - 12)
Oppstartsgebyr faktureres etter avholdt oppstartsmøte. Ved politisk oppstartssak faktureres gebyret
etter politisk behandling. Oppstartsgebyret faktureres uavhengig av om kommunen anbefaler oppstart
eller ikke anbefaler oppstart. Videre faktureres gebyr et ter politisk 1. gangsbehandling og vedtak om å
fremme p lanforslaget, etter summen av punkt 2 - 4 i tabellen nedenfor. Ved vedtak om å ikke legge
planforslaget til offentlig ettersyn (avslag) så regnes det et halvt enhetsgebyr.

201 8 201 9
1 Oppstartsgebyr

Detaljregulering uten politisk oppstartsak
Detaljregulering med politisk oppstartsak

30 000, -
40 000, -

30 000, -
40 000, -

2 Enhetsgebyr for sakstype
Detaljregulering u/ planprogram og endring av
reguleringsplan

69 000, - 69 000, -

Detaljregulering m/ planprogram og KU 138 500, - 138 500, -
3 Arealgebyr for planområde (se pkt. 2)

For planområdets areal inntil 100.000 m2 betales pr. m2 4,00 , - 4,00 , -
4 Arealgebyr for bebyggelse og anlegg

Det beregnes gebyr for areal både over og under terreng.
Parkering under bakken medregnes ikke. Det beregnes ikke
gebyr for den del av nytt areal som overstiger 100.000 m2

BRA. Det beregnes ikke gebyr for den del av eksisterende
areal som overstiger 50.000 m2 BRA.
For ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA
beregnes for hver m2 BRA

8,00 , - 8,0 0 , -

For eksisterende bebyggelse og anlegg inntil 50.000 m2 BRA
beregnes for hver m2 BRA

5,50 , - 5,50 , -

4. Enhetsgebyr for avslag
For plansaker behandlet etter pbl. § 12 - 11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme planforslaget,
beregnes et enhetsgebyr for avslag.

201 8 201 9

Gebyr 40 000, - 40 000, -

For plansaker behandlet etter pbl. § 12 - 11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme forslaget, men
avslaget kreves forelagt kommunestyret, beregnes et enhetsgebyr for avslag.

2018 201 9

Gebyr 45 000, - 45 000, -
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5. Enhetsgebyr for avslutning av plansaker etter pbl. § 12 - 11:
For saker som avsluttes etter oversendelse og gjennomgang av planforslag (kun saksframlegg
mangler) faktureres et halvt enhetsgebyr for sakstype jf. pkt. 3 b) punkt 2.

Dette gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller som følge av manglende
oppfølging fra forslagsstiller. Dersom kommunen ikke har mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller
innen 3 måneder etter brev med ønske om tilbakemelding, kan kommunen avslutte saken og sende
faktura.

6. Justering av gebyrer etter sak sbehandlingsmengde
Gebyrer skal i utgangspunktet tilsvare selvkost for arbeidet til og med 1. gangs behandling. Gebyrer i
forbindelse med planbehandling, som gjennomgått over, kan reduseres eller oppjusteres ut fra
saksbehandlingsmengde. Dette gjelder også mindre endringer av reguleringsplaner.

Forhold som kan påvirke justering av gebyret er blant annet:

Grad av kompleksitet og konflikter i planarbeidet, herunder om eventuelle interessekonflikter
er avklart i forkant av planarbeidet eller ikke.
Enkle grunn eierforhold versus mange parter involvert.
Kvalitet på materiale som oversendes kommunen til de ulike behandlingene.
Dersom kommunen må bruke ekstra tid på bearbeiding (utover det som er «vanlig») kan det
også tas gebyr for medgått tidsbruk. Timesats er kr . 1 100, -

7. Refusjon
Gebyr for behandling av refusjonssaker fastsettes etter en prosentsats på 2,5 som beregnes av
godkjent regnskap iht. plan - og bygningslovens § 18 - 9. Minstegebyret settes til kr. 30 000, -

1 0.8 Landbruk
Konsesjon/konsesjonssaker

2018 2019

For behandling av søknader om konsesjon ved erverv av fast
eiendom - enkle/kurante saker

2 000, - 2 000, -

Der kjøpe - eller leiesum overstiger 2 millioner 3 000, - 3 000, -

Der kjøpe - eller leiesum overstiger 3,5 millioner 5 000, - 5 000, -

I de tilfeller hvor det søkes konsesjon fordi eieren ikke oppfyller
boplikten

Ingen gebyr Ingen gebyr

Deling/delingssaker : For behandling av søknader om deling etter Jordloven betales kr 2 000, -

Fellingsavgifter til viltfondet, storvilt

2018 2019

Voksen elg 510, - 510, -

Elgkalv 220, - 220, -

Voksen hjort 350, - 350, -

Hjortekalv 210, - 210, -

Rådyr Ingen avgift Ingen avgift

For hjortevilt blir avgiften politisk bestemt for hver år. Fellingsavgift betales etterskuddsvis .
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11 Salgs - og skjenkeavgifter alkohol
Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal hvert år betale et gebyr til kommunen, jfr.
alkohollovens § 1 - 7. Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig
drikk. Satsene fastsettes i statlige forskrifter i nov ember/desember hvert år, gjeldende fra 1. januar
påfølgende år. Ringerike kommune følger de til en hvert tid gjeldende maksimalsatser.

Minstegebyr
Minstegebyret for å inneha en sa lgsbevilling fastsatt til kr. 1 630 , - pr. år. Minstegebyret for å inne ha en
skjenkebevilling er kr. 5 100 , - pr. år (2018) .

Gebyret betales etter følgende satser:

11.1 Salg
0,2 1 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol).
0,5 7 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol).

11.2 Skjenking av alkoholholdig drikk
0,4 7 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med a lkoholinnhold
over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol).
1, 2 4 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol).
4,09 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gru ppe 3 (alkoholholdig drikk med over 22
volumprosent alkohol).

11.3 Ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøve

201 7 2 018 201 9

Skjenking ved ambulerende bevilgning 350, - 360, -

Kunnskapsprøve 400, - 400, -

S atser fastsettes ved statlig forskrift i desember hvert år, gje ldende fra og med 1. januar påfølgende år.
Når satsene er klare innarbeides de i dokumentet.

12 Tilsynsavgift tobakkutsalg
Kommunen er fra 2019 pålagt å føre tilsyn med tobakkutsalg. Tilsynet skal særlig omfatte
aldersgrensebestemmel sene og krav til internkontroll. Det skal føres tilsyn så ofte som behovet tilsier.
Hvert sted skal kontrollers minst en gang årlig.

Kommunen kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakksskadeloven § 8 eller gi salgsforbud etter
tobakksskadeloven § 9.

Virksomhetene som har ut salgssteder i kommune n ilegges en årlig kommunal tilsynsavgift :

2019

Årlig kommunal tilsynsavgift kr 4500 for registrerte salgssteder 4 500, -

Årlig kommunal tilsynsavgift kr 1200 for midlertidige salgssteder 1 200, -
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1 3 Begravelse, bisettelse, gravsted, vielse m.v.
Prisene fastsettes av Ringerike kirkelige fellesråd.

2017 2018 2019

Kommunens innbyggere

Preludering (ca. 20 min før seremoni) 550, - 560, - 580, -

Akkompagnement til solist/ solospill 700, - 710, - 730, -

Utenbys innbyggere / Ikke medlem av DNK

Leie av kirke/ krematoriet til seremonier 3 900, - 3 990, - 3 000, -

Organist 2 200, - 2 250, - 2 320, -

Kremasjonsavgift v/kapasitet 5 700, - 5 830, - 6 400, -

Nedsetting urne 1 350, - 1 380, - 1 420, -

Nedsetting kiste 5 500, - 5 630, - 5 700, -

Frakt av urne som skal sendes 740, - 750, - 790, -

Preludering (ca. 20 min før seremoni) 550, - 560, - 580, -

Akkompagnement til solist 700, - 710, - 730, -

Feste av gravsted

Festegrav og grav etter friperioden (20 år) 210, - 215, - 220, -

Festeavgiften innkreves forskuddsvis hvert 3. år 630, - 645, - 660, -

Festeavgift fra 1. dag for utenbys avdød (årsavgift) 210, - 215, - 220, -

Navnet minnelund: leie av gravminne og gravstell i 20 år 7000, - 7 160, - 7 380, -

Navnet minnelund: tillegg for utenbysboende 4300, - 4 400, - 4 540, -

Stell av graver

Inkluderer planting av vår - og sommerplanter og vanning/luking

Årspris 1 250, - 1 280, - 1 290, -

Høstplanting 250, - 250, - 260, -

Krans til jul 250, - 250, - 260, -

Arbeid på kirkegården

Oppretting av standard gravminne, minimum 600, - 610, - 620, -

Oppretting av større gravminne enn standard faktureres etter
medgått tid

Gjenoppsetting av standard gravminne med sokkel 950, - 970, - 1 050, -

Oppsetting av større gravminner enn standard faktureres etter
medgått tid

Timepris for kirketjener fastsettes til 500, - 510, - 525, -

Timepris for maskin med fører fastsettes til 900, - 920, - 980, -

Administrasjonsgebyr 130 135

13.1 Utleie av kirkebygg til ikke - kirkelige handlinger
A rrangementer som arrangeres av menighetsrådet

Fastsettes mellom kirkevergen og det aktuelle menighetsråd. I utgangspunktet skal minimum
fellesrådets faktiske utgifter til lys/varme, renhold, lønn og administrasjon dekkes.

Konserter og andre arrangement som menighetsr ådet ikke arrangerer
Leie tilsvarende 20 % av billettinntektene.
Minimumsleie hverdager er kr 4 .900, - . Minimumsleie lørdag/søndag er kr 5. 5 00, -
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Arrangement utført av kun lokale aktører fra Ringerike kommune med kun amatører (ingen
profesjonell gjesteopp treden) gis en rabatt på 30%.
Minimumsleie hverdager er kr 3.43 0, - .Minimumsleie lørdag/søndag er kr 3 . 85 0, -

For påfølgende konserter samme dag er det 50% leie på konsert nr . 2.
Samme pris gjelder for leie av kirke til øvelse, som blir avhold en annen d ag enn konsertdagen.

1 4 Renovasjon

Renovasjon utføres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, som er et interkommunalt
aksjeselskap eid av Ringerike, Hole samt kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke.

2019
Renovasjonsgebyr, husholdning 140 l dunker 2 733, -
Renovasjonsgebyr, husholdning 240 l dunker/ 140 l sekk 4 373, -
Renovasjonsgebyr, husholdning 360 l dunker / 140l sekk 8 199 , -
Gangtillegg 10 – 30 m 324 , -
Gangtillegg 30 – 50 m 594 , -
Gangtillegg 50 – 100 m 864 , -
Fradrag for hjemme kompostering av matavfall 200, -
Hytterenovasjon 1 080 , -

Priser er eks. mva. Det faktureres to ganger i året, 15. april og 15. oktober.

Fullstendig prisoversikt finnes på www.hra.no
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Nyskapende – Ærlig - Respektfull

Infrastruktur og kompetanse for bedre tjenester

Handlingsprogrammet for 2019 til 2022 og budsjett for 2019 bygger på vedtatt samfunnsdel
av kommuneplanen for perioden 2015 til 2030.

Handlingsprogrammet støtter opp under målene som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel.

Både handlingsprogram og budsjett bygger videre på de vedtakene og målene kommunestyret satt for
handlingsprogrammet 2018 - 2021.

Driftsnivået for 2019 er i hovedsak videreført på det samme nivået som i 2018.

Utfordringer

For 2018 ser vi økonomiske utfordri nger i driften innenfor enkeltområder. Innenfor helse og omsorg er
det høyere behov enn det budsjettet legger opp til, blant annet innenfor økonomisk sosialhjelp og
hjemmetjenesten

Vi ser at rammefaktorer utenfor våre tjenester har økt mer enn vanlig lønns - og prisvekst også i 2018.
Eksempelvis har kostnader til skyss, betaling for barn i andre kommuner og innslagspunktet for
ressurskrevende tjenester økt utover vedtatt budsjett.
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Dette har ikke budsjettet for 2018 tatt høyde for og vi ser at det fører til o verforbruk innenfor de
aktuelle sektorene.

I forbindelse med budsjettet for 2019 har rådmannen derfor fokusert på å få frem de reelle kostnadene
for denne typen utgifter. På den måten ivaretar budsjettforslaget for 2019 denne kostnadsveksten i
tjenestene.

Budsjettforslaget for 2019 legger opp til en stabil ressursinnsats på nivå med tjenesteproduksjonen i
2018. Endringer i tjenestetilbudet og effektiviseringskrav må løses gjennom innovasjon og omstilling i
den enkelte sektor.

Kompetanseheving

Rådmannen fore slår å styrke den brede satsningen på kompetanse for ansatte. Tilbakemeldingene fra
organisasjonen og fagforeningene er svært positive og det er et bredt ønske om videreføring og
forsterkning av tiltak for kompetanseutvikling. Dette vil være avgjørende for organisasjonens muligheter
til å utvikle tjenestetilbudet med hensyn til endrede behov hos brukerne.

Vi opplever nå at kommunen har blitt en mere attraktiv arbeidsgiver. Satsningen på kompetanse, ledelse
og synlighet bidrar sterkt til dette.

Ledelse

Gjenn om arbeid med lederutvikling og økt nærvær av ledelse ser rådmannen flere positive effekter.
Blant annet har Ringerike kommune hatt en jevn nedgang i sykefraværet til og med 2017.

Rådmannen vil videreføre utviklingen av organisasjonen gjennom fortsatt sat sning på ledelse.

Vekst

Målet om vekst i kommuneplanens samfunnsdel preger naturligvis rådmannens prioriteringer i forslaget
til handlingsprogram og budsjett for 2019.

Økt kapasitet i planavdelingen og opprettelsen av utviklings - og strategiavdelingen i 2 018 videreføres i
2019.

Investering og fornying

Rådmannen viderefører i sitt forslag til investeringsprogram de satsningene kommunestyret har vedtatt
tidligere. Investeringene svarer opp behovet for fornying og behovet for økt kapasitet på kort sikt.

Med hensyn til fornyingsprogrammet knyttet til inventar og utstyr, avsluttes dette i 2019. Innenfor de
store tjenestene er utdatert inventar og utstyr nå i all hovedsak skiftet ut.

Ved utgangen av perioden for handlingsprogrammet vil det meste av bygningsmasse n fremstå som
moderne og godt tilpasset effektive tjenester.

Budsjettforslaget legger opp til økt bruk av digitale løsninger og teknologiske hjelpemidler i utførelsen av
tjenestene og i dialogen med innbyggere.
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God kontroll

Rådmannen mener kommunen ved inngangen til 2019 har god kontroll på driften. Opparbeidelsen av
disposisjonsfond gjør kommunen mer robust og bedre i stand til å kunne møte uforutsette hendelser.
Budsjettforslaget for 2019 viderefører og bygger ytterligere opp under dette, gjennom et st ramt, men
forsvarlig budsjett.

Det har i forslaget vært viktig å legge vekt på å finne en god balanse mellom eksisterende
tjenestetilbud og å møte endrede behov hos brukerne.

For å løse fremtidens utfordringer vil det være behov for å gjennomføre nødvendig e omstillinger, øke
brukerdialog og avstemme forventninger med hensyn til det tjenestetilbudet kommunen faktisk kan yte
overfor innbyggerne.

Økonomisk status ved utgangen av 2018

Regnskapsresultat for årene 2016 og 2017

Regnskapene for 2016 og 2017 viste et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på til sammen
163 millioner kroner. Etter overføring til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble
det et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i de to årene på 89 millioner kr oner.

Etter avlagt regnskap for 2017, er disposisjonsfondet på 165,5 mill. kroner. Dette er med på å gjøre
kommunens økonomi mer robust, og bedre i stand til å takle økonomiske svingninger.

Prognosene for netto driftsresultat for 2018 viser at vi har utfor dringer i driften som gir høyere
kostnader enn budsjettert.

I hjemmetjenesten og integrerte tjenester er det større behov for tjenester enn det er forutsatt i
budsjettet for 2018, noe som gir ett merforbruk innenfor disse tjenestene. Økonomisk sosialhjelp har
også større utbetalinger enn budsjettert i 2018.

Dette sammen med høye kostnader til brøyting i en snørik vinter med kulde som ga et høyt
strømforbruk og høye strømpriser som har holdt seg utover i 2018, samt høyere kostnader til elever i
private skol e og andre kommuner, gir ett lavere netto driftsresultat enn budsjettert.

Noe av kostnadsøkningen oppveies av god skatteinngang for landet som gir Ringerike kommune
inntektsutjevning som en merinntekt, samt at vi også har høyere inntekter fra konsesjonskr aft på grunn
av høyt volum på strømproduksjon og høyere strømpriser.

Prognosen for 2018 viser ett driftsresultat i størrelsesorden 20 til 25 millioner kroner.

Økonomiske utfordringer i perioden 2019 - 2022
Handlingsprogram 2019 - 2022 viser at for å kunne dekk e økte rente - og avdragsutgifter, samt stabilt
høye pensjonskostnader, må de nye løsningene finnes innenfor eksisterende rammer. Det er behov for
regnskapsmessig overskudd slik at kommunen selv kan finansiere en del av kommende investeringer
etter 2020 og ha økonomisk handlefrihet i forhold til uforutsette hendelser.

Avdrag på lån stiger hvert år i perioden siden nye låneopptak er høyere enn det som betales i avdrag.
Fra 2018 til 2019 stiger renter og avdrag med 23,2 millioner kroner. Fra 2019 til 2022 er økningen på
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59,3 millioner kroner dersom investeringsplanen følges og alle investeringer lånefinansieres. En del av
denne kostnadsøkningen vil bli oppveid av leieinntekter fra beboere i omsorgsboliger, Vestre Viken for
ny ambulansestasjon, kommunene som er i med i legevaktsamarbeidet gjennom husleie og gjennom
gebyrer for vann og avløp.

Siden 2002 har etterslepet på pensjonskostnader som ikke er kostnadsført i regnskapene akkumulert til
151 millioner kroner (per 01.01.18). Med en redusert nedbetalingstid på fremtidige premieavvik, vil det
være økt behov for å dekke pensjonskostnader i budsjettene for årene framover. For 2018 vil vi få ett
positivt premieavvik 34,5 millioner kroner slik at det akkumulerte premieavviket vil øke til 160,5 mill.
kroner.

Driftsko stnadene i Ringerike kommune ligger fortsatt noe høyt i forhold til kommunens inntekter, og
innsatsen for å effektivisere og omstille må fortsette. Slik blir det rom for nye tjenester og nye løsninger.
Rådmannen må ha spesiell oppmerksomhet på tjenester hv or Ringerike kommune ligger høyere enn
sammenlignbare kommuner i KOSTRA for å finne handlingsrom.

KOSTRA - tallene for 2017 er innarbeidet i sektoromtalen. Det vises til utviklingen for Ringerike
kommune, sammenligning med andre kommuner som ligner oss og gj ennomsnittet i KOSTRA - gruppe
13. Disse sammenligningene gir god informasjon om hvordan vi prioriterer og drifter Ringerike
kommune.

F orutsetninger for Handlingsprogrammet 2019 - 2022

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019

I kommuneøkonomiproposi sjonen er veksten i samlede inntekter mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner i
frie inntekter.

Skatteøren 2019

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommunene og
fylkeskommunene. Fordelingen bestemmes ved at det fastsett es maksimalsatser på skattøren for
kommuner og fylkeskommuner.

Vekst i frie inntekter

Veksten i de frie inntektene er ment å dekke demografi - og pensjonskostnader i tillegg til satsing på rus
og opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

Ringerike kommune vil ha en vekst på 4 % i frie inntekter, noe som tilsvarer 62 millioner kroner.

Utvikling i skatteinntekter

I budsjettet for 2018 er det budsjettert med skatteinngang på 800 millioner kroner. Skatteinngangen for
2018 danner utgangspunkt for beregningen av forventet skatteinngang i 2019. Ved utarbeidelse av 2.
tertialrapport (månedsrapport for august 2018) viser prognosen for skatteinngang at vi i 2018 vil motta
800 mill. kroner i skatteinntekt. Usikkerheten i prognosen er på +/ - 0,4%.

I budsjett for 2019 er kommunens skatteinntekter beregnet til 836 millioner kroner. Dette er en økning
på 36 millioner kroner, som er en økning på 4,5 % i forhold til vedtatt budsjett for 2018.
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Ringerike kommune har de siste årene hatt en betydelig bedre sk atteinngang enn budsjettert, slik som
mange andre kommuner har hatt. Dette har gitt gode regnskapsmessige resultater for kommunene
disse årene.

For 2018, er bildet noe annerledes - Ringerike kommune ser ut til å få skatteinntekter svært nær
opprinnelig budsjett. Men siden skatteinngangen i resten av kommune - Norge er bedre enn
forventningene i Kommuneøkonomiproposisjonen, får Ringerike kommune høyere inntektsutjevning
enn budsjettert.

For 2019 har rådmannen brukt KS modell for beregning av skatt og ramme tilskudd som ble utarbeidet
etter at Kommuneøkonomiproposisjonen ble lagt fram i mai 2018. En av forutsetningene i denne
modellen bygger på forutsetning i Revidert nasjonalbudsjett for 2018 om vekst i skatteinntektene for
landet som helhet på 1%. Skattevek sten så langt i 2018 er på 4%. Rådmannen har derfor økt
skatteanslaget for 2019 utover KS - modellen med 7 mill. kroner. Rådmannen vil gjøre en ny vurdering av
skatteinntektene når statsbudsjettet for 2019 foreligger, samt ny modell fra KS for beregning av s katte
og inntekstutjevning.

Nøkkeltall for Handlingsprogramperioden 2019 - 2022

Rådmannens forslag til budsjett for 2019 - 2022 tar utgangspunkt i et 2% "resultat" for avsetning til
disposisjonsfond.

Det er ikke lagt inn nye store investeringsprosjekter ut fra prinsippet om at gjeldsgraden ikke skal øke
ytterligere i perioden.

Ringerike kommune som arbeidsgiver
Ringerike kommune er i gang med et langsiktig arbeid hvor satsning på tiltak innen organisering, ledelse
og medarbeiderskap er sentralt.

Ny arbeidsgiver politikk ble utarbeidet og vedtatt i 2018 og vil gjelde for perioden 2018 - 2022.
Kommunens overordnede mål og satsninger er lagt til grunn. Prioriterte satsningsområder er
arbeidsmiljø, ledelse, kompetanse, kommunikasjon og tenke nytt
(innovasjon). Arbeid sgiverpolitikken peker på sentrale innsatsområder som skal gjøre Ringerike
kommune til en attraktiv arbeidsgiver:
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Utgangspunktet for arbeid med å realisere vedtatt arbeidsgiverpolitikk er gjeldene lov - og avtaleverk,
Ringerike kommunes verdigrunnlag og arbeid gjennom trepartssamarbeid (politikere,
tillitsvalgte/vernetjeneste og ledelse).

I forbindelse med ny arbeidsgiverpolitikk er det besluttet nye verdier for Ringerike kommune,
N ytenkende, Æ rlig, R espektfull (NÆR).

Ringerike kommune har i flere år pri oritert arbeid med utvikling av medarbeideres kompetansenivå,
både for ledere og medarbeidere. Gjennom økt oppmerksomhet og øremerkede ressurser ser vi
resultater av arbeidet. Tiltakene har vært mange og effektene gode. Dette arbeidet vil bli videreført.

I 2019 skal det igangsettes et arbeid med å utarbeide en overordnet strategisk kompetanseplan for
Ringerike kommune. Planen skal blant annet inneholde en vurdering av kommunens behov for
kompetanse i årene fremover.

Den viktigste ressursen

De ansatte er ko mmunens viktigste ressurs. Ved å etablere gode og interessante fagmiljøer med
mulighet for utvikling og innovasjon øker muligheten for å tiltrekke og beholde gode fagfolk. Stimulere
fagutvikling, videreutdanning og kompetansehevende aktiviteter øker kvalit eten på de tjenestene
kommunen yter overfor befolkningen.
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Lærende organisasjon – faglige nettverk

Læring og kunnskapsdeling er nødvendig for å møte krav til endring og tjenesteinnovasjon i
virksomheter. Dette er særlig utfordrende i komplekse organisasjone r som en kommune. En kommune
er en organisasjon med høy intensitet og kompleksitet både hva gjelder kunnskap og praktisk arbeid.
Det er behov for kunnskapsdeling både innenfor og mellom faggrupper. Det er derfor viktig å få på plass
gode arenaer for læring . Faglige nettverk og tverrfaglige team er eksempler på gode læringsarenaer som
kan bidra til å videreutvikle kommunen som en lærende organisasjon. Både innenfor skole, barnehage
og helse og omsorg er det derfor etablert nettverk.

Utvikle attraktive arbeid splasser

Arbeidsbetingelser, karrieremuligheter og spennende fagmiljøer er faktorer som påvirker både
rekruttering til og stabilitet i kommunen. Interessante karrieremuligheter med fagutvikling og fordyping
vil medvirke til å gjøre Ringerike kommune til en attraktiv arbeidsplass. Tiltak som styrker kommunens
renommé som attraktiv arbeidsplass vil redusere lekkasje til andre. Konkurransedyktig lønn er en viktig
faktor i den stadig tøffere konkurransen om høyt spesialisert arbeidskraft.

Satsningen som Ringeri ke kommune gjør på kompetanse er et sentralt rekrutteringstiltak. Trygghet for
at det gis faglig støtte og utvikling for nye medarbeidere er et
rekrutteringsmiddel. Introduksjonsprogram for alle nyansatte vil skape forutsigbarhet og trygghet i de
første m ånedene.

Kommunen som utdanningsinstitusjon

Kommunen har i dag et samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner, og det er avgjørende at dette
samarbeidet utvides og videreutvikles. Et sentralt område er å gi mulighet til våre egne ansatte som
ønsker høyere utdanning. I 2017/2018 har det innen helse og omsorg vært etablert stipendordninger for
ansatte som starter i grunnutdanning sykepleie eller vernepleie. Dette videreføres i 2019. Det er også,
innen alle sektorer ordninger, ansatte som får økonomisk støtte til videreutdanning. Dette er støtte til
masterutdannelser innen ledelse, fagspesifikke områder og ellers studiepoeng innenfor områder hvor
kommunen har særlige behov.

Kommunen satser på praksis - og lærlingeplasser. I 2018 har Ringerike kommune hatt 43 lær linger
innenfor helse - , barne - og ungdomsarbeider, IT - , kokk - og anleggsgartner - faget. Det er ønske om økt
satsning på lærlinger og fra høsten 2019 foreslås det i budsjettet å ta inn ytterligere 6 nye lærlinger,
3 lærlinger innen barne - og ungdomsarbeiderf aget og 3 lærlinger innen helsefag.

I tillegg til lærlinger som tas inn på ordinære lærlingplasser har kommunen prioritert å sikre at flere av
våre egne medarbeidere tar fagbrev. En rekke av kommunens ansatte, innenfor helse og omsorg,
barnehagene, SFO og renhold har praksis tilsvarende at de kan få godkjent fagprøve ved å ta teoretisk
eksamen og praktisk fagprøve. Dette gjennomføres i samarbeid med OPUS Ringerike. Arbeidet vil
videreføres i handlingsprogramperioden.

Digitalisering

Alle tjenestene er i stad ig endring med ny forskningsbasert kunnskap, mer effektive
behandlingsmetoder og ny teknologi. Dette utløser krav om at ny og relevant kompetanse er
tilgjengelig. Vedtatt digitaliseringsstrategi for Ringerike kommune peker på behov for økt kompetanse
blant de ansatte. Allerede vedtatte satsninger innen IKT i barnehage og skole (temaplan for digital
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barnehage - og skolehverdag) i tillegg til utviklingen innenfor velferdsteknologi vil kreve at de ansatte
forholder seg til en ny digital hverdag.

I 2018 er det igangsatt et arbeid med å utarbeide tiltak for å øke kompetansen innen bruk av digitale
verktøy. Målet for arbeidet er:

skape engasjement og digital forståelse blant ledere og ansatte
utvikle og vedlikeholde digital kompetanse
bidra til at de ansatte skal ha god og riktig digital kompetanse
fastsette generelle krav til digital kompetanse for ledere og ansatte

Lederutvikling

I 2019 er det planlagt å starte et nytt to - årig lederutviklingsprogram for alle ledere med
personalansvar. Programmet vil basere seg på tidligere gjennomført lederutviklingsprogram og vil ta
utgangspunkt i resultater fra evaluering som er gjort.

Hovedtema i lederutviklingsprogrammet vil blant annet være styring, relasjonsledelse, utvikling og
digitalisering. Det vil fortsatt være sentra lt å utvikle og styrke det enkelte team i enhetene og gi ledere
støtte og veiledning etter behov.

Lederne er nøkkelpersoner for at kommunen skal fortsette det gode arbeidet som er skissert i
Handlingsprogrammet. Gode fagfolk og gode ledere utvikles hvis de gis de rette forutsetninger for
personlig vekst og et tilstrekkelig handlingsrom.

Mangfold og inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Satsning på kompetanse for kommunens medarbeidere og ledere er viktige tiltak som støtter godt
under vår IA - avtale. Økt oppmerksomhet på kontinuerlig forbedring og kvalitet er sentrale tiltak.
Opplevelsen av mestring i eget arbeid gjennom økt kompetanse er sentrale virkemidler for å fremme
nærvær og hindre utstøting og frafall i arbeidslivet.

Arbeid med å redus ere sykefravær fortsetter og ambisjonen om ytterligere reduksjon av sykefraværet
videreføres. Økt ledertetthet sikrer bedre oppfølging av de sykemeldte og et bedre forebyggende
arbeid. Videre er den økte satsningen på kompetanse for de ansatte sentralt for å nå målene i IA -
avtalen.

Samarbeid med NAV, arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenesten fungerer svært godt og gir positive
resultater.

Ringerike kommune har i dag et stort omfang av praksis - og arbeidstreningsplasser. I 2018 er det tatt
initiativ til et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune, NAV og Arbeidslivssenteret. Prosjektet vil
gå over en 2 års periode og skal benytte en metodikk utarbeidet av NAV og
Arbeidslivssenteret. Prosjektet er kalt "Innsats" og skal sikre at personer som bor i Ringe rike kommune
og som har nedsatt funksjonsevne (delmål 2 i IA - avtalen), gis mulighet til arbeidstrening i kommunen.
Prosjektet vil også legge til rette for flyktninger/minoritetsspråklige som har behov for språkpraksis.
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Heltidskultur

I Ringerike kommune er andel deltidsansatte 50,6 % (per 13.9.2018). I tråd med heltidserklæringen som
er inngått mellom KS, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta har kommunen startet et 3 - parts
samarbeid med mål om å redusere andel ansatte som arbeider deltid. Arbeidet er e t omfattende
kulturutviklingsprosjekt som krever strategisk samarbeid over tid.

Bakgrunnen er blant annet demografiske utfordringer som møter alle kommuner i årene som kommer.
Færre ansatte skal gi omsorg til flere brukere.

I arbeidet er det helt sentral t at tjenestenes kvalitet og brukernes perspektiver får høy prioritet. Arbeid
med heltid er brukerorientert kvalitetsarbeid. Innsats for å øke antall ansatte i heltidsstillinger vil også
føre til bedret arbeidsmiljø for ansatte og økt effektivitet for komm unen som helhet. Dette vil kreve
innsats og vilje fra alle parter, og gode prosesser og forankring hos de folkevalgte vil være avgjørende
for å lykkes i arbeidet.

I 2017/2018 ble det etablert et forprosjekt innenfor Helse og omsorg med utgangspunkt i ambul erende
hjemmetjeneste. Dette arbeidet tar utgangspunkt i analyser og kartlegginger av dagens
arbeidstidsordninger som skal legge til rette for større stillinger. Det er etablert nye
arbeidstidsordninger hvor det er tatt utgangspunkt i bedre kvalitet for br ukerne. Prosjektet er fortsatt
under utprøving og det er for tidlig å evaluere effektene av endringene. Prosessen og foreløpige
resultater gir likevel godt utgangspunkt i arbeidet med å utvikle en heltidskultur i kommunen.

Målformuleringer og status

Område Status Mål

2017 2018 2019 2020 - 2022
Medarbeiderperspektiv
Fraværsprosent 7,7 % 8,0 % *) 7,5 % 7,0 %

Resultater 10 - faktor - undersøkelse

(skala 1 – 5)
Oppgavemotivasjon 4,3 4,4 4,4
Mestringstro 4,3 4,4 4,4

Selvstendighet 4,2 4,2 4,3
Bruk av kompetanse 4,2 4,3 4,4
Mestringsorientert ledelse 4,0 4,2 4,3
Rolleklarhet 4,3 4,3 4,4
Relevant kompetanseutvikling 3,6 4,0 4,2
Fleksibilitetsvilje 4,4 4,4 4,5
Mestringsklima 4,0 4,1 4,3
Nytteorientert motivasjon 4,7 4,7 4,7

*) basert på en prognose per 1. halvår 2018
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Budsjettvedtak
Nedenfor følger budsjettvedtakene for drifts - og investeringsbudsjettet for 2019 og for
Handlingsprogramperioden 2019 - 2022.

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000

Regnskap Rev. bud. Økonomiplan
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue - 781 820 - 800 000 - 836 150 - 836 150 - 836 150 - 836 150
Ordinært rammetilskudd - 737 801 - 756 800 - 783 000 - 784 700 - 785 200 - 785 200
Skatt på eiendom - 54 148 - 54 200 - 60 000 - 60 000 - 60 000 - 60 000
Andre generelle statstilskudd - 24 538 - 22 812 - 20 800 - 20 466 - 20 126 - 19 861
Sum frie disponible inntekter - 1 598 306 - 1 633 812 - 1 699 950 - 1 701 316 - 1 701 476 - 1 701 211

Finansinntekter/ - utgifter
Renteinntekter og utbytte - 27 113 - 25 757 - 31 450 - 26 650 - 26 650 - 26 650
Gevinst finansielle instrumenter - 11 493 - 6 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 36 143 44 200 53 662 67 862 77 262 82 662
Avdrag på lån 74 087 95 800 109 250 126 150 136 150 140 750
Mottatte avdrag på utlån - 600 0 0 0 0 0
Finansinntekter/ - utgifter 71 023 108 243 124 462 160 362 179 762 189 762

Avsetninger og bruk av avsetninger
Til ubundne avsetninger 70 166 32 320 35 464 38 797 37 371 11 164
Bruk av tidl. års regn.messige
mindreforbruk

- 52 179 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0
Netto avsetninger 17 987 32 320 35 464 38 797 37 371 11 164

Overført til investering
Overført til investering 1 080 100 100 100 100 100
Til fordeling drift - 1 508 216 - 1 493 150 - 1 539 924 - 1 502 057 - 1 484 243 - 1 500 185
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 471 120 1 493 150 1 539 924 1 502 057 1 484 243 1 500 185
Merforbruk/mindreforbruk - 37 095 0 0 0 0 0

Kommentarer til budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet

Budsjettskjema 1A viser hvordan vi kommer fra frie disponible inntekter via finansinntekter/ - utgifter og
avsetninger/bruk av avsetninger til hvor mye som er disponibelt til fordeling til sektorene.

Skatteinntektene er i 2019 - priser, og blir ikke justert i HP - perioden. Rammetilskuddet har en svak positiv
utvikling ut fra hvordan innbyggertilskuddet øker i takt med øking i antall innbyggere.

Skatteinntektene er beregnet med basis i KS - modellen for skatt og rammetilskudd, og baserer seg på
kommuneøkonomiproposisjonen som ble lagt fram i mai 2018. Rådmannen har økt skatteinntektene
med 7 mill. kroner utover anslaget fra KS - modellen.

Skatteinngangen er en av områdene hvor det er risiko i budsjettet. Ringerike kommunes skatteinngang
avhenger av kommunens egne skatteytere og at disse opprettholder eller får en økt skattbar inntekt.
Men i tillegg er det risiko forbundet med at vi ikke kj enner skatteinngangen for landet forøvrig, siden vi
kompenseres med inntektsutjevning opp til ca 95% av landsgjennomsnittet fra vårt egen skatteinngang
på ca 85% av landsgjennomsnittet.
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Skatt på eiendom er økt med 5,8 mill. kroner fra 2018 til 2019 med bak grunn i at skattegrunnlaget økes
med 10% (kontorforretning) istedenfor å gjennomføre almen taksering. I tillegg antar vi at
skattegrunnlaget for kraftverk vil øke, siden verdsetting av disse er avhengig av kraftprisene.

Finansinntekter/utgifter viser økte renteinntekter og utbytte. Ringerike kommune har ved inngangen til
2019 bedret likviditet, noe som gir utslag i at vi får høyere renteinntekter. Utbyttet fra Ringerikskraft AS
er økt fra 2018 med bakgrunn i at det forventes at eierne vil få utbytte på 30 m ill. kroner i 2019 på
bakgrunn av et svært godt driftsår i 2018 for Ringerikskraft AS. Videre er det budsjettert med utbytte fra
Fossveien 7 - 9 AS i 2019.

Det er budsjettert med økt avkastning på Fossefondet i 2019 med bakgrunn i at forvaltningskapitalen e r
høyere enn i 2018.

Rente - og avdragsutgifter er beregnet ut fra finansieringsbehovet - vi lånefinansierer i
handlingsprogramperioden våre investeringer 100%, men vil få tilskudd fra Husbanken, samt
salgsinntekter fra beboere som vil redusere lånene til f lere av de store prosjektene. Videre vil husleie
være med på å betale en andel av finansieringskostnadene til omsorgsboliger og legevakt når disse er
ferdige.

Renter og avdrag er beregnet i Kommunalbankens låneportal, og basert på hvordan Kommunalbanken
mener at rentemarkedet vil utvikle seg de neste årene. I renteutgiftene er det kalkulert en økning i
rentenivået.

Rentenivået i Norge har vært unormalt lavt over en lengre periode. Vi ser nå at rentenivået stiger, og at
det i perioden fram til 2022 kan øke med 1,5%. Vi vil da ha renter på mellom 3,5 og 4% på våre lån som
er tatt opp med flytende rente.

Ringerike kommune har balansert låneporteføljen sin slik at ca 50% av lånene er fastrentelån. Mange av
disse er tatt opp med svært gunstige fastrenter, som v i være på dette nivået i 3 til 6 år framover. Vi har
også noen fastrentelån som er på mer enn 4% som skal fornyes de neste årene. Restgjeld fastrentelån
var per 30.4.2018 888 mill. kroner. Øvrige lån har flytende rente.

En beregning våren 2018 viser at vi har like mye i lån eller mindre som har flytende rente som vi har
innskudd i bank eller i Fossefondet, slik at en renteøkning vil gi oss økte renteinntekter som vil kunne
være med å dekke opp for økte rentekostnader. Fossefondet hadde per 31.82018 markedsv erdi på 145
mill. kroner, og likvide midler har i 2018 ikke vært lavere enn 200 mill. kroner, per 30.4.2018 var
beholdningen av likvide midler på 370 mill. kroner.

All gjeld som er tatt opp for å finansieres gebyrfinansierte investeringer har flytende rent e. Renteøkning
på disse lånene vil finansieres gjennom endring av gebyrene i henhold til selvkost. Totalt er
renterisikoen for Ringerike kommune lav, det er ved opptak av nye lån av økt rentenivå vil merkes best.
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Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Belø p i 1000

Regnskap Rev. bud. Økonomiplan
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Folkevalgte og revisjon 10 334 10 307 11 788 11 788 11 788 11 788
Administrasjon og fellestjenester 103 781 119 063 125 400 123 892 124 578 123 308
Barnehage 188 776 178 249 188 576 189 736 189 736 189 836
Grunnskole 297 169 293 854 299 948 298 785 298 342 298 342
Spesielle tiltak barn og unge 165 562 156 422 149 576 140 027 140 027 140 027
Kulturtjenesten 25 288 28 905 28 156 30 761 26 876 26 876
Helse og omsorg 641 601 610 485 622 722 615 572 615 322 615 322
Samfunn 127 106 89 342 91 396 70 528 58 001 75 113
Avsetninger, overføringer - 89 045 6 522 22 362 20 968 19 573 19 573
Skatt og rammetilskudd 0 0 0 0 0 0
Finans 550 0 0 0 0 0
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 471 120 1 493 150 1 539 924 1 502 057 1 484 243 1 500 185

Kommentarer til budsjettskjema 1B - driftsbudsjett

Budsjettskjema 1B viser hvilken budsjettramme den enkelte sektor har i handlingsprogramperioden.
Tabellen viser også budsjett for 2018 og regnskap for 2017.

Det er sektor for Spesielle tiltak barn og unge som har % - messig størst nedgang, med bakgrunn i
nedbygging av tjenester til enslige mindreårige flyktninger.

Detaljert beskrivelse av endringene innenfor hver sektor framkommer under kapitlene for den enkelte
sektor.

Budsjettskjema 2A – Investering
Beløp i 1000

Regnskap Rev. bud. Økonomiplan
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 2022

Finansieringsbehov
Investeringer i anleggsmidler 460 545 745 680 739 180 580 200 223 500 156 000 1 698 880
Utlån og forskutteringer 65 347 35 000 100 000 35 000 35 000 35 000 205 000
Kjøp av aksjer og andeler 6 343 6 700 7 300 7 800 8 300 8 800 32 200
Avdrag på lån 14 150 8 500 9 500 10 500 12 000 0 32 000
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0
Avsetninger 36 905 200 200 200 200 0 600
Årets finansieringsbehov 583 291 796 080 856 180 633 700 279 000 199 800 1 968 680

Ekstern finansiering
Bruk av lånemidler - 465 393 - 680 182 - 693 283 - 479 627 - 122 426 - 165 460 - 1 460 796
Inntekter fra salg av anleggsmidler - 11 510 0 - 13 500 0 0 0 - 13 500
Tilskudd til investeringer - 8 753 0 - 9 600 - 30 500 - 97 500 0 - 137 600
Kompensasjon for merverdiavgift - 48 005 - 100 498 - 122 797 - 105 073 - 38 574 - 25 540 - 291 984
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner - 28 771 - 5 600 - 6 100 - 6 700 - 7 500 0 - 20 300
Andre inntekter - 3 245 - 200 - 200 - 200 - 200 0 - 600
Sum ekstern finansiering - 565 677 - 786 480 - 845 480 - 622 100 - 266 200 - 191 000 - 1 924 780

Intern finansiering
Overført fra driftsbudsjettet - 1 080 0 0 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger - 16 534 - 9 600 - 10 700 - 11 600 - 12 800 - 8 800 - 43 900
Sum intern finansiering - 17 614 - 9 600 - 10 700 - 11 600 - 12 800 - 8 800 - 43 900

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0
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Kommentarer til investeringer og finansieringsbehov
Budsjettskjema 2A viser hvordan de totale investeringene finansieres. Av denne tabellen framkommer
lånebehov, kompensasjon for M VA, Husbankens tilskudd og salgsinntekter.

Lånebehovet er størst i 2018 og 2019 samt 2020, deretter blir det betydelig lavere.

Budsjettskjema 2B – per område
Beløp i 1000
Tjenesteområde Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Sum

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 2022
Administrasjon og fellestjenester
IKT - Investeringer 45 3 800 3 000 0 0 0 3 000
Prosjekt mangler 5 990 2 900 7 000 0 0 0 7 000
Sum 6 035 6 700 10 000 0 0 0 10 000

Barnehage
Oppgradering barnehager 701 1 000 1 000 1 000 0 0 2 000
IKT - barnehage 0 0 600 500 0 0 1 100
Prosjekt mangler 0 0 1 500 0 0 0 1 500
Sum 701 1 000 3 100 1 500 0 0 4 600

Grunnskole
Oppgradering skolebygg - 148 3 000 3 000 0 0 0 3 000
Skoler - Nytt inventar 6 424 5 000 4 800 0 0 0 4 800
IKT - Skole 2 864 7 600 7 000 2 000 0 0 9 000
Idrettshall Hov ungdomsskole 0 0 0 0 0 50 000 50 000
Ullerål skole med idrettshall 27 089 75 000 158 600 90 000 0 0 248 600
Hov ungdomsskole - 35 2 500 5 000 50 000 180 000 65 000 300 000
Benterud skole 111 485 171 000 4 000 0 0 0 4 000
Nes skole ny barneskolefløy 5 5 000 5 000 6 000 0 0 11 000
Sum 147 683 269 100 187 400 148 000 180 000 115 000 630 400

Spesielle tiltak barn og unge
Sum 0 0 0 0 0 0 0

Kulturtjenesten
Oppgradering og sprinkling Riddergården 96 6 500 4 500 0 0 0 4 500
Tilskudd til RKF - Oppgradering og utvikling
kirker

850 700 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Prosjekt mangler 0 0 7 000 0 0 0 7 000
Sum 947 7 200 16 500 5 000 5 000 5 000 31 500

Helse og omsorg
Oppgradering helse - og omsorgsbygg 836 1 500 1 500 0 0 0 1 500
Helse - Inventar/medisinsk utstyr 1 989 5 000 4 300 2 500 0 0 6 800
Heradsbygda omsorgssenter 6 138 83 000 207 700 273 200 1 500 0 482 400
Hov vest omsorgsboliger 273 10 000 27 500 0 0 0 27 500
Hov øst omsorgsboliger 827 11 500 50 000 54 000 0 0 104 000
Ny legevakt 467 46 500 50 000 43 500 0 0 93 500
Parkering Austjord 0 0 3 180 0 0 0 3 180
Ringerikskjøkken ny produksjonsmåte 0 0 7 500 0 0 0 7 500
Sum 10 529 157 500 351 680 373 200 1 500 0 726 380

Samfunn
Energi, inneklima, overvåkning, sikring 36 4 000 4 000 0 0 0 4 000
BRR - Biler og redningsverktøy 1 596 5 000 4 000 0 0 0 4 000
Teknisk drift - Maskinpark 3 876 3 000 2 100 0 0 0 2 100
Overføringsledninger Åsa - Monserud 3 230 33 000 22 100 0 0 0 22 100
Monserud renseanlegg 91 176 148 000 36 600 0 0 0 36 600
Sanering Nes i Ådal etappe 2 79 8 800 12 200 0 0 0 12 200
Styresystem Nes RA og Monserud RA 0 0 7 500 7 500 0 0 15 000
Overvannskulvert Storjordet -
St.Hanshaugen

0 1 000 9 000 10 000 0 0 19 000
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Tjenesteområde Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Sum
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 2022

Digitale vannmålere 0 0 4 500 4 000 4 000 3 000 15 500
Kjøp av Hensmoveien 19 0 0 30 000 0 0 0 30 000
VAR forvaltning - Utskifting vannledninger 0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000
VAR forvaltning - Utskifting avløpsledninger 0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000
VPI - Kommunale veier 9 771 12 000 17 000 12 000 15 000 15 000 59 000
VPI - Sykkelbysatsing 66 1 000 1 000 1 000 0 0 2 000
Prosjekt mangler 175 825 80 380 2 500 0 0 0 2 500
Sum 285 654 296 180 170 500 52 500 37 000 36 000 296 000

Sum investeringer 451 548 737 680 739 180 580 200 223 500 156 000 1 698 880

Kommentar til budsjettskjema 2B - investeringer per prosjekt

Tabellen viser investeringene fordelt på sektor, og viser rammen på hvert enkelt prosjekt. Nærmere
beskrivelse av hver enkelt investering kan finnes under hver sektor. Tabellen skiller ikke på gebyr - og
ikke - gebyrfinansierte investeringer.
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Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift
Beløp i 1000

Regnskap Rev. bud. Økonomiplan
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Driftsinntekter
Brukerbetalinger - 70 123 - 76 440 - 78 940 - 78 940 - 78 840 - 78 740
Andre salgs - og leieinntekter - 200 887 - 186 370 - 197 890 - 229 935 - 234 527 - 234 527
Overføringer med krav til motytelse - 255 011 - 230 852 - 230 942 - 231 211 - 231 211 - 231 211
Rammetilskudd - 737 801 - 756 800 - 783 000 - 784 700 - 785 200 - 785 200
Andre statlige overføringer - 149 331 - 129 766 - 119 354 - 119 020 - 118 680 - 118 415
Andre overføringer - 1 232 0 0 0 0 0
Inntekts - og formuesskatt - 781 820 - 800 000 - 836 150 - 836 150 - 836 150 - 836 150
Eiendomsskatt - 54 148 - 54 200 - 60 000 - 60 000 - 60 000 - 60 000
Andre direkte og indirekte skatter - 342 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter - 2 250 695 - 2 234 428 - 2 306 276 - 2 339 956 - 2 344 608 - 2 344 243

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 1 130 946 1 120 267 1 122 317 1 115 091 1 111 956 1 110 686
Sosiale utgifter 308 251 335 906 348 132 348 004 348 004 348 004
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon

389 136 372 450 390 810 388 891 378 152 377 452

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon

231 749 210 588 225 430 225 030 225 030 225 030

Overføringer 155 658 163 379 168 961 169 887 169 587 169 587
Avskrivninger 79 856 98 000 113 000 123 000 123 000 123 000
Fordelte utgifter - 102 083 - 94 730 - 94 730 - 95 324 - 95 919 - 95 919
Sum driftsutgifter 2 193 513 2 205 860 2 273 920 2 274 579 2 259 810 2 257 840

Brutto driftsresultat - 57 182 - 28 568 - 32 356 - 65 377 - 84 798 - 86 403

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte - 27 680 - 26 237 - 31 930 - 27 130 - 27 130 - 27 130
Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

- 11 493 - 6 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000

Mottatte avdrag på utlån - 879 - 650 - 650 - 650 - 650 - 650
Sum finansinntekter - 40 052 - 32 887 - 39 580 - 34 780 - 34 780 - 34 780

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 36 438 44 202 53 702 67 902 77 302 82 702
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 74 087 95 800 109 500 126 400 136 400 141 000
Utlån 408 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Sum finansutgifter 110 934 141 002 164 202 195 302 214 702 224 702

Resultat eksterne finanstransaksjoner 70 881 108 115 124 622 160 522 179 922 189 922

Motpost avskrivninger
Motpost avskrivninger - 79 856 - 98 000 - 113 000 - 123 000 - 123 000 - 123 000
Sum avskrivninger - 79 856 - 98 000 - 113 000 - 123 000 - 123 000 - 123 000

Netto driftsresultat - 66 157 - 18 454 - 20 735 - 27 856 - 27 877 - 19 482

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk

- 52 179 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond - 31 129 - 19 215 - 24 798 - 22 801 - 20 041 - 20 041
Sum bruk av avsetninger - 83 308 - 19 215 - 24 798 - 22 801 - 20 041 - 20 041

Avsetninger
Overført til investering 1 080 100 100 100 100 100
Avsatt til dekning av tidligere års
regnskapsmessige merforbruk

0 0 0 0 0 0
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Regnskap Rev. bud. Økonomiplan
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Avsatt til disposisjonsfond 70 166 32 320 35 464 38 797 37 371 11 164
Avsatt til bundne driftsfond 41 123 5 249 9 969 11 760 10 447 28 259
Sum avsetninger 112 369 37 669 45 533 50 657 47 918 39 523

Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk ( - ) - 37 095 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering
Beløp i 1000

Regnskap Rev. bud. Økonomiplan
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Investeringsinntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom - 11 510 0 - 13 500 0 0 0
Andre salgsinntekter - 3 042 0 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 2 217 0 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift - 48 005 - 100 498 - 122 797 - 105 073 - 38 574 - 25 540
Statlige overføringer - 8 753 0 - 9 600 - 30 500 - 97 500 0
Andre overføringer 0 0 0 0 0 0
Renteinntekter og utbytte - 203 - 200 - 200 - 200 - 200 0
Sum inntekter - 69 296 - 100 698 - 146 097 - 135 773 - 136 274 - 25 540

Investeringsutgifter
Lønnsutgifter 560 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 173 0 0 0 0 0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon

409 153 744 980 611 383 470 127 179 926 125 460

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon

46 0 0 0 0 0

Overføringer 50 985 700 127 797 110 073 43 574 30 540
Renteutgifter og omkostninger 24 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter - 395 0 0 0 0 0
Sum utgifter 460 545 745 680 739 180 580 200 223 500 156 000

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 14 150 8 500 9 500 10 500 12 000 0
Utlån 65 347 35 000 100 000 35 000 35 000 35 000
Kjøp av aksjer og andeler 6 343 6 700 7 300 7 800 8 300 8 800
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 10 875 0 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 26 030 200 200 200 200 0
Sum finanstransaksjoner 122 745 50 400 117 000 53 500 55 500 43 800

Finansieringsbehov 513 995 695 382 710 083 497 927 142 726 174 260

Finansiering
Bruk av lån - 465 393 - 680 182 - 693 283 - 479 627 - 122 426 - 165 460
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån - 30 988 - 5 600 - 6 100 - 6 700 - 7 500 0
Overført fra driftsbudsjettet - 1 080 0 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond - 6 343 - 6 700 - 7 300 - 7 800 - 8 300 - 8 800
Bruk av bundne investeringsfond - 10 191 - 2 900 - 3 400 - 3 800 - 4 500 0
Sum finansiering - 513 995 - 695 382 - 710 083 - 497 927 - 142 726 - 174 260

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0
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Befolkningsutvikling

Demografi
2018 2019 2020 2021 2022

0 - åringer 257 278 281 284 286
Barnehage (1 - 5 år) 1 472 1 491 1 505 1 493 1 514
Grunnskole (6 - 15 år) 3 375 3 393 3 430 3 424 3 423
Videregående (16 - 19 år) 1 378 1 324 1 309 1 345 1 364
Voksne (20 - 66 år) 18 499 18 580 18 645 18 702 18 745
Eldre (67 - 79 år) 3 793 3 914 4 039 4 170 4 295
Eldre (80 - 89 år) 1 200 1 249 1 257 1 267 1 294
Eldre (90 år og eldre) 309 306 301 316 315
Total 30 283 30 535 30 767 31 001 31 236

Prognose type : Middels nasjonal vekst
Prognose periode : 4

Prognose type : Middels nasjonal vekst
Prognose periode : 4

Befolkningsanalyse for perioden 2018 til 2022

Befolkningsanalysen bygger på SSB's prognose med middel vekst. For Ringerike kommune betyr det at vi
vokser fra 30 379 per 1. juli 2018 til 31 236 innbyggere per 2022. Dette er en vekst på 857 personer, eller
2,8%.

Grafen/tabellen viser tall fra 1. januar 2018 og de neste 4 årene. Veksten er størst for gruppen eldre
mellom 67 og 79 år, som utgjør 502 personer eller 13,2%. I gruppen 80 år og eldre, viser prognosen en
vekst på 100 personer, s om er 6,6%.

For gruppen voksen mellom 20 til 66 år, er veksten liten - 246 personer eller 1,3% vekst. Vi ser at det er
en ubalanse mellom veksten i antall innbyggere som er den alderen hvor de deltar i arbeidslivet, og
veksten av eldre som kan trenge tjene ster fra kommunen.
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Befolkningsanalyse for perioden 2018 til 2028

Befolkningsanalyse for perioden 2018 til 2028

Dersom vi ser 10 år fram i tid, vil befolkningen øke med 2 203 innbyggere i henhold til SSB's prognose.
Dette er en vekst i 10 - årsperioden på 7,3%.

Igjen er veksten størst i de eldste gruppene, gruppen 80 år og eldre vokser med 655 personer eller
43,4%.

Gruppen i yrkesaktiv alder øker med 441 personer eller 2,4%.

På lengre sikt ser vi at det relativt sett blir flere eldre enn personer i yrkesaktiv alder.
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Investeringer i økonomiplanen

Ikke - gebyrfinansierte investeringer

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum
Investeringsprosjekter Ferdig

år
Netto

prosjekt
utgift

2019 2020 2021 2022 2019 - 22

Administrasjon og fellestjenester
IKT - Investeringer 2019 6 800 3 000 0 0 0 3 000
Intranett/nettside 2018 900 0 0 0 0 0
Oppgradering av Rådhuset 2019 7 000 7 000 0 0 0 7 000
Rådhuset ombygging 1. etg. 2018 2 000 0 0 0 0 0

Sum Administrasjon og fellestjenester 16 700 10 000 0 0 0 10 000

Barnehage
Dampovner barnehager 2019 1 000 1 000 0 0 0 1 000
Hønefoss barnehage (inventar og
oppgradering)

2019 500 500 0 0 0 500

IKT - barnehage 2020 3 100 600 500 0 0 1 100
Oppgradering barnehager LØPENDE 1 000 1 000 0 0 2 000
Soveareal barnehage 2018 3 500 0 0 0 0 0

Sum Barnehage 8 100 3 100 1 500 0 0 4 600

Grunnskole
Benterud skole 2019 353 000 4 000 0 0 0 4 000
Hov ungdomsskole 2022 300 000 5 000 50 000 180 000 65 000 300 000
Idrettshall Hov ungdomsskole 2022 50 000 0 0 0 50 000 50 000
IKT - Skole LØPENDE 7 000 2 000 0 0 9 000
Nes skole ny barneskolefløy 2019 11 350 5 000 6 000 0 0 11 000
Oppgradering skolebygg LØPENDE 3 000 0 0 0 3 000
Skoler - Nytt inventar 2019 24 000 4 800 0 0 0 4 800
Trygg skolevei Benterud skole 2018 16 000 0 0 0 0 0
Ullerål skole med idrettshall 2020 350 000 158 600 90 000 0 0 248 600

Sum Grunnskole 1 104 350 187 400 148 000 180 000 115 000 630 400

Kulturtjenesten
Branntekniske tiltak i Nes
samfunnshus

2018 700 0 0 0 0 0

Oppgradering og sprinkling
Riddergården

2019 6 500 4 500 0 0 0 4 500

Schjongshallen 2019 8 030 7 000 0 0 0 7 000
Tilskudd til Ringerike Kirkelige
fellesråd - Oppgradering og utvikling
kirker

LØPENDE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Sum Kulturtjenesten 15 230 16 500 5 000 5 000 5 000 31 500

Helse og omsorg
Helse - Inventar/medisinsk utstyr LØPENDE 4 300 2 500 0 0 6 800
Heradsbygda omsorgssenter 2020 402 500 207 700 273 200 1 500 0 482 400
Hov vest omsorgsboliger 2020 5 400 27 500 0 0 0 27 500
Hov øst omsorgsboliger 2020 79 900 50 000 54 000 0 0 104 000
IKT - Pilotprosjekt Velferdsteknologi 2018 12 600 0 0 0 0 0
Ny legevakt 2020 99 000 50 000 43 500 0 0 93 500
Oppgradering helse - og omsorgsbygg LØPENDE 1 500 0 0 0 1 500
Parkering Austjord 2019 3 180 3 180 0 0 0 3 180
Ringerikskjøkken ny produksjonsmåte 2019 8 500 7 500 0 0 0 7 500

Sum Helse og omsorg 611 080 351 680 373 200 1 500 0 726 380

Samfunn
Bibrannstasjoner på Nes og Sokna 2018 17 000 0 0 0 0 0
BRR - Biler og redningsverktøy LØPENDE 4 000 0 0 0 4 000
Energi, inneklima, overvåkning, sikring LØPENDE 4 000 0 0 0 4 000
FDV - system 2019 2 500 2 500 0 0 0 2 500
Fossveien 7 - 9 AS 2018 2 500 0 0 0 0 0
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Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum
Investeringsprosjekter Ferdig

år
Netto

prosjekt
utgift

2019 2020 2021 2022 2019 - 22

Kjøp av Hensmoveien 19 2019 30 000 30 000 0 0 0 30 000
Teknisk drift - Maskinpark LØPENDE 2 100 0 0 0 2 100
VPI - Kommunale veier LØPENDE 17 000 12 000 15 000 15 000 59 000
VPI - Sykkelbysatsing LØPENDE 1 000 1 000 0 0 2 000

Sum Samfunn 52 000 60 600 13 000 15 000 15 000 103 600

Sum 1 807 460 629 280 540 700 201 500 135 000 1 506 480

Gebyrfinansierte investeringer

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum
Investeringsprosjekter Ferdig

år
Netto

prosjekt
utgift

2019 2020 2021 2022 2019 - 22

Samfunn
Digitale vannmålere 2022 15 500 4 500 4 000 4 000 3 000 15 500
Monserud renseanlegg 2019 318 000 36 600 0 0 0 36 600
Overføringsledninger Åsa - Monserud 2019 68 000 22 100 0 0 0 22 100
Overvannskulvert Storjordet -
St.Hanshaugen

2020 20 000 9 000 10 000 0 0 19 000

Ringerike vannverk 2018 100 686 0 0 0 0 0
Sanering Nes i Ådal etappe 2 2019 13 000 12 200 0 0 0 12 200
Styresystem Nes RA og Monserud RA 2020 15 000 7 500 7 500 0 0 15 000
VAR forvaltning - Utskifting
avløpsledninger

LØPENDE 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000

VAR forvaltning - Utskifting
vannledninger

LØPENDE 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000

Sum Samfunn 550 186 109 900 39 500 22 000 21 000 192 400

Sum 550 186 109 900 39 500 22 000 21 000 192 400

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter
Budsjett Økonomiplan

Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022
Skatt på inntekt og formue 0 - 836 150 - 836 150 - 836 150 - 836 150
Ordinært rammetilskudd - 756 000 - 782 200 - 783 900 - 784 400 - 784 400
Skatt på eiendom - 32 400 - 60 000 - 60 000 - 60 000 - 60 000
Andre generelle statstilskudd - 6 634 - 20 800 - 20 466 - 20 126 - 19 861
Sum sentrale inntekter - 795 034 - 1 699 150 - 1 700 516 - 1 700 676 - 1 700 411

Skatteinntektene er beregnet med basis i KS - modellen for skatt og rammetilskudd, og baserer seg på
kommuneøkonomiproposisjonen som ble lagt fram i mai 2018. Rådmannen har økt skatteinntektene
med 7 mill. kroner utover anslaget fra KS - modellen.

Skatteinngangen er en av områdene hvor det er risiko i budsjettet. Ringerike kommunes skatteinngang
avhenger av kommunens egne skatteytere og at disse opprettholder eller får en økt skattbar inntekt.
Men i tillegg er det risiko forbundet med at vi ikke kjenner skatteinngangen for landet forøvri g, siden vi
kompenseres med inntektsutjevning opp til ca 95% av landsgjennomsnittet fra vårt egen skatteinngang
på ca 85% av landsgjennomsnittet.
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Skatt på eiendom er økt med 5,8 mill. kroner fra 2018 til 2019 med bakgrunn i at skattegrunnlaget økes
med 10% (kontorforretning) istedenfor å gjennomføre almen taksering. I tillegg antar vi at
skattegrunnlaget for kraftverk vil øke, siden verdsetting av disse er avhengig av kraftprisene.

Finansinntekter og - utgifter

Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022
Renteinntekter og utbytte - 7 507 - 31 450 - 26 650 - 26 650 - 26 650
Gevinst finansielle instrumenter 0 - 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 4 800 53 662 67 862 77 262 82 662
Avdrag på lån 0 109 250 126 150 136 150 140 750
Netto finansinntekter/finansutgifter - 2 707 124 462 160 362 179 762 189 762
Finansutgifter i tjenesteområdene - 128 160 160 160 160
Totale finansutgifter 108 115 124 622 160 522 179 922 189 922

Finansinntekter/utgifter viser økte renteinntekter og utbytte. Ringerike kommune har ved inngangen til
2019 bedret likviditet, noe som gir utslag i at vi får høyere renteinntekter. Utbyttet fra Ringerikskraft AS
er økt fra 2018 med bakgrunn i at det forventes at eierne vil få utbytte på 30 mill. kroner i 2019 på etter
et svært godt driftsår i 2018 for Ringerikskraft AS. Videre er det budsjettert med utbytte fra Fossveien 7 -
9 AS i 2019.

Det er budsjettert med økt avkastning på Fossefondet i 2019 med bakgrunn i at forvaltningskapitalen er
høyere enn i 2018.

Rente - og avdragsutgifter er beregnet ut fra finansieringsbehovet - vi lånefinansierer i
handlingsprogramperioden våre investeringer 100%, men vil få tilskudd fra Husbanken, samt
salgsinntekter fra beboere som vil redusere lånene til fl ere av de store prosjektene. Videre vil husleie
være med på å betale en andel av finansieringskostnadene til omsorgsboliger og legevakt når disse er
ferdige.

Renter og avdrag er beregnet i Kommunalbankens låneportal, og basert på hvordan Kommunalbanken
men er at rentemarkedet vil utvikle seg de neste årene. I renteutgiftene er det kalkulert en økning i
rentenivået.

Rentenivået i Norge har vært unormalt lavt over en lengre periode. Vi ser nå at rentenivået stiger, og at
det i perioden fram til 2022 kan øke me d 1,5%. Vi vil da ha renter på mellom 3,5 og 4% på våre lån som
er tatt opp med flytende rente.

Ringerike kommune har balansert låneporteføljen sin slik at ca 50% av lånene er fastrentelån. Mange av
disse er tatt opp med svært gunstige fastrenter, som vi v ære på dette nivået i 3 til 6 år framover. Vi har
også noen fastrentelån som er på mer enn 4% som skal fornyes de neste årene. Restgjeld fastrentelån
var per 30.4.2018 888 mill. kroner. Øvrige lån har flytende rente.

En beregning våren 2018 viser at vi har like mye i lån eller mindre som har flytende rente som vi har
innskudd i bank eller i Fossefondet, slik at en renteøkning vil gi oss økte renteinntekter som vil kunne
være med å dekke opp for økte rentekostnader. Fossefondet hadde per 31.82018 markedsverd i på 145
mill. kroner, og likvide midler har i 2018 ikke vært lavere enn 200 mill. kroner, per 30.4.2018 var
beholdingen av likvide midler på 370 mill. kroner.
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All gjeld som er tatt opp for å finansieres gebyrfinansierte investeringer har flytende rente. R enteøkning
på disse lånene vil finansieres gjennom endring av gebyrene i henhold til selvkost. Totalt er
renterisikoen for Ringerike kommune lav, det er ved opptak av nye lån av økt rentenivå vil merkes best.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Budsjett Økonomiplan

Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022
Til ubundne avsetninger 0 35 464 38 797 37 371 11 164
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0
Netto avsetninger 0 35 464 38 797 37 371 11 164
Netto avsetninger i tjenesteområdene - 13 966 - 14 829 - 11 041 - 9 594 8 218
Totale avsetninger 18 354 20 635 27 756 27 777 19 382

Det er i budsjettforslaget til 2019 satt av 35,5 mill. kroner til disposisjonsfond. Dette er 1,5 % av
budsjetterte driftsinntekter, noe som er lavere enn formannskapets forutsetning for "resultatet" i
budsjettet. Målet var 2%, noe som utgjør 46,1 mill. kroner.

Rådmannen anser at resultatgrad på 1, 5 % er noe svakt, men i ett år hvor vi utbetaler 10 mill. kroner i
driftstilskudd til bygging av kryss ved universitetet for å oppfylle vår del av avtalen med Statsbygg og
Buskerud fylkeskommune , er det akseptabelt .

For årene 2020 og 2021 er resultatgraden på 1,9% og 1,8%. Resterende del av tilskudd til kryss utbetales
i 2020, og uten dette, ville resultatgraden vært god.

For 202 1 er resultatgraden for lav, og sammen med 2022 hvor resultatgraden er 0,7%, må det arbeides
med å finne gode løsninger innenfor driften for å kunne styrke resultatgraden.

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenes teområde i årsbudsjettet
Beløp i 1000

Tjenesteområde

Vedtatt
budsjett

2018

Prisjustering
og diverse
endringer Effektivisering

Nye tiltak og
realendringer

budsjett
Årsbudsjett

2019
Realendring i

%
10 Folkevalgte og revisjon 10 307 0 - 75 1 556 11 788 15,1 %
20 Administrasjon og fellestjenester 119 063 4 727 - 2 946 4 556 125 400 3,8 %
30 Barnehage 178 249 3 835 - 2 666 9 158 188 576 5,1 %
31 Grunnskole 293 854 5 827 - 8 528 8 795 299 948 3,0 %
32 Spesielle tiltak barn og unge 155 622 3 912 - 18 612 7 854 148 776 5,0 %
33 Kulturtjenesten 28 905 - 328 - 2 637 2 216 28 156 7,7 %
40 Helse og omsorg 610 485 7 099 - 12 308 17 446 622 722 2,9 %
50 Samfunn 89 342 9 499 - 10 415 2 970 91 396 3,3 %
70 Avsetninger, overføringer 6 522 - 4 789 8 190 12 439 22 362 190,7 %

Sum netto driftsutgifter 1 492 350 29 782 - 49 997 66 990 1 539 124 4,5 %
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Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i økonomiplanperioden
Beløp i 1000

Tjenesteområde
Vedtatt

budsjett 2018

Prisjustering
og diverse
endringer Effektivisering

Nye tiltak og
realendringer

budsjett Budsjett 2022
Realendring i

%
10 Folkevalgte og revisjon 10 307 0 - 75 1 556 11 788 15,1 %
20 Administrasjon og fellestjenester 119 063 3 043 - 2 946 4 148 123 308 3,5 %
30 Barnehage 178 249 4 995 - 2 666 9 258 189 836 5,2 %
31 Grunnskole 293 854 4 941 - 8 528 8 075 298 342 2,7 %
32 Spesielle tiltak barn og unge 155 622 3 912 - 28 161 7 854 139 227 5,0 %
33 Kulturtjenesten 28 905 - 892 - 2 637 1 500 26 876 5,2 %
40 Helse og omsorg 610 485 399 - 12 308 16 746 615 322 2,7 %
50 Samfunn 89 342 - 31 917 - 10 415 28 103 75 113 31,5 %
70 Avsetninger, overføringer 6 522 - 4 789 8 190 9 650 19 573 148,0 %

Sum netto driftsutgifter 1 492 350 - 20 308 - 59 546 86 890 1 499 385 5,8 %

Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ringerike 1,6 % 4,5 % 4,5 % 3,0 % 0,8 % 0,9 % 1,2 % 1,2 % 0,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Formannskapet vedtok at budsjettet for 2019 skulle ha 2% «resultat». Grafen ovenfor viser det mest
vanlige nøkkeltallet som norske kommuner vurderes ut fra. Rådmannen har i sitt budsjettforslag tatt
utgangspunkt i «resultat», det vil si av setning til disposisjonsfond.

Hovedårsaken for 2019 og 2020 er tilskudd til bygging av kryss ved universitetet i Hønefoss, som er på
10 mill. kroner per år.

Men også uforutsette utgifter som pålegges kommunen av staten eller andre kommuner gjør det
vanske lig å oppnå ønsket «resultat».
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Rådmannen ser at den største risikoen i budsjettet for perioden 2019 til 2022 er disse kostnadene,
enten de kommer i form av bemanningsnormer som ikke er 100% finansiert, eller kostnader til
alarmsentraler, nødnett og lignend e, eller økte kostnader til elever i private skoler eller i andre
kommuner.

For 2021 og 2022 ser rådmannen at det er nødvendig med ytterligere omstillinger for å nå målet på 2%.
En av faktorene som gjør det krevende å oppnå ett godt driftsresultat er kostn adene til pensjon, som i
2019 er på over 6%, noe som er dobbelt så mye som forventet lønnsvekst. Ved å effektivisere driften vil
det være nødvendig å tilpasse bemanningen. Dette vil sikre større forutsigbarhet i lønns - og
pensjonskostnadene.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ringerike 0,0 % 1,5 % 3,6 % 6,5 % 8,1 % 9,3 % 10,9 % 12,4 % 12,9 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Disposisjonsfondet har siden 2015 hatt en god utvikling, spesielt årene 2016 og 2017 bidro til gode
avsetninger til disposisjonsfondet.

Også i perioden 2019 til 2022 vil disposisjonsfondet øke, og i 2020 vil det være på over 10%, som er
anbefalt nivå for å ha en buffer mot uforutsett e kostnader og svikt i inntektene.

Det gir muligheter fra 2021 å benytte deler av driftsresultatet til egenfinansiering av investeringer.
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Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ringerike 42,5 % 48,4 % 55,5 % 68,6 % 95,1 % 111,6 % 123,5 % 121,2 % 120,8 %

Netto gjeld i % av brutto driftsinntekter

Grafen viser at gjeldsgraden til Ringerike kommune i 2018 fortsatt er under 100%, men på tilsvarende
nivå som landet forøvrig og Kostragruppe 13, som Ringerike kommune ofte sammenligner seg med.

Gjeldsgraden vil være høyere enn 100% i 2019 og i resten av handlingsprogramperioden, med høyeste
gjeldsgrad i 2020. Med mottatt av tilskudd fra Husbanken for omsorgsboliger på Norderhov går
gjeldsgraden ned.

Gjeldsgraden vil synke også i 2022 med det investeringsprogrammet som ligger i forslaget til
handlingsprogram.
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Kommunens tjenesteområder

Folkevalgte og revisjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart
Regnskap Budsjett Økonomiplan

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 6 806 7 067 8 248 8 248 8 248 8 248
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

1 455 1 246 1 246 1 246 1 246 1 246

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

2 340 2 215 2 515 2 515 2 515 2 515

Overføringsutgifter 15 100 100 100 100 100
Finansutgifter 885 119 119 119 119 119
Sum Driftsutgifter 11 501 10 747 12 228 12 228 12 228 12 228

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 340 - 420 - 420 - 420 - 420 - 420
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 818 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20
Sum Driftsinntekter - 1 168 - 440 - 440 - 440 - 440 - 440

Sum 10 334 10 307 11 788 11 788 11 788 11 788

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 10 307 10 307 10 307 10 307
Konsekvensjustert ramme 10 307 10 307 10 307 10 307

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav 0,7% - 75 - 75 - 75 - 75
Sum Innsparingstiltak - 75 - 75 - 75 - 75

Nye tiltak
Formannskapet - økt møtegodtgjørelse 1 100 1 100 1 100 1 100
Varaordfører redusert stilling - 550 - 550 - 550 - 550
Beredskapsordning for fallvilt - 24 t vakt og utrykning 306 306 306 306
Revisjonshonorar BKR og kontrollutvalget 300 300 300 300
Hovedutvalg Miljø - og arealforvaltning - frikjøp leder 100 100 100 100
Hovedutvalg Oppvekst og kultur - frikjøp leder 100 100 100 100
Hovedutvalg Helse og omsorg - frikjøp leder 100 100 100 100
Kommunestyret - økt møtegodtgjørelse 100 100 100 100
Sum Nye tiltak 1 556 1 556 1 556 1 556

Nye tiltak og realendringer budsjett 1 481 1 481 1 481 1 481
Ramme 2019 - 2022 11 788 11 788 11 788 11 788

Innsparingstiltak

Effektiviseringskrav 0,7%
Folkevalgtes andel av effektiviseringskravet på 0,7% er kr 75.000.

Nye tiltak
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Formannskapet - økt møtegodtgjørelse

F ormannskapet øker antall møter fra 1 til 2 pr. måned, noe som øker kommunens utgifter til
møtegodtgjøring.

Varaordfører redusert stilling

Varaordfører gikk over fra 100 til 50% stilling fra høsten 2018.

Beredskapsordning for fallvilt - 24 t vakt og utrykning

24 t vakt og avtale om beredskap. Utrykning og avtale om godtgjørelse for oppdrag og utrykning.
Lovpålagt. Kommunen skal ha beredskap ved skadet/påkjørt vilt. God beredskap forebygger og
reduserer dyrelidelser.

Revisjonshonorar BKR og kontrollutvalget

Endret revisjonshonorar BKR samt tidligere ikke budsjettert honorar til KUBIS
(Kontrollutvalgsekretariatet i Buskerud).

Kommunestyret - økt møtegodtgjørelse

Det er behov for å styrke budsjettet for å dekke økning i løpende møtegodtgjørelse.

Hovedutvalg Oppvekst og kultur - frikjøp leder

Leder av hovedutvalg for Oppvekst og kultur frikjøpes 1 dag pr. uke. Kommunens kostnader økes
tilsvarende dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

Hovedutvalg Helse og omso rg - frikjøp leder

Leder av hovedutvalg Helse og omsorg frikjøpes 1 dag pr. uke. Kommunens kostnader økes
tilsvarende dekning av tapt arbeidsfortjeneste.
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Administrasjon og fellestjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart
Regnskap Budsjett Økonomiplan

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 78 177 89 219 94 610 94 746 95 696 94 426
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

35 228 41 951 41 636 40 261 39 997 39 997

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

4 448 2 164 2 815 2 815 2 815 2 815

Overføringsutgifter 79 781 781 781 781 781
Finansutgifter 45 2 2 2 2 2
Sum Driftsutgifter 117 977 134 117 139 844 138 605 139 291 138 021

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 5 796 - 9 457 - 9 657 - 9 657 - 9 657 - 9 657
Refusjoner - 8 059 - 5 137 - 4 327 - 4 596 - 4 596 - 4 596
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 341 - 460 - 460 - 460 - 460 - 460
Sum Driftsinntekter - 14 195 - 15 055 - 14 445 - 14 714 - 14 714 - 14 714

Sum 103 781 119 063 125 400 123 892 124 578 123 308

Om sektor

Strategi - og utviklingsenheten

Strategi - og utviklingsenheten er operativ høsten 2018 og ledes av assisterende rådmann og
har nytilsatt næringssjef, byplansjef og klima - og miljøsjef.

Planavdelingen er flyttet fra Miljø og areal fra 1. januar 2018.

HR og fellestjenester

HR (Human Resources) skal bidra med kompetanse for ansatte og sikre at organisasjonens HR - verktøy
og prosesser bygger opp under organisasjonens overordnede mål, mandat o g strategi. Sentrale områder
HR skal legge til rette for er god personalforvaltning, organisasjonsutvikling, lederutvikling, lederstøtte,
rekruttering, kompetansestyring, medbestemmelsesprosesser og kvalitet.

I 2018 ble ny arbeidsgiverpolitikk vedtatt, den ne gir føringer for arbeid HR skal prioritere i årene
fremover. HR skal tilrettelegge og bidra til at satsningsområdene blir realisert. Satsning på kompetanse
og lederutvikling er områder som er høyt prioritert. Gjennomføring av tiltak for ledere og ansatt e i alle
sektorer er primæroppgaver. Gjennom tilsetting av ny kvalitetssjef vil det bli gjennomført tiltak for å
etablere et systematisk kvalitetsarbeid i alle sektorer. Videre vil HR tilrettelegge for tiltak som skal sikre
økt digital forståelse og kompet anse i alle sektorer.

Fellestjenester består av servicetorg, politisk sekretariat og dokumentsenter. Det skal være stor grad av
åpenhet ut mot innbyggere, både gjennom tilgang til politiske saker som behandles og annen
administrativ saksbehandling. Det ska l gjennomføres en anskaffelse av nytt arkiv - og
saksbehandlingssystem. Dette skal være på plass i løpet av våren 2019.

Det skal gjennomføres kommunevalg høsten 2019, fellestjenester har ansvar for å tilrettelegge dette på
en god og forsvarlig måte.
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Økonomi og innkjøp

Økonomifunksjonen skal legge til rette for at enhetene har god oversikt over sine ressurser for å kunne
disponere disse på best mulig måte. Det gjøres ved at enhetene får gode verktøy til budsjettoppfølging,
planlegging av budsjettrammen og stø tte til å benytte verktøyene på en god måte.

Økonomifunksjonen sørger også for at kommunens inntekter blir fakturert og innbetalt raskt og
effektivt.

Økonomifunksjonen vil ha stor fokus på digitalisering av sine prosesser, og gjennom digitaliseringen
gjøre prosessene mer effektive til nytte for enhetene og med høy kvalitet.

Innkjøpsfunksjonen støtter enhetene slik at disse gjør sine innkjøp og anskaffelser i henhold til lover og
forskrifter om offentlige anskaffelser, ved å ha gode rutiner, opplæring og fra mforhandle gode
rammeavtaler, samt følge opp kontrakter med leverandører og sikre at Ringerike kommune er lojale
ovenfor de avtaler som vi har inngått.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen er kommunens ressurs innen intern og ekstern kommunika sjon, håndtering
av media, merkevare - og omdømmebygging. Avdelingen er organisert for å ivareta rådgivning og
praktisk bistand med arbeidsoppgaver knyttet til dette, overfor alle nivåer i hele organisasjonen.

Hovedfokuset i kommende periode vil være å vide reutvikle dialogen med innbyggerne med vekt på økt
innsyn, større åpenhet og bredere medvirkning. Selv om vi har gjennomført en oppgradering av våre
digitale kanaler for kommunikasjon, vil vi fortsette å benytte tradisjonelle kanaler for dialog med og
info rmasjon overfor innbyggere og andre målgrupper.

Kommuneadvokatkontoret

Advokatkontoret er kommunens prosessfullmektig i saker for fylkesnemnd og domstolene. Kontoret er
kommunens rådgiver i saker som reiser juridiske problemstillinger.

Kontoret dekker kom munens juridiske behov innen sentrale fagområder.

Et sterkt juridisk fagmiljø bidrar til god internkontroll. Kontoret skal gjennom sitt arbeid bistå tjenestene
slik at riktige juridiske vurderinger blir foretatt, slik at det bidrar til at kommunen er profe sjonell.

IT - enheten

IT - enheten skal sørge for sikker drift av kommunens IT - systemer, og være en god støttespiller i arbeidet
med å digitalisere prosesser og levere nye tjenester hvor IT er en del av leveransen.

Utfordringer og viktige tiltak



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 32 av 120

Utfordringer

Administrasjonen i kommunen har ansvar for å legge til rette for gode prosesser slik at alle sektorene i
kommunen oppfyller de krav som vil bli stilt, og at det er god samhandling på tvers av sektorene til det
beste for innbyggerne.

Viktige tiltak

Ringerike kommune satser spesielt på digitalisering, kompetanseutvikling og samhandling.

Videreutvikling av kommunens nye nettsider og ny kommunikasjonsløsning internt skal sikre god digital
samhandling, både mellom ansatte og mot innbyggerne og øvrige mål grupper.

Generell digitalisering av arbeidsprosesser innen det administrative vil prioriteres.

Kostra - analyse - Adm, styring og fellesutgifter
Ringerike

2016
Ringerike

2017
Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet

uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Brutto driftsutgifter til
administrasjon og styring i kr. pr.
innb(B) *) **)

4 785 4 715 4 638 5 138 5 525 4 655 5 054 4 655

Brutto driftsutgifter til funksjon
100 Politisk styring , i kr. pr.
innb(B) *) **)

305 332 308 574 589 237 419 325

Brutto driftsutgifter til funksjon
110, Kontroll og revisjon, i kr. pr.
innb(B) *) **)

83 79 84 75 202 119 127 96

Brutto driftsutgifter til funksjon
120 Administrasjon, i kr. pr.
innb(B) *) **)

3 832 3 727 3 408 3 883 3 990 3 819 3 816 3 507

Brutto driftsutgifter til funksjon
121, Forvaltningsutgifter i
eiendomsforvaltningen, i kr. pr.
i(B) *) **)

144 146 462 127 562 309 275 304

Brutto driftsutgifter til funksjon
130 Administrasjonslokaler, i kr.
pr. innb(B) *) **)

423 431 376 480 182 171 416 424

Brutto driftsutgifter til funksjon
180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr.
innb(B) *) **)

4 12 215 251 61 18 173 152

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 119 063 119 063 119 063 119 063

Sum Tekniske justeringer 3 577 3 577 3 577 3 577
Sum Vedtak forrige periode 1 150 - 214 736 - 534

Konsekvensjustert budsjett 4 727 3 363 4 313 3 043
Konsekvensjustert ramme 123 790 122 426 123 376 122 106

Innsparingstiltak
Ytterligere effektivisering 1,5% - 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000
Effektiviseringstiltak 0,7% - 946 - 946 - 946 - 946
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Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022

Sum Innsparingstiltak - 2 946 - 2 946 - 2 946 - 2 946
Nye tiltak

Helårseffekt lønn strategiavdelingen 2 676 2 676 2 676 2 676
Reduserte utgifter til forsikringer - 2 500 - 2 500 - 2 500 - 2 500
Trainee - ordning 983 264 0 0
Microsoft lisenskostnader - 3 års prisstigning og nye funksjoner i ny avtale 500 500 500 500
Styrking av intern digital kompetanse og klar språk 500 500 500 500
HMS - arbeid - styrking av vernetjenestens kompetanse og tiltak til
røykeavvenning

400 400 400 400

Økt satsning på lærlinger 390 965 965 965
Styrking av ressurs og kapasitet til det politiske arbeidet 320 320 320 320
Helårseffekt lønn ny informasjonssikkerhetssjef 320 320 320 320
Kjøp tjenester - personvernombud 300 300 300 300
Økte KS kontingenter 195 195 195 195
Økte utgifter til skjenke - og salgskontroller 166 166 166 166
Økt frikjøp av hovedverneombud 111 111 111 111
Økt frikjøp av hovedtillitsvalgte 110 110 110 110
Økt husleie Vikenbygget 85 85 85 85
Sum Nye tiltak 4 556 4 412 4 148 4 148

Nye tiltak og realendringer budsjett 1 610 1 466 1 202 1 202
Ramme 2019 - 2022 125 400 123 892 124 578 123 308

Tekniske justeringer
Reduserte inntekter til lærlingeordningen
Refusjonsinntekter for lærlinger vil ikke være på samme nivå i 2019 som i 2018.

Det var innvilget ekstra tilskudd fra KS på bakgrunn av søknad i 2014 og 2015 på bakgrunn av ekstra
lærlinger. Ekstraordinært tilskud d er gitt til navngitte lærlinger og utbetales når disse lærlingene har
bestått sin fagprøve. Midlene skal mest sannsynlig innhentes pr august/september 2018 og er en inntekt
i 2018 som ikke kan videreføres i HP 2019 - 2022.

KS 74/18 Rammekorreksjon lønnsmi dler

Korreksjon som følge av budsjettkorreksjon etter 1. tertial 2018. Flytting av lønnsmidler fra Samfunn til
Adm. 0 effekt for kommunen.

Ny tilsynsavgift og nye tilsynsutgifter - utsalgssteder tobakk

Økte utgifter som følge av ny statlig ordning for tils yn av utsalgssteder for tobakk. Ordningen innebærer
også nye inntekter i form av tilsynsavgift fra utsalgsstedene.

Vedtak forrige periode

Valg

2021 er valgår og det budsjetteres med utgifter til dette på samme nivå som 2017 og 2019.

Avslutning av trainee - kandidater som har fullført sitt løp

Eksisternede trainee - ordning blir avsluttet og erstattet av ny traniee - ordning.

Barne - og ungdomsarbeider lærling

Videreføring av tidligere års tiltak.



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 34 av 120

Innsparingstiltak

Ytterligere effektivisering 1,5%

Kommunens administrasjon skal i 2019 gjøre tiltak for å effektivisere støtten til de øvrige sektorer og
innbyggere som gir innsparinger i budsjettet på 2 mill. kroner gjennom å se gjøre arbeidsprosessene så
effektive og hensiktsmessige som mulig.

Effektivi seringstiltak 0,7%

Adm istrasjon sin andel av effektiviseringskrav på 0,7%.

Nye tiltak

Reduserte utgifter til forsikringer

Ny avtale på kommunens forsikringer fremforhandlet fra april 2018 gir reduserte utgifter, med
helårsvirkning for 2019

Trainee - ordning

Etter avtale med Ringerike næringsforening har kommunen tatt inn to nye trainee fra høsten 2018.
Disse arbeider innen miljø - og arealenheten.

Styrking av intern digital kompetanse og klar språk

I tråd med vedtatt digitaliseringsstrategi skal den digitale kompetanse blant alle ansatte styrkes. I tillegg
er det behov for å styrke kompetanse på klart språk i forvaltningen. Det er gitt tilskudd fra KS til dette
arbeidet på kr 200.000, det vil være behov for interne midler i tillegg.

HMS - arbeid - styrking av ve rnetjenestens kompetanse og tiltak til røykeavvenning

I tråd med føringer fra AMU (arbeidsmiljøutvalget) skal det være økt kompetanse innen HMS arbeid
både for ledere og verneombud. Det skal gjennomføres lovpålagte arbeidsmiljøkurs,
verneombudsamlinger m. m. Det er videre behov for midler til gjennomføring av tiltak i forbindelse med
innføring av røykfri arbeidsplass (røykesluttkurs mm).

Økt satsning på lærlinger

Ringerike kommune ønsker å øke ambisjonen om å ta inn flere lærlinger. Det foreslås at det tas inn 6
nye lærlinger fra høsten 2019. Fortrinnsvis er det ønske om å ta inn 3 nye lærlinger innen barne - og
ungdomsarbeiderfaget og 3 nye lærlinger innen helsefag.

Styrking av ressurs og kapasitet til det politiske arbeidet

Omfang av politiske saker er øken de, og det gjennomføres mange politiske møter og utvalg. Det er
politisk sekretariat som i dag har ansvar for den administrative tilrettelegging av saker og gjennomføring
av politiske møter. Det foreslås å styrke kapasiteten til det politiske arbeidet med 50 % stilling.

Helårseffekt lønn ny informasjonssikkerhetssjef

Informasjonssikkerhetssjef vil bli tilsatt høsten 2018. I budsjettet for 2018 er det lønnsmidler til 2/3 av
året. Helårseffekt av budsjett 2018 legges inn i 2019.

Kjøp tjenester - personvernom bud

I løpet av 2018 har vi gjennomført prosjekt GDPR i Ringerike kommune. Vi har kartlagt våre persondata
og laget handlingsplan for de områdene det er nødvendig å bli bedre ut fra en GAP - analyse. Ringerike
kommune hadde før GDPR trådde i kraft, ett frivil lig personvernombud. Vi ønsker å kjøpte tjenesten
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"personvernombud" i ett til to år for å se omfanget av arbeidet en slik rolle vil ha, se på muligheter for
samarbeid med nærliggende kommuner og se om vi kan kombinere denne rollen med andre roller i
k ommun en.

Økte KS kontingenter

Utgifter til KS - kontingent samt kontingent til FOU og OU øker i 2019.

Økte utgifter til skjenke - og salgskontroller

Økte utgifter pr. skjenkekontroll og salgskontroll som følge av prisøkninger i nytt anbud.

Økt frikjøp av hovedverneombud

Ringerike kommune har hatt et hovedverneombud i frikjøp på tilsvarende 100 % stilling. I 2018 ble det
besluttet å frikjøpe ytterligere et hovedverneombudet i 20% stilling.

Økt frikjøp av hovedtillitsvalgte

Med bakgrunn i hovedavtalen og ord ninger for frikjøp av hovedtillitsvalgte, er frikjøp for
Fellesorganisasjonen (FO) økt fra 15 % til 20 % og for Norsk sykepleieforbund (NSF) økt fra 40 % til 50 %
fra september 2018, helårseffekt er beregnet for 2019.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000
Saml ede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Administrasjon og fellestjenester
IKT - Investeringer 2019 6 800 3 000 0 0 0 3 000
Oppgradering av Rådhuset 2019 7 000 7 000 0 0 0 7 000
Sum Administrasjon og
fellestjenester

13 800 10 000 0 0 0 10 000

Sum investeringsprosjekter 13 800 10 000 0 0 0 10 000

IKT - Investeringer
IKT - investeringer benyttes til kommunens datasenter og serverrom, IKT - sikkerhet, investering i og utvikling av IT -
prosjekter som kommer hele kommunen til gode, både internt og ut mot kommunens innbyggere.

Oppgradering av Rådhuset

Tiltaket er i hovedsak oppgradering av toalettrom og bøttekott på Ringerike Rådhus slik at rommene får
et nødvendig «løft» som gir et mer hygienisk og tidsmessig inntrykk.

Brannalarmsystemet er utdatert og endring av rom og utskifting av sensorer vil medføre at hele
brannalarm a nlegget må oppgraderes til et nytt system.

I 2018 er det planlagt å utarbeide handlingsplan for rådhuset. Det er forskuttert midler til å gjøre tiltak
fra handlingsplan.
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Barnehage

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart
Regnskap Budsjett Økonomiplan

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 97 008 93 736 95 105 95 105 95 105 95 105
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

7 261 3 272 3 272 3 272 3 272 3 272

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

116 601 109 183 115 533 115 533 115 533 115 533

Overføringsutgifter 648 3 300 6 720 7 880 7 880 7 880
Finansutgifter 440 0 288 288 288 288
Sum Driftsutgifter 221 958 209 492 220 918 222 078 222 078 222 078

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 21 199 - 21 825 - 22 925 - 22 925 - 22 925 - 22 825
Refusjoner - 9 786 - 8 537 - 8 537 - 8 537 - 8 537 - 8 537
Overføringsinntekter - 1 973 - 850 - 850 - 850 - 850 - 850
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 225 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30
Sum Driftsinntekter - 33 183 - 31 242 - 32 342 - 32 342 - 32 342 - 32 242

Sum 188 776 178 249 188 576 189 736 189 736 189 836

Om sektor

Ringerike har 11 kommunale og 19 private barnehager. Barnehagene skal gi barn muligheter for lek,
livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter, samtidig som det jobbes pedagogisk,
helsefremmende og forebyggende.

Ringerike kommune har som mål å være en attraktiv bokommune spesielt for familier i etableringsfasen.
For småbarnsfamilier er det avgjørende at bar nehagetilbudet i Ringerike holder god kvalitet, og at de får
barnehageplass når de trenger det – helst i nærheten av der de bor. 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.

Riktig kapasitet i forhold til befolkningsvekst og bosettingsmønstre samt kostnadseffektiv drift er ønsket
utviklingsretning.

Strategi, utvikling og satsing

Barnehagens Handlingsplan vedtatt i 2015 viser strategien som skal være retningsgivende og
understøtte prioriteringer i den enkelte barnehage.

Ønsket utviklingsretning er at barnehagene skal legge til rette for et godt grunnlag for videre utvikling og
læring. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsful le voksne.

Hovedfokuset er tidlig innsats i samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere. De ansatte er en
viktigste ressurs og god kompetanse hos de ansatte, både opplevd og definert, er prioritert. Alle
barnehagene legger til rette for faglig utvi kling, refleksjon over og forbedring av egen praksis.
Satsningsområder for barnehagene er:

lek
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vennskap
psykososialt miljø
danning
læringsmiljø
kommunikasjon
matematikk

Sektoren bruker verktøy som bruker - og medarbeiderundersøkelser til å ha et kreativt og kritisk blikk på
egen praksis og endrer og utvikler der sektoren har utfordringer.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer

Kapasitet

Kommunestyret har hatt en barnehagebehovsanalyse til orientering. Analysen peker på behov frem i tid.
Kommunen legger opp til at utbygging av nye barnehager skal fordeles hensiktsmessig mellom
kommunen selv og private aktører.

Prognosen viser at det vil være en moderat økning av antall barn i førskolealder fra år 2022. I denne
handlingsplanperioden viser prognosene at det vil være en svak nedgang av antall barn i
førskolealder. Det vil da være under 1500 førskolebarn i alderen 1 - 5 år. Prognosen forventer en stabil
utvikling for antall førskolebarn de neste 6 - 7 årene, til tross for at det er høy boligbygging i kommunen.
Det te skyldes hovedsakelig en økende aldrende befolkning i kommunen.
På mellomlang sikt vil økt tilflytting og økt boligutbygging, drevet fram av bane og vei, gi forventninger
om vekst i antall førskolebarn i kommunen. Prognosen viser at antall førskolebarn i Ringerike kommune
passerer 1800 barn rundt 2028.

Ringerike kommune har i dag tilbud til alle med lovmessig rett til plass, og har i tillegg gitt tilbud til flere
barn som fyller ett år i løpet av året. Målet er å tilby barnehageplass på 1 - årsdagen. Kirkes kolen som et
alternativ til neste barnehage, er tatt ut av fjorårets handlingsprogram. Dette på bakgrunn oppdatert
prognose. For å planlegge barnehagestrategi frem til 2033 vil Rådmannen ta initiativ til et
trepartssamarbeid i løpet av 2019.

Barnehagekapas iteten som helhet må økes på sikt. De overordnede grep for barnehagevirksomheten er
etablering av større barnehager med god utnyttelse av areal og lederressurs, et likeverdig og helhetlig
barnehagetilbud, tidlig innsats og mestringsperspektiv, samt samhand ling og samarbeid.

Viktige tiltak

Kompetanse

Vi har organisert kompetansetiltakene i formell kompetanse, basiskompetanse, fagdager og lærende
nettverk.

For å oppnå tilfredsstillende andel av fagarbeidere i de kommunale barnehagene har Ringerike
kommune i s amarbeid med OPUS Ringerike gitt tilbud om fagarbeiderutdanning til assistenter. Jf. mål i
handlingsplanperioden skal vi oppnå tilfredsstillende formell kompetanse fra 25% i 2015 til 30% i 2020.



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 38 av 120

Det er kontinuerlig kompetansekartlegging i alle kommunale barnehager. Kartleggingen sammen med
nasjonale og politiske føringer, er utgangspunktet for valgte og prioriterte tiltak.

Alle de kommunale barnehagene i Ringerike kommune skal delta i kompetanseløftet «Være sammen»
som ble startet høsten 2017. Hovedmålset tingen 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 Folkehelsemeldingen, Fra ord til handling
(2015 - 202 0) 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. De private barnehagene i Ringerike kommune er invit ert til å delta i dette
kompetanseløftet.

Digitalisering

I Ringerike kommunes handlingsprogram 2018 - 2021 har et av målene vært å videreutvikle og fremme
læring i barnehager og skoler ved brukt av digitale verktøy innen alle fagområdene. For å sikre at barn
og ansatte i de kommunale barnehagene har tilstrekkelig digitale ferdigheter er det i samarbeid med
skole utarbeidet «Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag».

Temaplanen omfatter mål og tiltak ovenfor barn, ansatte, enhetsledere innen barnehage, skole og
rådmann/skoleeier. Temaplanen følges opp gjennom kommunens rapporteringssystemer, lederdialoger
og lederavtaler. «Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag» tar utgangspunkt i målene i
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Den byg ger også på IKTplan.no som er utarbeidet
av Senter for IKT i utdanningen.

For å nå målene er det nødvending med heving av ansattes digitale kompetanse og en forpliktende plan
med mål for læringen, tiltak og krav til oppfølging og ledelse.

Kostra - analyse - Barnehage
Ringerike

2016
Ringerike

2017
Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet

uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter
barnehagesektoren i prosent av
kommunens totale netto
driftsutgifter(B)

13,4 % 13,3 % 13,3 % 12,9 % 13,1 % 14,3 % 14,4 % 15,4 %

Dekningsgrad
Andel barn 1 - 2 år med
barnehageplass i forhold til
innbyggere 1 - 2 år(B)

86,7 % 84,8 % 80,6 % 84,8 % 74,2 % 78,2 % 83,0 % 83,6 %

Andel barn i kommunale
barnehager i forhold til alle barn
i barnehage(B)

43,9 % 44,6 % 49,7 % 44,0 % 69,7 % 55,0 % 49,4 % 40,2 %

Andel minoritetsspråklige barn i
barnehage i forhold til alle barn
med barnehageplass(B)

17,1 % 18,1 % 10,5 % 16,5 % 15,3 % 14,0 % 15,6 % 17,3 %

Andel minoritetsspråklige barn i
barnehage i forhold til
innvandrerbarn 1 - 5 år(B)

77,0 % 72,1 % 69,2 % 82,3 % 80,7 % 75,0 % 81,4 % 83,0 %
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Høy barnehagedekning

Ringerike kommune har en høy andel barnehagedekning sett opp mot andre sammenligningskommuner
og landsgjennomsnittet (uten Oslo). En høy dekningsgrad vil også gi en dyrere drift.
Det justerte utgiftsbehovet for barnehagesektoren viser at netto driftsutgifter per innbygger er 8.501 kr
i Ringerike kommune, som er en økning fra 2016 hvor netto driftsutgifter per innbygger var 8.244 kr.

Overføringer til p rivate barnehager

Det var store overføringer til de private barnehagene, hvor det i snitt ble overført 48 kr pr korrigerte
oppholdstimer i 2017. Dette er 2 kr mer enn gjennomsnittet i Kostragruppe 13. Forskjellen mellom
Ringerike kommune og Kostragruppe 13 utgjør en kostnad på om lag 5 millioner kroner.

44,6 % barn går i kommunale barnehager
55,4 % barn går i private barnehager

Dyre førskolelokaler

Ringerike har dyrere lokaler enn sammenligningskommuner, som blant annet skyldes høyere antall
kvadratmeter p er barnehageplass, og at prisen per kvadratmeter er høyere.
Utgiften per kvadratmeter i Ringerike er 235 kr dyrere enn Kostragruppe 13.

Rimelige styrkingstiltak

Ringerike har rimeligere tiltak enn sammenligningskommunene.

Ringerike har en besparelse på o m lag 2,6 millioner kroner sammenlignet med gjennomsnittet i
kommunegruppe 13, til styrkingstiltak i barnehage. 20,6 % av barn i barnehage i Ringerike fikk ekstra
ressurser i 2017. Det er 1,4 prosent mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen.

Hvert tiltak ko ster gjennomsnittlig 44 000 kr, som er 6 000 kr mindre enn gjennomsnittet i
kommunegruppen, og 33 000 kroner mindre enn Ringsaker kommune. Det var 288 barn som fikk styrket
tiltak i Ringerike i 2017. Det vil si at Ringerike hadde en besparelse på 1,8 milli oner kroner sammenlignet
med gjennomsnittet i Kostragruppe 13.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Bruker - medvirkning God

brukermedvirkning
Brukerundersøkelse 5 5

Formell kompetanse Oppnå
tilfredsstillende
andel
fagarbeidere.

Andel fagarbeidere 27,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 %

Minoritetsspråklige
barn i barnehage

Øke andelen
minoritetsspråklige
barn i barnehagen

Andel
minoritetsspråklige
barn i barnehage i
forhold til
innvandrerbarn 1 - 5 år

68,3 % 77,0 % 80,0 % 80,0 % 83,0 %
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Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Dekningsgrad
barnehageplasser

Tilstrekkelig
barnehageplasser
etter brukernes
behov

Andel barn 1 - 2 år med
barnehageplass i
forhold til innbyggere
1 - 2 år

82,9 % 88,0 % 88,5 % 90,0 % 90,0 %

Andel barn 3 - 5 år med
barnehageplass i
forhold til innbyggere
3 - 5 år

96,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 %

Virkemiddel for å nå mål
Virkemidlene er kvalitet, tidlig innsats, kapasitet og samarbeid innad i og på tvers av sektorene.

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 178 249 178 249 178 249 178 249

Sum Tekniske justeringer 3 835 4 995 4 995 4 995
Konsekvensjustert budsjett 3 835 4 995 4 995 4 995

Konsekvensjustert ramme 182 084 183 244 183 244 183 244
Innsparingstiltak

Effektiviseringskrav 0,7% - 1 466 - 1 466 - 1 466 - 1 466
Økt foreldrebetaling - makspris - 1 200 - 1 200 - 1 200 - 1 200
Sum Innsparingstiltak - 2 666 - 2 666 - 2 666 - 2 666

Nye tiltak
Tilskudd til private barnehager, økning i kommunal sats 6 350 6 350 6 350 6 350
Pedagognorm i kommunale barnehager 2 420 2 420 2 420 2 420
Dampovner barnehager - renter og avdrag 225 225 225 225
Redusert foreldrebetaling 100 100 100 200
Oppgradering av Hønefoss barnehage 63 63 63 63
Sum Nye tiltak 9 158 9 158 9 158 9 258

Nye tiltak og realendringer budsjett 6 492 6 492 6 492 6 592
Ramme 2019 - 2022 188 576 189 736 189 736 189 836

Tekniske justeringer

Ny bemanningsnorm i kommunale barnehager
Regjeringen innfører ny bemanningsnorm i barnehagene fra høsten 2018, med en overgangsordning i
ett år fram til 1. august 2019.

Stortinget har bedt regjeringen om å legge fram en finansieringsplan for bemanningsnormen som skal
dekke merkostnadene den medfører, både for offentlige og private barnehager. Dette vil først være
klart når statsbudsjettet for 2019 legg es fram. Det er fremdeles uklart hvordan, eller om det vil være en
statlig finansiering av normen. Det er derfor ikke tatt høyde for eventuelle øremerkede tilskudd til
normen i beregningen for den økonomiske konsekvensen for Ringerike kommune.
I de kommun ale barnehagene i Ringerike vil det være behov for å tilsette 4,2 årsverk totalt, fra 1. august
2019.

Innsparingstiltak

Økt foreldrebetaling - makspris
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Det er beregnet en økningen av foreldrebetalingssatsen for 2019 på ca 6,5 %. Den prosentvise økningen
be grunnes med fjorårets økning på 6,6 %. Det er dermed tatt utgangspunkt i at økningen vil stige med
tilsvarende nivå i 2019.

Hvis dette er tilfelle, vil satsen øke fra 2 910 kr til 3 100 kr pr måned.
Totalt vil dette gi en økt inntekt på 1,2 millioner krone r for kommunen.

Nye tiltak

Tilskudd til private barnehager, økning i kommunal sats

Det er behov for å øke budsjettet med 3,7 mill kroner som følge av foreløpig beregnet tilskuddssatser
for 2019. Driftstilskuddssatsen øker som følge av høyere kostnader pr. plass i de kommunale
barnehagene i 2017 (som danner grunnlaget for beregning av tilskuddssats 2019). I tillegg til
driftstilskuddet, gir kommunen tilskudd til dekning av kapitalutgifter og til pedagogtetthet i hht. statlige
satser. Satsene for 2019 er enn å ikke klare og det er her gjort et deflator - justert anslag.

Videre må budsjettet økes med 2,6 mill kroner som følge av for lavt budsjett i 2018, en ramme som er
videreført i 2019.

Samlet behov for styrkning er 6,3 mill kroner, med forbehold om nye føringe r i statsbudsjettet.

Pedagognorm i kommunale barnehager

I januar 2018 ble det vedtatt at kravene til pedagogisk bemanning i barnehagene blir skjerpet.
Normen trer i kraft fra 1. august 2018.

Regjeringen har bevilget 424 millioner kroner for å finansiere no rmen i 2018. Av disse er andelen til
Ringerike 2 millioner kroner. Bevilgningen skal fordeles på både de kommunale og de private
barnehagene. For de kommunale barnehagene i Ringerike vil dette utgjøre om lag 800 000 kr.

I de kommunale barnehagene trengs de t 5 årsverk for å oppnå normen.På bakgrunn av den statlige
bevilgningen og de økte kostnadene, vil det være behov for 2,420 mill. kroner til de kommunale
barnehagene i 2019.

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med en samlet inntekt lavere enn kr. 533 5 00 kan søke om redusert foreldrebetaling i
barnehage. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av sin inntekten for en barnehageplass.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Barnehage
Dampovner barnehager 2019 1 000 1 000 0 0 0 1 000
Hønefoss barnehage (inventar og
oppgradering)

2019 500 500 0 0 0 500

IKT - barnehage 2020 3 100 600 500 0 0 1 100
Oppgradering barnehager LØPENDE 1 000 1 000 0 0 2 000
Sum Barnehage 4 600 3 100 1 500 0 0 4 600
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Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Sum investeringsprosjekter 4 600 3 100 1 500 0 0 4 600

Dampovner barnehager
Det har vært gjennomført et prosjekt våren 2018, hvor det er prøvd ut varmmat fra
Ringerikskjøkken. Foreldrene har ønsket varmmat over tid – sees igjen i brukerundersøkelsen. Det er
utfordrerne å kunne tilberede varmmat i barnehagene på grunn av begrensede kjøkkenfasiliteter.

Alle barnehagene ønsker å tilby varmmat, fo rslaget er en investering på dampovner (ca. 50 000kr pr
ovn) for å kunne ta imot vakuumpakket mat som de selv kan varme opp – ikke være avhengig av
kjørereruter og kapasiteten til Ringerikskjøkken.

I tillegg til innkjøp av dampovner, vil det være behov for mindre ombygginger på kjøkken.

IKT - barnehage

Det foreslås avsatt 1,1 millioner kroner i total i 2019 og 2020 for å sikre at barn og ansatte i de
kommunale barnehagene har utstyr til å bedre sine digitale ferdigheter.

Oppgradering barnehager

Det avset tes 1 million kroner i 2019. Midlene skal i hovedsak benyttes til akutte bygningsmessige tiltak
innen brann og HMS. Disponible midler utover dette vil fordeles på generelle tiltak for oppgradering av
bygningsmassen.



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 43 av 120

Grunnskole

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart
Regnskap Budsjett Økonomiplan

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 329 478 317 405 313 734 313 734 313 734 313 734
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

32 020 30 038 33 103 31 940 31 497 31 497

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

15 928 13 061 17 561 17 561 17 561 17 561

Overføringsutgifter 381 696 696 696 696 696
Sum Driftsutgifter 381 662 361 200 365 094 363 931 363 488 363 488

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 22 677 - 21 819 - 22 319 - 22 319 - 22 319 - 22 319
Refusjoner - 35 122 - 27 683 - 24 983 - 24 983 - 24 983 - 24 983
Overføringsinntekter - 25 197 - 17 844 - 17 844 - 17 844 - 17 844 - 17 844
Sum Driftsinntekter - 84 493 - 67 346 - 65 146 - 65 146 - 65 146 - 65 146

Sum 297 169 293 854 299 948 298 785 298 342 298 342

Om sektor

Skolene gir opplæringstilbud til 3 260 barn og unge og driftes og utvikles etter nasjonale føringer og
kommunalt vedtatte planer.

Lovhjemler

Innholdet i grunnskolen er hjemlet i lov, forskrift og læreplaner. Lov om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) gir barn og unge plikt og rett til grunnskoleopplæring.
Formålet for skolen er blant annet å utvikle «i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot
verd a og framtida, og gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring.»

Læringssenterets virksomhet er i tillegg til opplæringsloven også hjemlet i Lov om voksenopplæring
(voksenopplæringsloven) og Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nya nkomne
innvandrere (introduksjonsloven).

Grunnskole

Handlingsplanen for grunnskolen 2017 - 2021, «Sammen skaper vi Ringeriksskolen», har konkrete
utviklingsmål som beskriver ønsket praksis. Det forventes at Ringeriksskolen har fokus på elevenes
læring og lær ingsmiljø. Samhandling med de foresatte og lokalsamfunnet understrekes.

Når det gjelder konkrete resultater, skal resultatene i Ringeriksskolen gjenspeile at man er på nasjonalt
nivå eller bedre. Dette gjenspeiles i måleindikatorene og i sektorens tiltak o g innsatsområder.

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud som legger til rett for lek, kultur - og fritidsaktiviteter med
utgangspunkt i alder og interesser hos barna. SFO er åpent alle skoledagene. Skolene samarbeider om
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tilbud i skolens ferier og fra 2019 legges ferietilbudet fast til Benterud skole. Handlingsplan for SFO er
utarbeidet i 2018. Planen gjelder for perioden 2018 - 2022.

Læringssenteret for voksne

Læringssenteret har ansvar for opplæring av voksne fra Ring erike, Hole og Jevnaker kommune. Skolen
tilbyr opplæring på grunnskolens område og i norsk og samfunnsskap for innvandrere. Læringssenteret
har og ansvaret for bosetting og oppfølging av flyktninger i Ringerike i flyktningenes to - årige
introduksjonsprogram .

Den store variasjonen i antall flyktninger gir utfordringer for Læringssenteret og de andre tjenestene
som arbeider med flyktninger. Målet er å få til en god oppstart og integrering slik at flest mulig
nyankomne går videre i utdanning og jobb etter to år . Skolen fortsetter med arbeidsnorsk, med større
praktiske innslag, som et alternativ for deltakerne med liten skolegang fra før.

Utfordringer og viktige tiltak

I dokumentene «Sammen skaper vi Ringeriksskolen» er det utarbeidet utviklingsmål for grunnsk olen i
Ringerike 2017 – 2021. Disse vil tydeliggjøres i handlingsplaner og rapporter, og det er satt opp noen
målindikatorer for læring og læringsmiljø.

Det faglige fokuset i 2019 er god læring og godt læringsmiljø, kvalitet og kompetanseutvikling i
grunns kole og SFO. Handlingsplaner for grunnskolen og SFO samt ny sektorplan for IKT vil, sammen med
ny overordnet del av Læreplan for grunnutdanningen, danne basis og gi retning for det faglige arbeidet
de neste årene.

Viktige tiltak

Et hovedgrep i skolesektoren er investeringer i skolebygg. Nye Benterud skole åpner 01.01.2019. Nye
Ullerål skole hadde byggestart i august 2018 og ferdigstilles 01.08.2020. Nes skole og Hov ungdomsskole
skal fornyes i handlingsprogramperioden.
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Samarbeid på tvers av sek torene

Kontinuitet og helhet er viktige faktorer i barn og unges utvikling. Skolene har derfor tett samhandling
med barnehagene, de videregående skolene og sektor for barn og unge. Det er særlig fokus på
systematisk forebyggende arbeid.

For konkrete tilt ak vises til sektor for spesielle tiltak barn og unge, som i handlingsprogramperioden vil
fokusere på barnefattigdom, tverrfaglige miljø - team, forebygging og tidlig innsats,
spesialundervisning og tiltak mot vold og seksuelle overgrep.

Både barnehage - o g skolesektoren vil i planperioden satse på å gi assistenter mulighet til å ta fagbrev
som barne - og ungdomsarbeidere.

Ledelse og kompetanseutvikling

Lederne deltar i kommunal lederutvikling og i regionalt ledernettverk med fokus på sentrale elementer i
skoleledelse og skoleutvikling. Nyansatte ledere har gjennomført, eller oppfordres til å gjennomføre,
«rektorskolen». Fokus i 2019 vil være å lede utviklingsarbeid innen satsningsområdene, forberede
læreplanreformen "Fagfornyelsen" og praktisere «vandrings ledelse», ledere som er tett på og følger opp
sine medarbeidere.

Den skolebaserte kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en
utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Det skal jobbes med satsingsområdene over tid, og g jennom
refleksjonerfaring av ny praksis over tid utvikles undervisningen. Fokusområdene i 2019 er Språkløyper
og IKT.

Innen kompetanseutvikling fortsetter videreutdanning av lærere. 23 lærere tar skoleåret 2018 -
2019 kompetansegivende videreutdanning ette r en nasjonal strategi. Ordningen bidrar til økt
kompetanse og kvalitet. Dette videreføres i 2019. Regionen har avtale med Universitetet i Sør - Øst Norge
(USN) om årlige lokale videreutdanningsstudier og støtte til det skolebaserte
kompetanseutviklingsarbei det. Høsten 2018 startet 33 lærere fra regionen videreutdanning i norsk
ved USN. Dette er et toårig løp som gir 30 studiepoeng. 14 deltakere er fra Ringerike kommune.

Godt læringsmiljø

Arbeidet for et godt læringsmiljø for elevene fortsetter. Trivselsplan for Ringeriksskolen ble revidert i
2018 i tråd med endringene i lovverket. Det forebyggende opplegget «Mitt Valg» benyttes på
barnetrinnet ved alle skoler i kommunen.

Videreutvikling skjer ved kursing, kompetanseutvikling både i egen regi og i samarbeid m ed bl.a.
Fylkesmannen og Mobbeombudet.

Grunnleggende ferdigheter - Språkløyper

Grunnleggende ferdigheter står i fokus for satsingen i Ringerikskolen de neste årene. Dette gjelder lesing
og skriving, og arbeid med digitale ferdigheter. Alle skolene arbeide r med Språkløyper utarbeidet av
Lesesenteret.
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Digitalisering

For å sikre at elever og ansatte i Ringerikskolen har tilstrekkelig digitale ferdigheter, er det utarbeidet
en «Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag». Temaplanen omfatter digital kompe tanseheving
i skolen, oppgradering av infrastruktur og antall digitale enheter samt. valg av teknologisk plattform.
Den viser hvilke resultater som skal oppnås og forplikter skoleeier, enhetsledere og
ansatte. Oppfølgingen skjer gjennom kommunens rapporter ingssystemer, lederdialoger og lederavtaler.

Arbeidet med kompetanseutvikling fortsetter i 2019 og følger opplæringspakkene i I KT - plan.no, som er
utarbeidet av Senter for IKT i utdanningen. I løpet av 2019 vil alle elever i Ringeriksskolen ha en egen
digit al enhet, en Chrome - book.

Kostra - analyse - Grunnskole
Ringerike

2016
Ringerike

2017
Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet

uten Oslo
Kostragruppe

13
Prioritet
Netto driftsutgifter til
grunnskole (202), per
innbygger 6 - 15 år *) **)

77 651,0 77 592,3 92 173,5 87 564,1 91 072,3 90 512,7 85 547,8 81 889,4

Netto driftsutgifter til
skolelokaler (222), per
innbygger 6 - 15 år *) **)

15 020,9 13 807,7 17 551,9 17 381,6 14 283,7 18 677,6 17 683,9 16 361,3

Netto driftsutgifter til
skoleskyss (223), per
innbygger 6 - 15 år *) **)

2 874,7 2 848,8 3 897,1 1 863,8 2 765,2 3 232,0 2 256,2 1 588,3

Kvalitet
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 1. -
10.årstrinn

14,3 14,5 11,7 12,6 12,4 13,3 13,2 14,3

Ringerike kommunes netto driftsutgifter til grunnskole totalt, har gått ned de siste 3 årene.

I 2017 er utgiftene betydelig lavere i Ringerike enn i Kostragruppe 13 og landet utenom Oslo.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
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

2,6 4,5 4,0 3,8 3,8

Elevunders. 10. trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

3,3 3,5 3,5 3,5 3,5

Elevunders. 10. trinn -
Mestring

4,0 4,1 4,1 4,1 4,1

Elevunders. 10. trinn -
Støtte hjemmefra

4,0 4,1 4,1 4,1 4,2

Elevunders. 10. trinn -
Trivsel

4,2 4,5 4,5 4,5 4,5

Elevunders. 7. trinn -
Andel elever som har
opplevd mobbing 2 - 3

3,1 4,0 3,8 3,8 3,8
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
ganger i måneden eller
oftere (prose
Elevunders. 7. trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

4,0 4,1 4,2 4,2 4,2

Elevunders. 7. trinn -
Mestring

4,1 4,5 4,5 4,5 4,5

Elevunders. 7. trinn -
Støtte hjemmefra

4,4 4,5 4,5 4,5 4,5

Elevunders. 7. trinn -
Trivsel

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Tilstrekkelig
kvalitet

Grunnskolepoeng -
målet er å heve
gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.

Grunnskolepoeng 41,5 41,5 41,5 41,5

Nasjonale prøver:
målet er at
Ringerikselevene
skal ligge over
landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i
lesing, regning og
engelsk.

Nasjonale prøver 5.
trinn: Lesing

48,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Nasjonale prøver 5.
trinn: Regning

49,0 51,0 51,0 51,0 50,0

Nasjonale prøver 8.
trinn: Lesing

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Nasjonale prøver 8.
trinn: Regning

49,0 51,0 51,0 51,0 51,0

Redusere andel
elever med
spesialundervisning

Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning

8,1 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 %

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Omfang på
tjenester tilpasset
brukernes behov

Alle skolebygg i
kommunen er
godkjent.

Andel godkjente
skolebygg

64,0 % 85,0 % 89,0 % 92,0 % 92,0 %

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 293 854 293 854 293 854 293 854

Sum Tekniske justeringer 6 257 6 257 6 257 6 257
Sum Vedtak forrige periode - 430 - 873 - 1 316 - 1 316

Konsekvensjustert budsjett 5 827 5 384 4 941 4 941
Konsekvensjustert ramme 299 681 299 238 298 795 298 795

Innsparingstiltak
Reduserte lønnskostnader, Flyktningetjenesten - 6 000 - 6 000 - 6 000 - 6 000
Effektiviseringskrav 0,7% Grunnskole - 2 136 - 2 136 - 2 136 - 2 136
Reduserte inntekter til grunnskoletilbud som følge av færre asylsøkere 1 500 1 500 1 500 1 500
Nedleggelse av velkomstklasse ved Hov ungdomsskole - 1 500 - 1 500 - 1 500 - 1 500
Effektiviseringskrav 0,7 % - Læringssenteret, Norsk for fremmedspråklige og
Flyktningetjenesten

- 392 - 392 - 392 - 392
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Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022

Sum Innsparingstiltak - 8 528 - 8 528 - 8 528 - 8 528
Nye tiltak

Økte utgifter til dekning av opplæringstiltak i andre kommuner 3 300 3 300 3 300 3 300
Opprettelse av forsterket avdeling på Benterud skole 2 000 2 000 2 000 2 000
Økt spesialundervisning i private skoler 1 200 1 200 1 200 1 200
Lavere inntekter fra andre kommuner til dekning av opplæringstiltak 1 200 1 200 1 200 1 200
Reelle leiekostnader paviljonger Ullerål skole 720 0 0 0
Økte utgifter til skoleskyss 700 700 700 700
SFO, økte satser - 500 - 500 - 500 - 500
Økt husleie Vikenbygget 175 175 175 175
Sum Nye tiltak 8 795 8 075 8 075 8 075

Nye tiltak og realendringer budsjett 267 - 453 - 453 - 453
Ramme 2019 - 2022 299 948 298 785 298 342 298 342

Innsparingstiltak

Reduserte lønnskostnader, Flyktningetjenesten
Bemanningen reduseres med 3,8 årsverk. Færre programdeltakere vil gi en reduksjon i
introduksjonsstønad for 2019.

Effektiviseringskrav 0,7% Grunnskole

Grunnskoles andel av 0,7 % effektiviseringskrav.

Reduserte inntekter til grunnskoletilbud som følge av færre asylsøkere

Færre asylsøkere gi lavere inntekter/refusjoner fra staten.

Nedleggelse av velkomstklasse ved Hov ungdomsskole

Færre asylsøkere førte til nedleggelse av skoletilbudet "velkomstklasse" ved Hov un gdomsskole i 2018.

Nye tiltak

Økte utgifter til dekning av opplæringstiltak i andre kommuner

Utgiftene til dekning av opplæringstiltak for våre barn bosatt i andre kommuner øker. Fra 2017 til
2018 er økningen på om lag 13 %. Det er behov for en styrkning på 3,3 millioner kroner i forhold til 2018,
for å dekke en forventet utgift på omlag 12,7 millioner kroner.

Opprettelse av forsterket avdeling på Benterud skole

I 2019 opprettes det en ny avdeling for elever med store og sammensatte behov ved Ben terud skole.

Økt spesialundervisning i private skoler

Antallet privatskoler har økt og utgifter til dekning av spesialundervisning har økt med 68% fra 2018 til
2018. Det er anslått en utgift på 3,2 millioner kroner til disse tiltakene i 2019 og derav et be hov for 1,8
millioner kroner i budsjettøkning i forhold til 2018.

Lavere inntekter fra andre kommuner til dekning av opplæringstiltak

Refusjonsinntekter til dekning av opplæringstiltak for barn fra andre kommuner reduseres. Fra 2017 til
2018 er reduksjonen på omlag 23 %. Det er behov for en styrkning av budsjettet for å dekke
et inntektstap på 1,2 millioner kroner.
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Reelle leiekostnader paviljonger Ullerål skole

Anslått budsjett før avtaleinngåelse/anbud er for lavt i 2018 og 2019. Det er nødvendig å styrke
budsjettet i 2019 med kr 720 000.

Økte utgifter til skoleskyss

Kommunens utgifter til skoleskyss øker i 2019 som følge av prisjusteringer.

SFO, økte satser

Brukerbetalingen i SFO er økt med 2,4 % i 2019, og budsjetterte inntekter økes med 0,5 million kro ner.
SFO driftes til selvkost og inntektene vil dekke bemanning og øvrig drift. Utover selvkost er det avsatt 1
million kroner til gratis leksehjelp.

Investeringsbudsjett
Investeringsbehovene i skolebygg fortsetter. Dette er viktig, både for å ta igjen etterslep og for å
forberede for vekst. Den bygningsmessige opprustningen fortsetter i tråd med tidligere vedtatte planer
og forslagene fra skolebehovsanalysen.

Hovedgrepene er ferdigstilling av nye Benterud skole 01.01.2019, ferdigstilling av Ullerål høst en 2020 og
Hov ungdomsskole i 2022. Når disse tre skolene er ferdigstilte har en i hovedsak god dekning og
funksjonelle, gode skoler for elevene i Ringerike kommune i flere år. I tillegg skal inventaret på Hallingby
skole og Tyristrand skole fornyes.

Det bevilges 7 millioner kroner i 2019 og 2 millioner kroner i 2020 for å gjennomføre "Temaplan for
digital skolehverdag". Da når vi målet om 1:1 dekning av digitale enheter til alle elever og ansatte i
Ringeriksskolen.

Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Øko nomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Grunnskole
Benterud skole 2019 353 000 4 000 0 0 0 4 000
Hov ungdomsskole 2022 300 000 5 000 50 000 180 000 65 000 300 000
Idrettshall Hov ungdomsskole 2022 50 000 0 0 0 50 000 50 000
IKT - Skole LØPENDE 7 000 2 000 0 0 9 000
Nes skole ny barneskolefløy 2019 11 350 5 000 6 000 0 0 11 000
Oppgradering skolebygg LØPENDE 3 000 0 0 0 3 000
Skoler - Nytt inventar 2019 24 000 4 800 0 0 0 4 800
Ullerål skole med idrettshall 2020 350 000 158 600 90 000 0 0 248 600
Sum Grunnskole 1 088 350 187 400 148 000 180 000 115 000 630 400

Sum investeringsprosjekter 1 088 350 187 400 148 000 180 000 115 000 630 400

Benterud skole
Skolen ferdigstilles i 2018 og skal tas i bruk fra 1. januar 2019.

Hov ungdomsskole

Fra 2018 er det satt av midler til planlegging av nye Hov ungdomsskole. Både tekniske og pedagogiske
vurderinger av skolebygget bygget fra Bygganalyse og Norconsult anbefaler at eksisterende bygg rives.
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Beliggenhet og skoletomt blir vurdert som god. Planle gging av ny skole må ta høyde for elevtallsvekst i
Hønefoss Nord, og skolen må ha muligheter til å utvides på sikt. Byggestart er planlagt i 2020 med
ferdigstilling i 2022. Paviljonger oppsatt under bygging av Ullerål skole vil kunne benyttes av Hov
ungdom sskole etter at Ullerål er ferdigstilt. Strategivalg for utbygging av Hov ungdomsskole legges fram
som egen sak.

Idrettshall Hov ungdomsskole

Det er planlagt å bygge idrettshall i forbindelse med bygging av nye Hov ungdomsskole. Byggestart er
planlagt i 2020 med ferdigstilling i 2022. Strategivalg for utbygging av idrettshall ved Hov ungdomsskole
legges fram som egen sak.

IKT - Skole

Det bevilges på 7,6 millioner kroner i 2018, 7 millioner kroner i 2019 og 2 millioner kroner i 2020 til å
gjennomføre «Tema plan for digital skolehverdag». Det meste av midlene brukes til innkjøp av
Chromebooks for å oppnå 1:1 dekning av digitale enheter til alle elever og ansatte i Ringeriksskolen.
Dette innebærer en stor økning fra tidligere år de to første årene i planperiod en, mens det fra år 3 vil
være en betydelig reduksjon i årlig investering.

Nes skole ny barneskolefløy

Det avsettes 11 millioner kroner til om - og utbygging av Nes skole i 2019 - 2020. Ulike alternativer
utredes, og det avklares om barnehage skal samlokalise res med skolen.

Oppgradering skolebygg

Det gjøres en årlig avsetning til oppgradering av skolebygg. Det er satt av 3 millioner kroner i 2019.
Midlene benyttes i hovedsak til akutte bygningsmessige tiltak innen brann og HMS. Disponible midler
utover dette d ekker mindre utbedringer av bygg, tekniske anlegg og funksjonelle behov.

Skoler - Nytt inventar

Det bevilges 4 millioner kroner i 2019 til en helhetlig innvendig fornying på enkelte skoler slik at de
framstår som «nye» og oppdaterte på inventarsiden. Oppg raderingen på dette feltet skal bidra til økt
trivsel og læring og kompensere for et langt etterslep på området.

D e skolene som fornyes i 2019 er Hallingby skole og Tyristrand skole.

Ullerål skole med idrettshall

Det er i perioden 2016 - 2020 avsatt til samm en 350 millioner kroner til prosjektering og utbygging av
Ullerål skole med idrettshall. Den nye skolen vil romme 550 - 600 elever. Byggestart var sommeren 2018,
og skolen skal etter planen ferdigstilles 1. juli 2020.
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Spesielle tiltak barn og unge

Driftsbu dsjett

Fordeling på hovedart
Regnskap Budsjett Økonomiplan

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 146 680 144 769 136 769 127 220 127 220 127 220
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

22 973 23 559 24 713 24 713 24 713 24 713

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

16 994 16 576 16 576 16 576 16 576 16 576

Overføringsutgifter 5 560 - 5 001 - 5 001 - 5 001 - 5 001 - 5 001
Sum Driftsutgifter 194 947 179 903 173 057 163 508 163 508 163 508

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 1 000 - 2 202 - 2 202 - 2 202 - 2 202 - 2 202
Refusjoner - 23 431 - 21 279 - 21 279 - 21 279 - 21 279 - 21 279
Overføringsinntekter - 2 870 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800
Sum Driftsinntekter - 29 385 - 24 281 - 24 281 - 24 281 - 24 281 - 24 281

Sum 165 562 155 622 148 776 139 227 139 227 139 227

Om sektor

Sektor spesielle tiltak, barn og unge 0 - 23 år har ansvar for tjenester som gis
innenfor barnevernstjenesten, forebyggende helsetjenester barn og unge, folkehelse,
avlastningstiltak/barneboliger, spesialpedagogiske tjenester og botiltak for enslige mindreårige
flyktninger.

Tjenester i denne sektoren bidrar til å gi barn og unge trygge oppvekst - og opplæringsvilkår sammen
med barnehage og skole. Sektoren overordnede m ål er å se barns læring, mestring og selvhjulpenhet i
et livslangt perspektiv. Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med
riktig hjelp og så tidlig som mulig.

Avlastningstjenester til funksjonshemmede barn

Avlast ning F/G er et avlastningstilbud til multifunksjonshemmede barn med stort medisinsk behov.
Skolen/barnehagen er en integrert del av avlastningen. Avlastningstilbudet gis til foreldre/foresatte til
barn og ungdom med stort omsorgsbehov i alderen 0 - 18 år. Ti ldelingskontoret tildeler vedtak. Det har
siden 2013 vært arbeidet for at de barna med omfattende hjelpebehov som skal motta avlastning i
institusjon og de med lette og moderate utfordringer får privat avlastning. Avtale med private
avlastningstiltak om gr uppeavlastning har vist seg kvalitetsmessig godt og mindre ressurskrevende enn
institusjonsplassering.

Ringerike kommune tilstreber og følger omsorgstrappen for avlastning, altså laveste trinn først.
Erfaringer tilsier at ved vedtak fra 0 - 18 år er det fort satt behov for tjenester hos sektor Helse og Omsorg
etter 18 år. Det er en markant økning i yngre brukere med diagnoser innenfor autismespekteret som får
vedtak på avlastningsenheten/bofelleskap. Felles for disse brukerne er høy grad av uønsket adferd,
sel vskading og et dårlig søvnmønster.

Ringerike kommune har et høyt volum på tjenester til utviklingshemmede, deriblant avlastning til
barn/ungdom sammenlignet med andre kommuner.
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Forebyggende helsetjenester barn og unge

Oppgavene til enheten er overveiende forebyggende og helsefremmende tjenester til barn, unge og
deres familier. Tjenesten omfatter helsestasjon 0 - 6 år, jordmortjeneste, skolehelsetjeneste i
grunnskolen og videregående skole, egen helsestasjon for ungdom, fysioterapi og ergoterapi til barn og
unge, frisklivsarbeid og folkehelse, migrasjon, smittevern og vaksinasjoner.

Folkehelse og Friskliv

I Ringerike kommune er det lavt utdannings - og inntektsnivå, høy andel unge uføre og en relativt høy
grad av sykelighet i befolkningen sammenliknet med land sgjennomsnittet. Fokus på gode levekår og
utjevning av helseforskjeller anses som viktig i kommunens folkehelsearbeid, og vektlegges tungt i
Folkehelsemeldingen 2012 - 2030.

Folkehelse handler om hvordan vi som enkeltpersoner har det og alle faktorene som p åvirker dette.

Ringerike kommune vil i 2019 legge fram en plan som har som mål å gi en oversikt over hvilke
utfordringer og hvilke ressurser kommunen har i arbeidet for å bedre folkehelsen og utjevne sosiale
ulikheter i helse. Planen vil tydeliggjøre utfo rdringene, anbefale en passende respons og komme med
forslag til tiltak. Planen er en overordnet plan, som ikke har mål å pålegge tiltak direkte på
enkeltenheter, men ansvarliggjøre på ledernivå i kommunen og skape felles mål for folkehelsearbeidet
på tver s av enheter og fagfelt.

Ringerike kommune har egen frisklivskoordinator. Frisklivskoordinator har ansvaret for Frisklivssentralen
og bidrar med tiltak og prosjekter rettet mot folkehelse. Frisklivssentralen har blant annet
aktivitetsgrupper utendørs , kurs i depresjonsmestring og bra - mat - kurs. Flere av tiltakene gjennomføres i
samarbeid med Hole og Jevnaker kommune.

Barnevern

Barneverntjenesten skal når det er særlige behov for det iverksette tiltak ved å styrke
foreldreferdigheter og utvikle samspill via strukturerte tiltak som PMTO (Parent Management Training -
Oregon) og TIBIR (Tidlig Innsats for Barn I Risiko) rådgivning. Tradisjonelle og kompenserende tiltak som
besøkshjem, støttekontakt, hjemmekonsulent og/eller fritidsaktiviteter kan være med på å bi dra til
positive endringer hos barnet og/eller familien. Barneverntjenesten bistår også i forbindelse med
adopsjon, institusjon og fosterhjemsplassering. Barnevernstjenesten har startet med et
tjenestedesignprosjekt for å forbedre og effektivisere interne strukturer.

Barnevernvakt

Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og yte rask bistand til og barn og unge når det
oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens åpningstid.

Barnevernvakten driftes som et interkommunalt samarbeid hvor Hole, J evnaker, Modum, Krødsherad og
Sigdal er deltakere, og Ringerike er vertskommune.

Barnevernvakten samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som
politiet jobber med. Tjenesten skal være tilgjengelig for familier og sama rbeidspartnere som trenger råd
og veiledning til barn og unge, og deres situasjoner.
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Enslige mindreårige flyktninger

Ringerike kommune bygde opp tjenester for mottak og bosetting av enslige mindreårige i 2016 og 2017,
men nå er disse tjenestene bygd ned i gjen på grunn av at for lite bosettingsbehov på dette området.

Enheten har ansvar for å bosette og følge opp det antall enslige mindreårige flyktninger som
kommunestyret vedtar. Enheten består i 2018 av en oppfølgingsavdeling for de som er bosatt i eget
bo tiltak. Målet for enheten er å følge opp oppvekstbetingelser for ungdommene slik at de blir rustet til å
mestre en selvstendig tilværelse og skape seg et meningsfylt liv. Det miljøterapeutiske arbeidet
fokuserer på god og kvalifisert omsorg, skole og kvali fisering, og selvstendiggjøring. Enheten omstiller og
nedbemanner også i 2019 på grunn av at flyktningsituasjonen er endret.

Spesialpedagogiske tjenester

Spesialpedagogiske tjenester består av PPT (pedagogisk - psykologisk tjeneste), Logopedtjenesten,
Spesia lpedagogisk - og Barne - og ungdomsarbeiderteamet. Tjenesten skal ivareta store deler av den
spesialpedagogiske tiltakskjeden, inkludert henvisninger om spesialpedagogisk hjelp i barnehage og
spesialundervisning i skole. PPT er den sakkyndige og utredende in stans i dette arbeidet, mens teamene
arbeider der det er gjort vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Logopedtjenesten jobber med henviste
saker, både direkte med språk - og talevansker, men også som veiledende instans for barnehager, skoler
og foresatte. Tjene sten har som mål å dreie mer mot systemrettet arbeid, inklusive veiledning for
barnehager og skoler.

Kontinuitet og helhet er viktige faktorer i barn og unges liv. Tett samhandling med både barnehage og
skole er viktig for de spesielle tiltakene. I handli ngsprogramperioden vil spesielle tiltak for barn og unge
ha et spesielt fokus på antimobbearbeid, kompetanseheving for å forebygge negativ utvikling for enkelt
barn/ungdom og grupper, tverrfaglig samhandling knyttet til stress, mestring, skjevutvikling og
spesialundervisning. SPT starter et tjenestedesignprosjekt senhøst 2018. Formålet er forbedring internt
og i samarbeid med andre.

Utfordringer og viktige tiltak

U tfordringer

Det er gode oppvekstsvilkår for de fleste barn og unge i Ringerike kommune, men det er også mange
som faller utenfor og strever i hverdagen.

Forebyggende arbeid på tvers av sektorer og enheter har som målsetting å hjelpe flest mulig barn og
familier på et tidlig stadium. På den måten unngås langvarige påkjenninger. Målet er å snu
ress ursbruken fra sent til tidlig i barnets livsløp.

Å være tilstede på de arenaene der barn og unge er, er en forutsetning for å styrke barn og unges
mestring av egne liv. Ringerike kommune velger tiltak som er utformet med bakgrunn i erfaringer og
kunnskap, dette på grunn av at man med større sikkerhet kan vite om innsatsen skaper de positive
endringene man er ute etter.

Ringerike kommunes tjenesteutvikling skal legge til rette for at alle barn og unge skal bli sett, stilt krav til
og oppleve gleden av å lyk kes med noe.
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Folkehelseprofilen for Ringerike viser en høy andel av barnefattigdom og lavinntektsfamilier. Vi har
kunnskap om at sosial ulikhet i barneårene forplanter seg til dårligere helse og livskvalitet senere i livet
(Folkehelsepolitisk rapport 2017) .
Fattigdomsbekjempelse krever samarbeid mellom sektorer og mellom det offentlige og frivilligheten.

Viktige tiltak

Forebygging og tidlig innsats

Målet er å snu ressursbruken fra sent til tidlig i barnets livsløp. Et av de valgte verktøyene er TIBIR (Tid lig
Innsats for Barn I Risiko), et kunnskapsbasertprogram for forebygging og behandling av atferdsvansker
hos barn tilpasset det kommunale tjenestenivået. Kommunen har som mål å etablere et system for
opplæring og oppfølging av intervensjoner for barn og f amilier med atferdsproblemer rettet mot
risikogrupper og de som allerede har identifiserte atferdsproblemer.

Oppfølging av Ungdata - undersøkelse n

Ringerike, Hole, Krødsherad og Fylkeskommunen har igangsatt et prosjekt for å utvikle
samarbeidspraksis mellom grunnskole, videregående skole, foreldre og foresatte, og forebyggende
tjenester.

Tiltak mot vold og seksuelle overgrep

Kommunen skal sørge for at berørte av vold får helhetlig oppfølging, gjennom samordning av tjenester.
Det er etablert en prosjektgruppe fra ulike tjenester for berører barn og unge. Prosjektgruppa fikk i
mandat å utarbeide en langsiktig plan for implementering av tiltak mot vold og seksuelle overgrep.

God helhet og samhandling

Det vil i 2019 arbeides videre med tverrfaglig samarbeid, tid lig innsats, kulturforståelse og
brukermedvirkning. Samarbeid på tvers av sektorene blant annet med tiltak som tverrfaglig miljøteam
blir viktig i 2019.

Deltagelse i Oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier, et program under utvikling av Arbeids - og
velf erdsdirektoratet, er et av tiltakene som er valgt. Tilnærmingen i prosjektet er å jobbe helhetlig, og
samordne tjenestene rundt de ulike aktørene i familiene.

TIBIR, Frisklivssentral og Inntaksteam er arenaer for erfaringsutveksling og utvikling. Det vil i tillegg
arbeides tverrfaglig med skolefravær og trivsel. Stort fravær i barnehage og skole fører i mange tilfeller
til lav selvfølelse og dårlig selvbilde og kan føre til store faglige hull og isolering.

Spesialpedagogisk enhet og forebyggende helsetjenes ter spiller en viktig rolle i arbeidet med å redusere
frafallet i videregående skole blant annet med å bidra til en klarerer grensegang mellom
spesialundervisning og tilrettelagt opplæring innenfor rammen av ordinær undervisning.
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Nødvendig kompetanse

Komp etanseutviklingen skal bidra til styrket samhandling og dreining mot systemrettet arbeid og
forebygging. I sektoren skal det ivaretas generell og spesifikk kompetanse. Ringerike kommune vil
fortsette arbeidet med å utdanne rådgivere innenfor adferdsvansker i behandlingsmetoden Parent
management training oregon (PMTO), øke kunnskap på områdene mobbing og seksuelle overgrep,
flerkulturelt arbeid, relasjonsledelse og IKT.

Kvalitet

For å øke kvaliteten vil det i kommende periode være et særlig fokus på godt sam arbeid med foresatte.
Dette er avgjørende for å lykkes med kommunens tjenester og tiltak for barn og ungdom.
Implementering av FNs barnevernkonvensjon regler om barns rett til medvirkning, er et viktig
satsningsområde i alle tjenester til barn og ungdom.

K ostra - analyse - Barnevern
Ringerike

2016
Ringerike

2017
Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet

uten
Oslo

Kostragruppe
13

Dekningsgrad
Andel barn med tiltak som er
plassert (funksjon 252) ift. ant
innb. 0 - 17 år(B)

1,9 2,1 1,7 2,6 1,5 2,5 1,7 1,6

Barn med undersøkelse ift.
antall innbyggere 0 - 17 år(B)

4,6 % 5,2 % 5,4 % 6,0 % 6,3 % 5,3 % 4,9 % 4,7 %

O m fanget øker

Omfanget av barneverntjenestene har økt de siste årene. Blant annet ser vi at flere
bekymringsmeldinger fører til undersøkelse. Antall meldinger har ikke økt fra tidligere år, men det tyder
på å ha vært en endring i hvordan barneverntjenesten vurderer hver enkelt melding.

Store kostnader til tiltak

Justert utgiftsbehov for barnevernstjenesten viser at netto driftsutgifter pr. innbygger e r 2 805 kr i
Ringerike kommune. Dette er 730 kr mer enn Kostragruppe 13. Sammelignet med gjennomsnittet i
Kostragruppe 13 har Ringerike et innsparingspotensial på 21,5 millioner kroner totalt i sektoren.

I Ringerike er brutto driftsutgifter per barn 75 75 1 kr i 2017. Utgiften har nærmest doblet seg siden
2015. Vi ser også at tiltakene er dyrere enn i sammenligningskommunene (Drammen og Sandefjord).

Det er en høy andel barn som er plassert av barnevernet i Ringerike. Fra 2016 til 2017 har det vært en
øknin g av plasseringer.
Det er verdt å merke seg at dette nøkkeltallet inkluderer alle barn som er plassert, også ettervern og
bosatte mindreårige flyktninger. I 2017 var 16,13 % av alle barn med tiltak som er plassert av
barnevernet, enslige mindreårige. Det h ar vært en nedgang på 2,43 prosent siden 2016.

Levekårutfordringer

Ringerike kommune har også noe høyere forekomst av levekårutfordringer. Flere barn i Ringerike har
foresatte som er eneforsørgere, enn Drammen, Sandefjord, fylket og landet. Det er også en høy andel av
befolkningen som er mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringpenger (18 - 44 år).



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 56 av 120

Levekårutfordringene i Ringerike kan tilsi at kommunen kan ha noe høyere andel barneverntiltak enn
landsgjennomsnittet. Sammenlignet med Drammen, som også har le vekårutfordringer, ligger Ringerike
høyere. Enten kan dette skyldes sakene i seg selv, eller det kan skyldes at Ringerike har en lavere terskel
for å fatte barneverntiltak enn sammenligningskommunene.

Kostra - analyse - Kommunehelse
Ringerike

2016
Ringerike

2017
Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet

uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutg til forebygging,
helsestasjons - og skolehelsetj.
pr. innb 0 - 20 år(B)

2 486 3 054 2 464 2 244 2 156 2 217 2 440 2 258

Dekningsgrad
Andel barn som har fullført
helseundersøkelse ved 4 års
alder(B)

101,7 % 81,2 % 122,0 % 104,0
%

97,1 % 85,8 % 97,8 % 99,4 %

Årsverk av leger pr. 10 000
innbyggere. Funksjon 241

6,5 7,3 8,4 9,1 6,8 8,4 8,8 8,6

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Det har vært en økning i netto driftsutgifter til forebyggende tiltak i helsestasjon - og skolehelsetjenesten
per innbygger 0 - 20 år fra 2016 til 2017. Ringerike har høyere utgifter enn Kostragruppe 13 og landet
uten Oslo. Blant annet skyldes dette en prioritering a v ressurser til helsestasjon - og skolehelsetjenesten.

Flere legeårsverk

Det er i 2017 flere legeårsverk per 10.000 innbyggere enn i 2017. Totalt er det økt med 1,2 årsverk fra
2016 til 2017. Det er fremdeles noe lavere enn landsgjennomsnittet og Kostragru ppe 13, men vi ser at
veksten har vært svært lav for disse og at Ringerike stadig nærmer seg landssnittet.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Dekningsgrad
barnevernstiltak
ift. innebyggertall
0 - 17 år

Tidlig innsats Andel barn med
barnevernstiltak ift.
innbyggere 0 - 17 år

5,3 % 5,4 % 5,4 % 5,2 % 5,1 %

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Bruker -
medvirkning

Redusere antall
barnvernstiltak

Andel undersøkelser
som førte til tiltak

44,4 % 48,0 % 45,0 % 45,0 % 45,0 %

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
God
ressursutnyttelse

Effektiv
arbeidsflyt

Andel undersøkelser
med behandlingstid
innen 3 måneder

98,0 % 99,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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Virkemiddel for å nå mål

Virkemidlene er kvalitet, tidlig innsats, kapasitet og samarbeid innad i og på tvers av sektorene.

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 155 622 155 622 155 622 155 622

Sum Tekniske justeringer 3 912 3 912 3 912 3 912
Konsekvensjustert budsjett 3 912 3 912 3 912 3 912

Konsekvensjustert ramme 159 534 159 534 159 534 159 534
Innsparingstiltak

Enslige mindreårige flyktninger - nedbygging av tjenesten - 17 355 - 26 904 - 26 904 - 26 904
Effektiviseringskrav 0,7% - 1 257 - 1 257 - 1 257 - 1 257
Sum Innsparingstiltak - 18 612 - 28 161 - 28 161 - 28 161

Nye tiltak
Barnebolig 4 200 4 200 4 200 4 200
Avlastning barnebolig, økte kostnader knyttet til økte fylkesmannsvedtak 2 500 2 500 2 500 2 500
Økt husleie Vikenbygget 1 154 1 154 1 154 1 154
Sum Nye tiltak 7 854 7 854 7 854 7 854

Nye tiltak og realendringer budsjett - 10 758 - 20 307 - 20 307 - 20 307
Ramme 2019 - 2022 148 776 139 227 139 227 139 227

Tekniske justeringer
Økte lønnskostnader grunnet avlasterdom
Det er vedtatt en ny forskrift om arbeidstid for avlaster som trådte i kraft 1. juli 2017. Avlaster som
tidligere var å regne som oppdragstakere, skal nå anses som arbeidstakere.

Konsekvensen vil medføre et behov for 500 000 kr i økte budsjettmidler.

Innsparingstiltak

Enslige mindreårige flyktninger - nedbygging av tjenesten

I 2015 mottok Ringerike kommune en anmodning fra Integrerings - og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om
bosetting av flyktninger i 2016 og 2017 på bakgrunn av flyktningkrisen og et stort antall asylsøkere i
Norge.

Det ble vedtatt å bosette 100 flyktnin ger, hvor 25 var enslige mindreårige. Det ble etablert 3 boliger i
2016 med tilhørende bemanning for å øke kapasiteten i flyktningeteamet. I tillegg til de 3 boligene, ble
det også laget en samarbeidsavtale med Ringerike Folkehøgskole for å bosette noen av ungdommene.

For at Ringerike skulle kunne møte det økte behovet for bosetting, ble det innvilget midler til etablering
og bemanning av boligene. I tillegg til disse midlene har kommunen også mottatt tilskudd for å
finansiere kommunens gjennomsnittlige merutgifter.

Siden behovet for bosetting av enslige mindreårige flyktninger har vært fallende siden september 2016,
har enheten blitt nedbemannet. Vi har trinnvis tatt ned to bofellesskap.

Etter vedtak om å ikke bosette enslige mindreårige flyktninger f.o.m 2019, ble det våren 2018
gjennomført en ytterligere nedbemanning, samt lagt strategi for hvordan enheten trinnvis blir avviklet
innen utgangen av 2020.
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Pr. 01.01.19 består enheten av en oppfølgingsavdeling med 5,5 årsverk.

Effektiviseringskrav 0,7%

Spesielle tiltak effektiviseringskrav på 0,7 %.

Nye tiltak

Barnebolig

Det er etablert et nytt ansvarsområde som en konsekvens av økt behov i sektoren grunnet et nytt
vedtak.

Det nye ansvaret, som har fått navnet "Helhetlig tilbud barn", vil medf øre en mer kostnad i sektoren.

Avlastning barnebolig, økte kostnader knyttet til økte fylkesmannsvedtak

Antall vedtak og omfanget av de har økt den siste tiden. Dette gir økonomiske konsekvenser i dagens
budsjetter, og det vil derfor være behov for å justere budsjet tet.

Vedtakene settes av fylkesmannen og kommunen er pliktige til å innfri disse.
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Kulturtjenesten

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart
Regnskap Budsjett Økonomiplan

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 13 713 14 547 15 664 18 503 14 918 14 918
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

9 788 9 081 9 081 9 081 9 081 9 081

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

64 75 75 75 75 75

Overføringsutgifter 7 831 10 146 8 280 8 046 7 746 7 746
Sum Driftsutgifter 32 522 33 849 33 100 35 705 31 820 31 820

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 3 247 - 2 784 - 2 784 - 2 784 - 2 784 - 2 784
Refusjoner - 2 753 - 1 792 - 1 792 - 1 792 - 1 792 - 1 792
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 841 - 367 - 367 - 367 - 367 - 367
Sum Driftsinntekter - 7 234 - 4 944 - 4 944 - 4 944 - 4 944 - 4 944

Sum 25 288 28 905 28 156 30 761 26 876 26 876

Om sektor

Aktiviteten er hjemlet i Kulturloven, Opplæringsloven og Lov om Folkebibliotek. I tillegg er det en rekke
lokale, regionale og nasjonale føringer, planer og strategier for sektoren.

Ønsket utviklingsretning – hovedgrep for sektoren

Kulturplan for Ringerike kommune ble vedtatt i 2017. Denne legger føringer for det vider e
kulturarbeidet i kommunen. Kultur er en viktig rammefaktor for målet om vekst og utvikling i
Ringeriksregionen, og planen definerer disse fokusområdene som gjelder alle deler av sektoren:

Samhandling
Mangfold
Kompetanse
Synlighet

Samhandling

Både k ulturskole, bibliotek og kultur - og idrettsadministrasjon driver sin virksomhet i samarbeid med
andre kommunale sektorer, frivillige organisasjoner og private aktører. Dialog og faste møtepunkter er
svært viktig for å kunne utvikle riktige tilbud og gjøre riktige utviklingstiltak.

Mangfold

Ringerike har en sammensatt befolkningsgruppe med mange nasjonaliteter, ulike oppvekstsvilkår for
barn og unge, og et framtidig mål om sterk befolkningsvekst. I dette utviklingsperspektivet er det viktig
at kultursektor en arbeider mot et mangfoldig og inkluderende kulturtilbud, både i fagtilbud på
kulturskolen, ved tilskudd til lag og organisasjoner og tilgjengelighet for alle.
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Kompetanse

Kultursektoren skal være oppdatert og fremoverlent, både faglig, i praksis og i u tvikling. For å være
relevante for innbyggerne, sikre kvalitet og utvikling, kreves det at sektoren holder seg oppdatert på
metodikk, forskning og praksis. Å bidra til samarbeidende aktørers kompetanse er også et mål.

Synlighet og kommunikasjon

Kultursekt orens virksomhet er i stor grad brukerrettet, være seg en som oppsøker biblioteket, en som
ønsker opplæring eller elever som får besøk av kunstnere gjennom Den kulturelle skolesekken. Å nå ut
til innbyggerne, med god informasjon om tilbud, tilskuddsordning er, vil bli prioritert i kommende
planperiode.

Tiltak på tvers av sektorene – prioriterte områder

Kartlegging kulturminner og kulturmiljøer

Kultursektoren har ansvar for formidling av kulturarv. Miljø - og arealforvaltningen har ansvar for
planarbeid omkring dette. Det er et mål med både en kartlegging av kulturminner og synliggjøre
særskilte kulturmiljøer. Arbeidet med å utvikle en framtidig driftsmodell for Riddergården er i gang og vil
fortsette i planperioden.

Kartlegging av kulturarenaer

Kommunen e er ansvarlig for å legge til rette for et bredt spekter av kulturaktivitet (jf. kulturloven § 5). I
dette er det også viktig å sikre befolkningens tilgang på egnede kulturarenaer. En kartlegging viser at
innbyggerne har et stort behov for arenaer for kul turutøvelse. Fokuset nå retter seg mot å finne
løsninger på arealbehovet.

Nærmere beskrivelse av områdene innenfor sektoren

Det generelle kulturarbeidet

Det generelle kulturarbeidet omfatter kommunal egenaktivitet, forvaltning og tilskuddsordninger.
Innenf or disse tre områdene ligger Den Kulturelle Spaserstokken, Den Kulturelle Skolesekken, Ung
Kultur Møtes og mindre arrangementer i tilknytning til for eksempel Riddergården.
Forvaltningsområdene inkluderer planer og strategier innen idrett, kunstforvaltning og kultur.

Tilskuddsområdene består av idrettstilskudd, kulturmidler, tilskudd til kulturarrangementer og
kunstprosjekter, allmenne kulturmidler og tros - og livssynstilskudd. I tillegg er det en del institusjoner
som får faste tilskudd over kulturbudsjet tet, som Buskerudmuseet og Ringerike Kultursenter.

Kulturskole

Kulturskolen gir undervisning i musikk - og kunstfag for barn og unge, med tilbud både for talent og
bredde .
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Det er et mål å gjøre kulturskolen til en mer aktiv og åpen inkluderingsarena, der elever fra ulike kulturer
møtes, utveksler kulturelle uttrykk og skaper nye prosjekter sammen. Eksempler på dette er de allerede
igangsatte prosjektene Splash, Korps i Skolen og språkkafé.

Nasjonal Rammeplan for kulturskolene planlegges vedtatt høsten 2018 , og implementeringen starter
våren 2019.

Bibliotek

Ringerike bibliotek skal være et sted for informasjon, kunnskap, livslang læring og deltakelse. Det skal
også være et sted for opplevelse, kreativitet, trivsel og rekreasjon og en inkluderende og uavheng ig
møteplass.

I perioden 2015 - 2020 følger biblioteket Buskerud fylkes strategi Bedre liv med biblioteket – mer liv i
biblioteket. I handlingsplanperioden prioriteres felles tiltak for styrking av biblioteket som møteplass,
bedre ressursutnyttelse samt å bidra til gode skolebibliotek i kommunen. Satsingen på variert tilbud av
arrangementer og aktiviteter fortsetter.

Utfordringer og viktige tiltak

Kultursektoren har et stort utviklingspotensial, og vil fokusere på samskaping, informasjon og
tverrfaglige l øsninger. Kulturenheten drifter en rekke samhandlende tiltak, og i takt med at vi når ut til
flere deler av befolkningen øker også behovet for lokaler. Både for oss i kommunal drift og for ildsjelene
og frivilligheten ute i samfunnet.

Pågående prosjekter

S plash

Et kreativt møtested for alle. Det er et gratis tilbud til alle barn på 4. - 6. trinn ved kommunens
barneskoler. Hver uke i 12 uker får elevene en aktivitet innen kunst, film og musikk/kor. Prosjektet
arrangeres av Kulturskolen med bred finansiering fra Bufdir (Barne - , ungdoms - og familiedirektoratet)
og videreføres i 2019.

Språkkafé

En ukentlig møteplass mellom innvandrere og frivillige. Her trenes det på å snakke norsk, og aktuelle,
kulturelle og samfunnsmessige temaer blir diskutert. Språkkaféen a rrangeres av Kulturskolen,
Biblioteket, Frivilligsentralen og frivillige.

Korps i skolen (KiS)

Prosjektet startet som en pilot i 2016, og ble formalisert som satsningsområde fra 2017. I løpet av årene
2017 - 22 skal alle tredjeklasseelever i Ringeriksskolen få styrket musikkopplæring gjennom klassekorps.
Prosjektet gjennomføres av grunnskolene og kulturskolen i fellesskap, og med aktiv støtte fra foreningen
«Korps i skolen» og frivillige ildsjeler.
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I KAR

Internasjonalt Kultur Arrangement i Ringerike. IKAR er en feiring av det store mangfoldet av kultur og
folkeslag som finnes i Ringerike. Det er et mål å få flere møter og kulturutveksling mellom bredden av
Ringerikes befolkning gjennom forestillinger og kulturelle arrangementer. I KAR arrangeres av
Integrerings rådet og kulturadministrasjonen og i samarbeid med flerkulturelle organisasjoner. Fra 2019
involveres kulturskolen, Læringssenteret for voksne og Ringerike Folkehøgskole i dette arbeidet.

KulturPopUp

Åpent kulturkontor og arena for kulturelle møter. Kultu rPopUp startet med en målsetting om synlighet
og dialog med innbyggerne, og ble løst gjennom bruk av midlertidige tomme lokaler. I løpet av 2018 har
vi mottatt over 50 skriftlige innspill, og vi har hatt over 50 arrangementer i PopUp’en av ulike slag.
Pro sjektet blir driftet av Kulturadministrasjonen og realisert gjennom samarbeid med gårdeiere,
Kultursenteret og frie kulturaktører.

Nasjonalt bokår 2019

500 år etter at første norske bok ble trykt inviterer Nasjonalbiblioteket til nasjonalt bokår. Bokåret feires
med 500 arrangement i 500 bibliotek over hele landet. Et viktig mål er å skape leselyst og ny begeistring
for bøker og litteratur, og biblioteket er lokal arrangør.

«Norsk nok?»

Skal fremme debatt og samtale med utgangspunkt i nyere sakprosa og skjønnlitteratur. Prosjektet
omfatter temakvelder om norske tabuer, integrering og flyktningproblematikk. Lokalt arrangeres det av
Ringerike og Hole bibliotek med tilskudd fra Fritt Ord.

Kostra - analyse - Kultur og idrett
Ringerike

2016
Ringerike

2017
Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet

uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter for
kultursektoren per innbygger i
kroner

1 021 1 215 2 073 2 055 2 466 2 098 2 224 2 122

Netto driftsutgifter til
kommunale musikk - og
kulturskoler, per innbygger 6 - 15
år

1 607 1 591 1 997 2 372 2 459 2 744 2 439 1 841

Dekningsgrad
Andel barn i gr.skolealder på
venteliste til komm musikk - og
kulturskole, av barn i alderen 6 -
15 år

0,3 % 0,2 % 1,6 % 6,9 % 1,6 % 0,6 % 3,2 % 3,0 %

Kvalitet
Tilskudd til frivillige barne - og
ungdomsforeninger per lag
som mottar tilskudd

901 000 97 889 19 579 173 375 6 000 778 34 657 62 705
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Ringerike kommunes netto driftsutgifter til kultursektoren har økt i 2017. Sett i forhold til kommuner i
landet uten Oslo og Kostragruppe 13, bruker kommunen lite på kultur.

Visjon:
Kultur for alle !

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Bruker -
medvirkning

God
brukermedvirkning
i kulturskolen

Andel gjennomførte
elevsamtaler

87,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 %

Tilstrekkelig
kvalitet

Øke antall elever i
kulturskolen, målt
i prosent av antall
barn i
grunnskolealder.

Antall barn 6,7 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % 15,0 %

Øke fagtilbudet i
kulturskolen

Antall fag 2 5 5 5 5

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
God
ressursutnyttelse

Øke antall
brukere med
"Meråpent -
avtale"

Antall brukere med
"Meråpent - avtale" - ny
indikator 2017

720 1200 1300 1400 1500

Virkemiddel for å nå mål

Kulturskolen driver aktivt med å rekruttere nye elever, blant annet ved å utvide fagtilbudet.

Biblioteket øker besøkstallene gjennom arrangementer og aktiviteter i nytt sceneområde og
tilgjengeligheten gjennom Meråpent bibliotek.

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 28 905 28 905 28 905 28 905

Sum Tekniske justeringer 298 298 298 298
Sum Vedtak forrige periode - 626 - 805 - 1 190 - 1 190

Konsekvensjustert budsjett - 328 - 507 - 892 - 892
Konsekvensjustert ramme 28 577 28 398 28 013 28 013

Innsparingstiltak
Tilskudd idrettsformål - reduksjon av budsjett, tiltak utført - 2 400 - 2 400 - 2 400 - 2 400
Effektiviseringskrav 0,7 % - 237 - 237 - 237 - 237
Sum Innsparingstiltak - 2 637 - 2 637 - 2 637 - 2 637

Nye tiltak
Videreføring av økt støtte til Ringerike Kultursenter 1 500 1 500 1 500 1 500
Videreføring opptrapping "Korps i skolen" 566 0 0 0
Turskiltprosjekt 150 0 0 0
Støtte til fotballhall 0 3 500 0 0
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Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022

Sum Nye tiltak 2 216 5 000 1 500 1 500
Nye tiltak og realendringer budsjett - 421 2 363 - 1 137 - 1 137

Ramme 2019 - 2022 28 156 30 761 26 876 26 876

Støtte til lag og foreninger

Støtten til lag og foreninger videreføres på 2018 - nivå.
Positiv oppvekst søker om at årlig støtte økes med kr 150 000 til kr 700 000. Dette er ikke lagt inn i
Handlingsprogram 2019 - 2022.

Haugsbygd Arena

Dersom Haugsbygd Arena realiseres vil Ringerike kommune leie gyms aler fra 2022. Eventuell leie legges
i Handlingsprogram 2020 - 2023.

Snøproduksjonsanlegg på Ringkollen

Rådmannen ønsker å prioritere tilskudd til snøproduksjonsanlegg på Ringkollen i 2019. På grunn av ett
stramt budsjettforslag for 2019, ser ikke rådmannen muligheter til å finansiere tilskuddet på kr 3 000
000 med driftsmidler, og vil derfor komme tilbake til finansieringen i disponeringen av
regnskapsresultatet for 2018.

Innsparingstiltak

Tilskudd idrettsformål - reduksjon av budsjett, tiltak utført

Tyristr and kunstgressbane 2,4 millioner kroner - tiltaket utført i 2017 og bevilgningen skal ikke
videreføres.

Effektiviseringskrav 0,7 %

Kultursektorens andel av effektiviseringskrav på 0,7 %.

Nye tiltak

Videreføring av økt støtte til Ringerike Kultursenter

FS - vedtak sak 51/18. Søknad om økt tilskudd 1,5 millioner kroner hvert år ble behandlet, det ble vedtatt
1,5 millioner kroner i 2018. Tiltaket fremmes derfor for 2019 jfr. søknad.

Videreføring opptrapping "Korps i skolen"

Det er behov for økt budsjett til dekning av lønn til flere ansatte i "Korps i skolen" jfr. vedtatt
opptrappingsplan. Prosjektet utvides til to nye skoler i 2019 og evalueres for å vurdere videre satsning.

Turskiltprosjekt

Kommunal del av turskiltprosjektet som gjelder merking av turistløyper på Vikerfjell, Vassfaret og
Krokskogen har en stipulert utbetaling i 2019 på 150 000 kroner, jfr. KS - sak 58/17.

Støtte til fotballhall

Det foreslås å gi støtte til fotballhall i Heradsbygda med 3,5 mill kroner i 2020, jf KS - sak 77/18.
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Invest eringsbudsjett

Arbeidet med utbedring av Riddergården, med blant annet nytt sprinkleranlegg, fortsetter i 2019.

Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Kulturtjenesten
Oppgradering og sprinkling
Riddergården

2019 6 500 4 500 0 0 0 4 500

Schjongshallen 2019 8 030 7 000 0 0 0 7 000
Tilskudd til Ringerike Kirkelige
fellesråd - Oppgradering og
utvikling kirker

LØPENDE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Sum Kulturtjenesten 14 530 16 500 5 000 5 000 5 000 31 500
Sum investeringsprosjekter 14 530 16 500 5 000 5 000 5 000 31 500

Oppgradering og sprinkling Riddergården
Det ble bevilget 6,5 millioner kroner til utbedring av Riddergården i 2018. Dette fordeler seg på 1,5
millioner kroner til sprinkling, og 5 millioner kroner til utbedring. Arbeidet ble ikke ferdigstilt og
fortsetter i 2019. Innhold og omfanget av det som skal gjøres i Riddergården behandles i egen sak.

Tilskudd til Ringerike Kirkelige fellesråd - Oppgradering og utvikling kirker

Fra og med 2018 flyttes budsjettposten for tilskuddet til investering. Fellesrådet får 5 mill. kroner årlig til
investeringstiltak, prioriterer og iverksetter disse selv, o g rapporterer i forbindelse med årsrapporten
hvilke prosjekter som er prioritert og gjennomført.
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Helse og omsorg

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart
Regnskap Budsjett Økonomiplan

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 610 842 580 623 589 944 589 444 588 944 588 944
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

130 639 132 485 135 441 135 441 135 591 135 591

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

66 118 62 417 64 217 64 217 64 217 64 217

Overføringsutgifter 60 082 53 211 58 211 58 211 58 211 58 211
Finansutgifter 14 776 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Sum Driftsutgifter 882 458 829 737 848 814 848 314 847 964 847 964

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 109 106 - 108 804 - 112 044 - 118 694 - 118 594 - 118 594
Refusjoner - 112 826 - 108 293 - 111 893 - 111 893 - 111 893 - 111 893
Overføringsinntekter - 3 136 - 1 260 - 1 260 - 1 260 - 1 260 - 1 260
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 15 788 - 894 - 894 - 894 - 894 - 894
Sum Driftsinntekter - 240 857 - 219 251 - 226 091 - 232 741 - 232 641 - 232 641

Sum 641 601 610 485 622 722 615 572 615 322 615 322

Om sektor

Helse og omsorg i Ringerike kommune vil være en bærekraftig sektor som yter gode velferdstjenester til
brukerne. I årene fremover vil andelen av befolkningen som jobber og betaler skatt bli mindre, og
kostnader til pensjoner og helse - og omsorgstjenester øker. En eldre befolkning betyr også at det blir
færre hender til å utføre oppgavene. Denne utviklingen krever at sektore n og våre innbyggere må være
fleksible for morgendagens løsninger, være kreative og utforskende i utviklingen av tjenestene og kunne
fange opp og tilpasse oss nyvinninger.

Ringerike kommune tildeler pleie - og omsorgstjenester etter vedtatte tildelingskrite rier som forvaltes av
tildelingskontoret. Disse tjenestene er bl.a. hjemmebaserte tjenester, tjenester til funksjonshemmede,
rus - og psykiatritjenester, dagopphold , institusjonsopphold, miljøarbeidertjeneste, støttekontakt, BPA
m.m. I tillegg ytes sosialtj enester ved NAV, helsetjenester ved legevakt, helsetjenestene ved fengselet og
transittmottaket, tjenester for både menn og kvinner ved krisesenteret og matproduksjon og -
ombringing ved Ringerikskjøkkenet.

Ønsket utvikling

Morgendagens helse - og omsorgstje nester handler om å skape forutsetninger for gode og likeverdige
tjenester for et antatt høyere antall brukere og for et større mangfold av brukere. Dette innebærer at
tjenestene må ha en kapasitet som står til behovene de ulike gruppene har. Årets budsjet t synliggjør slik
satsning.

"Leve hele livet" er den siste stortingsmeldingen som omhandler fem nasjonale innsatsområder for
eldre over 65 år; Et aldersvennlig Norge, Aktivitet og fellesskap, Mat og måltider, Helsehjelp og
Sammenheng i tjenestene. Storting et melder at med disse innsatsområdene skal eldre få mulighet til å
mestre eget liv der de bor - hele livet. Ringerike kommune vil utvikle tjenestene for de eldre i tråd med
føringene fra stortingsmeldingen, og rådmannen vil benytte 2019 på å kartlegge sta tus på
innsatsområdene og foreslå utviklingsområder.
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Områdene innenfor sektoren

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er medisinsk faglig rådgiver for rådmannen og rådmannens ledergruppe,
koordinator for fastleger og fastlegeordningen samt kommunens overlege f or sykehjem og helsestasjon.
I tillegg er kommuneoverlegen helsemyndighet innenfor helseberedskap, folkehelse, miljørettet
helsevern, smittevern og psykisk helse.

Tildelingskontoret

Ringerike kommune har organisert tjenestetildelingen i eget tildelingskont or. Her er også koordinerende
enhet. Tjenester tildeles etter veileder til tildelingspraksis jf. Helse - og omsorgstjenesteloven,
helsepersonell loven, pasient og brukerrettighetsloven, forvaltningsloven og verdighetsgarantien.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmetjenester omfatter hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet i tillegg til ansvar for
trygghetsalarm og matombringing . Tjenesten er regulert i henhold til Lov om kommunale helse - og
omsorgstjenester og Lov om pasient og brukerrettigheter. Ambuler ende tjenester ytes ved baser knyttet
til Hallingby, Hønefoss, Nes, Sokna og Tyristrand. Stasjonære tjenester ytes av et stasjonært team som
tilhører det bofellesskapet/omsorgsboligen den enkelte bor i.

Institusjon: kort - og langtidsplasser

Institusjonene har ansvar for langtidsbrukere med stort pleiebehov, samt brukere med behov for
korttid s - og avlastningsopphold. Tjenesten er regulert i Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns
omsorg og pleie.

NAV - tjenester

De kommunale tjenestene i NAV er lovregule rt i lov om sosiale tjenester i NAV. I NAV Ringerike er
følgende kommunale tjenester samlet: økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning. NAV - kontoret skal
ivareta brukerens helhetlige behov for bistand, og tilby en individuelt tilpasset oppfølging med de
t jenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over.

Ringerikskjøkken

Målsetting er produksjon av god mat med riktig næringssammensetning tilpasset brukernes behov. Det
brukes en produksjonsmetode hvor maten i størst mulig grad beholder næringsstoffer, smak og
utseende. Det skal legges vekt på tilpassinger til yngre brukergrupper og tilbud om ernæringstett kost
for de med mindre matlyst.

Dagopphold i institusjon - Dagsenter/Aktivitetssenter

Dagopphold er et tilbud til hjemmeboende eldre som har behov for en m er meningsfylt hverdag, både i
forhold til fysiske og psykiske behov. Vi har sosialt samvær, trening i ulike former, gåturer, treningsrom,
sittedans og fellestrim. Trening er viktig for å forebygge og opprettholde funksjoner. Brukerne som
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benytter dagoppho ld blir hentet hjemme i egen bolig og kjørt til og fra av kommunens eget
transportkontor.

Aurora

Arbeid og dagsentertilbud til voksne funksjonshemmede. Kommunen ønsker å bidra til at våre
brukere/arbeidstakere opplever trygghet, mestring og trivsel ved å jobbe med produksjon av ulike
produkter. God drift ved Aurora vil kjennetegnes ved fornøyde brukere/arbeidstakere med tilpassede
aktiviteter som kan føre til produksjon av salgbare produkter. Arbeidsoppgavene tilpasses og er
oppgaver innen vedproduksjon , s trikking, veving, lysproduksjon , makulering, snekring og kantine.
Dagsentertilbudet er et trivselstiltak som aktiviserer deltakerne med musikk, dans, trening og enklere
hverdagsaktiviteter.

Helsetjenester fengsel og transittmottak

Ringerike kommune har ans var for helseavdelingen ved Ringerike fengsel. Tjenesten er regulert i Helse
og omsorgstjenesteloven. Helseavdelingens mål er at helsevurdering (innkomstsamtale) foretatt av
sykepleier skal gjennomføres innen ett døgn etter ankomst.

Ringerike kommune har ansvar for helseavdelingen ved transittmottaket. Tjenesten er regulert i
Forskrift om tjenester til personer uten fast opphold . Ankomstfasen omfatter lovpålagt og nødvendig
helseundersøkelse og gjennomføring av informasjonssamtale med NOAS (Norsk organisas jon for
asylsøkere). Usikkerheten i flyktningetilstrømningen til Norge og hvordan UDI velger å benytte
Hvalsmoen , gjør at vi til enhver tid må være omstillingsdyktige og nytenkende.

Interkommunalt samarbeid

Krisesenter og Legevakt er interkommunale tjenest er som driftes med Ringerike som vertskommune.
Helsesamarbeidet for Ringeriksregionen og Midt - Buskerud har en egen koordinator som skal sørge for
koordinering helsesamarbeidet mellom Vestre Viken og Vestregionsamarbeidet. Denne stillingen er
finansieres av samarbeidskommunene.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer

Helsetjenester av god kvalitet er tjenester som er virkningsfulle, trygge og sikre. Gode tjenester må
utvikles sammen med brukerne. Disse må være godt samordnet og ha god kontinuitet, samtidig som
rett tjeneste må være tilgjengelig og samsvare med behov. Videre vil gode tjenester benytte ressursene
på en god måte og være rettferdig fordelt.

Helse - og omsorgstjenester betyr mye for innbyggerne våre og spesielt for de med de største behov ene
og deres pårørende. Her utgjør kommunen en forskjell for folks trygghet og livskvalitet. For å kunne
fortsette å utgjøre en forskjell vil kommunen kontinuerlig vurdere innsatsnivå og ressursbruk opp mot
det totale behovet for tjenester i sektoren. Dett e er en utfordring og vil fortsette å være det da
demografien viser økt antall eldre. Konsekvenser vil være endringer i drift for å tilpasse seg den
økonomiske rammen. Sektoren vil arbeide systematisk med dette i 2019 ved å gjennomføre mulige
strukturelle justeringer.
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Balanse mellom omsorgsplasser og institusjonsplasser

Et optimalt omsorgstilbud krever omsorgsplasser både i form av omsorgsboliger m/bemanning og
institusjonsplasser for korttidstilbud, avlastning og behandling. Det er avgjørende at kommunen
balanserer disse tilbudene. Kommunen prosjekterer nå nye omsorgsboliger både på Hov og i
Heradsbygda. Eventuelt ytterligere utbygging, herunder institusjonsplasser som erstatning for Hønefoss
sykehjem, vil bli lagt fram for politisk behandling etter at en ny behovsanalyse blir presentert i 2020.
Dette arbeidet vil starte i 2019.

Sosialhjelp, utvikling og tiltak jf. Holtenutvalget

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har vært høye og til dels økende over flere år. Kommunen og NAV
har satt inn flere tiltak, m en har ikke fått ønskede resultater. Hovedårsaken til økning av økonomisk
sosialhjelp i 2018 er bl.a. nytt regelverk om redusert rett til arbeidsavklaringspenger , innstramming fra
fylket på tiltaksmidler og dermed reduserte tiltaksplasser for mottakere av sosialhjelp og flyktninger som
går over til NAV fra introduksjonsprogrammet. I tillegg er det noen mekanismer i kommunen som bidrar
til å drive opp sosialhjelpen, ved at NAV direkte eller indirekte blir gjort ansvarlig for beslutninger fra
andre instanser.

Holtenutvalget leverte sin rapport i 2017 hvor det ble foreslått tiltak som skulle bidra til å få flere
innbyggere i arbeid og færre til å bli avhengig av økonomisk sosialhjelp. Kommunen fastholder
strategien om å benytte startlån som virkemiddel for at flere skal eie egen bolig. Utover dette prioriterer
rådmannen å styrke gjeldsrådgivningstjenesten til yngre sosialhjelpsmottakere fra 2019.

Holtenu tvalget var spesielt bekymret for ungdom som faller ut av videregående skole, og at flere blir
avhengig av h jelp fra NAV. Sosialhjelpsbudsjettet er styrket i 2019, og d et er spesielt tre tiltak som vil
utredes og prøves ut i kommende programperiode:

1) Arbeidsrettet tiltak til unge mottakere av økonomisk sosialhjelp

K ommunalt pilotprosjekt hvor NAV, i samarbeid med en lokal arbeidsmarkedsbedrift, oppretter et
arbeidsrettet tiltak (aktivitet). Formålet er at fortrinnsvis unge mottakere av økonomisk sosialhjelp skal
delta i en arbeidsrettet aktivitet som styrker deres muligheter for overgang til arbeid og selvforsø rgelse.
Tiltaket vil evalueres etter seks måneder.

2) Oppstart av "Ungdomshus"

Målet med Ungdomshuset er å øke livskvaliteten til ungdom ved å lette inngangen til de ulike enhetene i
kommunen på en mer helhetlig måte. Det legges til rette for at veiledere i Ungdomshuset kan handle
raskt og identifisere innsatsområder på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at ungdommens
utfordringer forebygges og en reduserer fremtidig behov for tjenester og økonomisk bistand. Tilbudet
organiseres foreløpig under sektoren Barn/Unge og Oppvekst.

3) Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

Dette er et prosjekt som startet opp i 2015 og som ble avsluttet i desember 2018. Prosjektet har
oppnådd gode resultater både i Ringerike og i de 14 andre kommunene som har deltatt. Met odikken vil
derfor utvikles videre og vil fortsatt benyttes i familier som er avhengig av, eller står i fare for å bli
avhengig av, økonomisk sosialhjelp. I tillegg vil metodikken benyttes ved oppfølging av enslige, spesielt
yngre, mottakere av sosialhjelp .
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Styrke sentrumsnær hjemmetjeneste (Hønefoss)

Hjemmetjenesten i Ringerike kommune har en nøkkelrolle i tjenestetilbudet innen helse og omsorg.
Kommunen har en strategi på at flest mulig skal få tjenester i eget hjem så lenge som mulig. Den
sentrumsnære hj emmetjenesten har de siste årene vært i prosjekt (Morgendagens omsorg) for å
tilpasse seg morgendagens krav og behov. I den forbindelse ble enheten også pilot for
heltidskulturprosjektet "Nytt Blikk Ringerike kommune".

Prosjektet førte til ny turnus med bl .a. økt andel heltidsstillinger, økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse,
økt kompetanse på alle vakter (også helg), planlegging for variasjoner i drift, teamoppbygging av turnus
og økt frigjort tid til ledelse. Turnus er rammeverket og forutsetningen for a t det faglige arbeidet kan
gjennomføres, forbedres og utvikles, og kartleggingsfasen førte til mer realistiske forutsetninger for å
lykkes i det arbeidet.

Det faglige arbeidet i ny turnus innebærer en omstilling fra hvordan man historisk sett har løst
arbe idsoppgavene, til en ny måte å løse arbeidet på. I dette omstillingsarbeidet har prosjektet
Morgendagens omsorg og Helhetlig pasientforløp hatt stor påvirkning på hverandre. Utfallet er styrking
med demenskoordinator, palliasjonskoordinator og HPH - team for å sikre overganger for pasientene
mellom sykehus - kommune og korttidsplass - hjemmetjeneste. Sistnevnte team er også med på å
redusere kostnader i forbindelse med overliggere på sykehus, ved å legge til rette for at pasientene kan
komme raskere hjem.

Hovedt iltak i tjenestene

Tjenestene

Pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver
Ledelsen i helse - og omsorgstjenestene i kommuner og helseforetak har ansvar for at
myndighetskravene i veilederen om pårørende følges opp. Tiltak for å endre praksis skal iverkset tes.
Implementering av anbefalingene krever opplæring av ansatte, utvikling av interne prosedyrer, rutiner
og verktøy, endret organisering, for bedret samarbeid og utvikling av nye tilbud til pårørende. Dette
arbeidet vil gjennomføres i 2019.

Dagrehabilite ring ved dagaktivitetssenteret

For å sikre optimal bruk av institusjons - og korttidsplasser vil rådmannen i løpet av 2019 utrede
muligheten for å gi tilbud om dagrehabilitering ved dagaktivitetssenteret ved Austjord. Utredningen ses i
sammenheng med eksisterende tilbud.

Rus og psykiatri

Det jobbes med ny Rusplan. Denne vil legge føringer for videre satsning på feltet og er basert på
nasjonale føringer og lokale behov. Planen prioriterer hovedgrep og tiltak innenfor fire fokusgrupper;
Gravide og spedba rn, Barn og unge, Voksne og Pårørende. Rådmannen foreslår i 2019 å styrke
fritidstilbudet for denne gruppen og satsningen er i samsvar med rusreformen.

Boligsosialt arbeid

Boligtjenesten har, i samarbeid med Husbanken og NAV Ringerike, utviklet idéen "Eie først". Denne
strategien innebærer bedre utnyttelse av Husbankens virkemidler slik at vanskeligstilte barnefamilier
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skal eie egnet bolig. Ambisjonen er at dette skal bidra til at flere barn vokser opp i stabile hjem i gode
bomiljøer samtidig som kommunens utgifter til sosialhjelp reduseres. Satsingen ses i sammenheng med
bl.a. Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier.

Kompetanse

Årlig utarbeider sektoren en kompetanseplan med prioriterte satsingsområder og disse videreføres til
neste planperiode: Dokumentasjon i Gerica, Nettverksorganisering av fagområder, ABC - opplæring,
videreutdanninger og stipendordninger for sykepleiere og vernepleiere.

Følgende områder er nye for nest e planperiode:

Etisk refleksjon

Organisering av etisk refleksjon i grupper er en viktig metode og verktøy som benyttes for bevisstgjøring
av helsepersonells verdier og holdninger. Refleksjon som metode kan benyttes i nettverksgruppenes
arbeid, i personalmø ter eller andre arenaer der det foreligger planer for styrt kompetanseutvikling.

Vurderingskompetansekurs

Firedagers kurs for helsefagarbeidere og assistenter i regi av USHT (utviklingssenteret for sykehjem og
hjemmetjenester). Gir innføring i eller repeti sjon av basiskompetanse.

Digital basiskompetanse

Kommunen har inngått samarbeid med Hapro for å kunne tilby grunnleggende IT - opplæring for våre
ansatte. Opplæringen foregår lokalt på arbeidsstedet. Hensikten er å øke digitale ferdigheter til den
enkelte a nsatte for å kunne ta i bruk velferdsteknologi og følge den generelle digitale utvikling.

Målinger - indikatorer

Utvikling og bruk av gode indikatorer blir et strategisk kompetanseområde for både ledere og
medarbeidere.

Pasientsikkerhetsprogrammet "I tryg ge hender"

I regi av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet er det utarbeidet flere tiltakspakker som er
relevante for vår kommune; Herunder forebygge trykksår og fall, riktig legemiddelbruk, samstemming av
legemiddellister, forebygging av underernæring og tidlig oppdagelse av forverret tilstand. USHT vil bidra
inn i arbeidet med læringsnettverk i sektoren.

Etterlevelse av prosedyrer, retningslinjer og regelverk

I 2019 vil sektoren starte et arbeid for å sikre at rutiner, prosedyrer, retningslinjer o.l. blir etterlevd i
egen organisasjon. Det vil bli etablert internrevisjon som metode for å kvalitetssikre tjenestene og egen
praksis.
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Organisasjon og ledelse - Nytt Blikk Helse og omsorg

Ringerike kommune har besluttet å forplikte seg til arbeid for økt hel tidsarbeid og for en utvikling til økt
heltidskultur. I den forbindelse har Helse og omsorg etablert et eget delprosjekt for å sikre deltakelse
inn i det overordnede arbeidet, samt for å starte arbeidet for å redusere utvikling av krav om økte
stillinger. Årsaken er at sektoren ønsker å styre rekrutteringen av ny kompetanse for å sikre kvaliteten
på tjenesten. Sektoren ser også på dette arbeidet som et bidrag til å styrke mulighet for ledelse ved at
lederteamene går i dypdykk på egne fakta for økt forståels e innen dette arbeidet.

Brukerundersøkelser

Sektoren har brukerundersøkelser hvert år, og hver undersøkelse har intervall på annethvert år. Det er
ønskelig å redusere hyppigheten slik at sektoren får mer tid til å følge opp resultatene og implementere
valg te tiltak. Det er en nødvendighet for å lykkes i forbedringsarbeidet.

Samarbeid på tvers - Tverrfaglig miljøteam

Ringerike, har i likhet med andre kommuner, et stadig økende antall barn og unge som faller ut av skole.
Tverrfaglig miljøteam vil gi denne gru ppen tett og tilrettelagt oppfølging i form av motivasjonsarbeid og
veiledning. Teamet vil være tilgjengelig på deres ulike arenaer som skole, hjem og fritid. Det
samarbeides tett med skole for å sikre helhet og tilrettelegging. Teamet jobber på enkeltbarn og deres
familier. I 2019 vil det etableres felles kompetanseløft for forebygging, tidlig innsats og foreldrenettverk.

Trygg hjemme

Dette er et forebyggende brannverntiltak til kjente risikoutsatte grupper. Det er inngått en avtale
mellom enheter i Ringer ike kommune om felles brannverntiltak for hjemmeboende som er utsatt.
Samarbeidet er initiert av Brann og Redning.

Velferdsteknologi

Utviklingen innenfor velferdsteknologi krever at de ansatte forholder seg til ny digital hverdag med bruk
av nytt verktøy o g utstyr. Samhandling med Hole og Jevnaker fortsetter i prosjektform der digitale
konsultasjoner, kompetanse om velferdsteknologi og bruk av sensorteknologi er sentrale områder.

I forbindelse med investeringene gjøres det arbeid knyttet til velferdsteknolo giske løsninger og styring
av byggene.

Helsetjenester til flyktninger

I 2019 vil det gjennomføres et arbeid for å se på mulighetene for å effektivisere helsetjenestene ved
Smittevernkontoret og Hvalsmoen helseavdeling. Dette på grunn av mindre mottak av flyktninger.

Kostra - analyse - Pleie og omsorg
Ringerike

2016
Ringerike

2017
Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet

uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Institusjoner (f253+261) - andel
av netto driftsutgifter til plo(B)

40,6 % 41,7 % 56,1 % 36,6 % 64,0 % 36,8 % 44,1 % 42,9 %
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Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Netto dr.utg. pr. innb. 261
Institusjonslokaler (B) *) **)

1 165 1 142 1 385 646 921 351 933 907

Netto driftsutgifter pleie og
omsorg i prosent av kommunens
totale netto driftsutgifter(B)

35,7 % 35,2 % 32,4 % 32,2 % 29,0 % 33,6 % 31,1 % 30,8 %

Tjenester til hjemmeboende
(f254) - andel av netto
driftsutgifter til plo(B)

55,1 % 54,5 % 42,2 % 57,8 % 33,6 % 59,4 % 50,2 % 51,1 %

Produktivitet
Utgifter per beboerdøgn i
institusjon

3 993 4 241 3 626 4 536 4 607 3 654 3 439 3 483

Dekningsgrad
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 80 år
og over(B)

16,8 % 17,1 % 9,7 % 20,8 % 9,9 % 15,1 % 14,7 % 13,9 %

Andel innbyggere 80 år og over
som er beboere på institusjon

9,1 % 8,9 % 14,3 % 6,6 % 9,0 % 10,0 % 12,6 % 11,7 %

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter viser en mindre
nedgang. Ringerike bruker fortsatt en større andel til denne tjenestegruppen enn
sammenligningskommunene/gruppene, men nærmer seg gradvis. I forhold til utgiftsbehovet er
ressursbruken under landsgjennomsnittet, men lavere inntektsgrunnlag (95 %) enn landsgjennomsnittet
gjør at andelen kun får en mindre reduksjon.

For Ringerike har de fleste indikatorene holdt seg stabilt i periode n. Sammenlignes de med utvalgte
kommuner/grupper er det noen forskjeller. Samlet sett brukes en større andel av pleie og omsorg sin
ramme på hjemmetjenester enn på institusjonstjenester. Det gjelder også kommunene Gjøvik og
Modum. Flere indikatorer viser a t disse tre kommunene satser på hjemmebaserte tjenester til eldre,
men Ringerike har den laveste andelen av de tre. Men alle er godt over landet og Kostragruppe 13.
Tilsvarende er Ringerike høyest av de tre kommunene i andel til institusjonstjenester. Som en del av
institusjonstjenesten regnes utgifter til drift av institusjonsbygningene. Der ligger Ringerike høyt, bl.a.
grunnet husleie for noen av institusjonene. Institusjonstjenester inkluderer barneboliger og kjøp av
eksterne plasser som overliggere på s ykehus. Dette er også forholdsvis dyre institusjonsplasser, og
det er plasser som ikke gir inntekter. Dette vises også igjen i en forholdsvis høy pris per beboerdøgn i
institusjon selv om det nå er to av sammenligningskommunene som ligger høyere.

Kommunen har en høy andel hjemmeboende med omfattende bistandsbehov og forholdsvis lav andel
over 80 år på institusjon. Dette er naturlige følger av satsning på hjemmebaserte tjenester.

Kostra - analyse - Sosiale tjenester
Ringerike

2016
Ringerike

2017
Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet

uten
Oslo

Kostragruppe
13

Produktivitet
Brutto driftsutgifter til
økonomisk sosialhjelp pr.
mottaker(B)

48 587 52 863 48 291 57 282 42 590 39 078 45 381 51 462

Dekningsgrad
Andel mottakere med sosialhjelp
som hovedinntektskilde(B)

58,4 % 44,5 % 45,8 % 41,3 % 45,8 % 27,3 % 40,5 % 43,7 %
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Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Andelen sosialhjelpsmottakere i
alderen 20 - 66 år, av innbyggerne
20 - 66 år(B) **)

4,0 % 4,0 % 4,4 % 4,4 % 3,1 % 3,5 % 3,5 % 3,2 %

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde er redusert. Kommunen er fortsatt høyere enn
Gjøvik og Modum, men er nå bare så vidt over Kostragruppe 13. Og det er antall mottakere med
sosialhjelp som hovedinntektskilde som er redusert, siden totalt antall mottakere av sosialhjelp ha r vært
nokså stabilt disse årene.

Driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp har økt med 4 mill.kr fra 2016 til 2017. Med nesten uendret antall
mottakere er det utgift per mottaker som har økt. Og det er i gruppen under 30 år at utbetalingen har
økt mest. Kjennetegn på denne gruppen er utfordringer med rus og/eller psykisk helse, mange har ikke
fullført videregående skole, mange forsørger barn og flere kommer fra introduksjonsordningen eller
enslige mindreårige flyktninger for videre oppfølging i NAV. Det e r også kjent at mottakerne av
sosialhjelp mottar stønad i lengre tid enn i de fleste andre sammenlignbare kommuner.

De unge er en prioritert målgruppe i NAV. Det finnes mange statlige tiltak for gruppen, men de har
oftest et arbeidsrettet innhold, noe som ikke alltid passer for ungdommenes livssituasjon. NAV tilbyr
videre for eksempel gruppetiltak for de arbeidssøkende, de jobber tverrsektorielt for å se på nye måter
å følge opp barn og unge for å unngå at de må søke NAV i 18 - 20 års alderen og de arbeider med å få i
stand et Ungdommens Hus.

Kostra - analyse - Kommunale boliger
Ringerike

2016
Ringerike

2017
Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet

uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Brutto investeringsutgifter til
boligformål per innbygger i
kroner

259 47 2 378 689 30 1 702 1 426 1 527

Kommunale boliger Korr. bto.
dr.utg. Beløp pr innb (kr)

1 895 1 991 800 352 623 1 089 1 324 1 301

Framsikt
Kommunalt disponerte boliger
per 1000 innbyggere(B)

22 21 20 32 17 27 21 19

Lave investeringsutgifter og høye brutto driftsutgifter til boligformål kan tilskrives kommunens
organisering av sine boliger med Ringerike boligstiftelse som eier og kommunen som leier. Kommunen
er stabile på indikatorene over tid, men avviker fra de andre sam menligningskommunene.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Ledelse Lederne er

mestringsorienterte
og tydelige
premissleverandører

Samlet score på
medarbeiderundersøkelse

>4,3 >4,3 >4,3 >4,3

Medarbeiderskap Organisasjonen
preges av
selvstendige,
fleksible og

Samlet score på
medarbeiderundersøkelsen

>4,3 >4,3 >4,3 >4,3
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
kompetente
medarbeidere
Redusere
medarbeideres
sykefravær

Redusert fravær 11,3 % 10,0
%

10,0
%

10,0
%

10,0
%

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Tilstrekkelig
kvalitet

Pasientsikkerhet Andel digitale
trygghetsalarmer

50,0 % 100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

Antall Evondos (
medisinsk
medisindosett)

31 60 60 60 60

Styrke
demensomsorgen

Antall personer som
har mottatt
pårørendeopplæring

34 100 160 160 160

Antall tilgjengelige
aktivitetsgrupper for
hjemmeboende
demente

0 7 7 7 7

Økt
selvhjulpenhet

Andel unge under 30
år som har krav om
aktivitetsplikt

90,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 %

Antall
gruppearrangement
for hjemmeboende
eldre i forebyggende
øyemed pr. år.

0 10 15 15 15

Antall personer som
har gjennomført
hverdagsrehabilitering

30 74 134 134 134

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
God
ressursutnyttelse

Effektiv
tjenesteproduksjon

Andel korttidsplasser
belagt med
korttidsplasser

86,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 %

Gjennomsnittlig
liggetid på sykehuset
etter at pasienten er
definert som
utskrivningsklar

1,7
døgn

0 - 3
døgn

0 - 3
døgn

0 - 3
døgn

0 - 3
døgn

Omfang på
tjenester tilpasset
brukernes behov

Det nyetablerte
boligkontoret
sikrer en helhetlig
og godt koordinert
tjeneste

Antall huststander som
har gått fra leie til eie

0 20 20 20 20

Færre innbyggere
er avhengig av
sosialhjelp

Antall brukere med
sosialhjelp

485 360 360 360 360

Antall mellom 18 - 24 år
på økonomisk
sosialhjelp

83 50 50 50 50

Gjennomsnitt antall
måneder på sosialhjelp

5,85 5,00 5,00 5,00 5,00
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Riktig
dimensjonering av
tjenestene

Antall produserte
timer innen
ambulerende og
stasjonær
hjemmetjeneste

38 700 31 000 31 000 31 000 31 000

Antall søknader på
tjenester

1 565 2 400 2 400 2 400 2 400

Gjennomsnittlig antall
på venteliste i
omsorgsbolig pr.mnd

16 10 5 5 5

Gjennomsnittlig antall
på venteliste
institusjon pr.mnd

10 5 5 5 5

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 610 485 610 485 610 485 610 485

Sum Tekniske justeringer 7 599 7 449 7 449 7 449
Sum Vedtak forrige periode - 500 - 7 150 - 7 050 - 7 050

Konsekvensjustert budsjett 7 099 299 399 399
Konsekvensjustert ramme 617 584 610 784 610 884 610 884

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav 0,7% - 5 818 - 5 818 - 5 818 - 5 818
Refusjon ressurskrevende tjenester - 4 000 - 4 000 - 4 000 - 4 000
Husleieinntekter - 1 440 - 1 440 - 1 440 - 1 440
Brukerbetaling institusjon - 900 - 900 - 900 - 900
Salg Servicesentrene - 150 - 150 - 150 - 150
Sum Innsparingstiltak - 12 308 - 12 308 - 12 308 - 12 308

Nye tiltak
Styrke hjemmetjenesten i Hønefoss 5 000 5 000 5 000 5 000
Styrking av sosialhjelp 5 000 5 000 5 000 5 000
Husleie til Boligstiftelsen 2 000 2 000 2 000 2 000
Basistilskudd leger 1 100 1 100 1 100 1 100
Drift leasingbiler 1 000 1 000 1 000 1 000
Forebyggende tiltak NAV 1 000 500 0 0
Økt husleie Vikenbygget 586 586 586 586
Driftstilskudd fysioterapeuter 500 500 500 500
Tilskudd Ringerike interkommunale legevakt 420 420 420 420
Manglende fastlønnstilskudd fysioterapi 400 400 400 400
Dagberedskap 240 240 240 240
Styrking av tjenester til psykiatri og rus 200 200 200 200
Økt husleie ny legevakt 0 150 300 300
Sum Nye tiltak 17 446 17 096 16 746 16 746

Nye tiltak og realendringer budsjett 5 138 4 788 4 438 4 438
Ramme 2019 - 2022 622 722 615 572 615 322 615 322

Sammendrag driftsbudsjett for sektoren

Sektoren leverer tjenester 24 timer i døgnet hver dag hele året. Et tilfredsstillende antall kompetente,
dedikerte medarbeidere er avgjørende for at sektoren skal kunne levere riktige tjenester til rett tid og
med avtalt kvalitet. Hovedtyngden av utgiftene i sektoren er derfor knyttet opp mot lønn (85 - 90%).

Kommunen har de siste årene prioritert kompetanseutvikling for å være i stand til å håndtere sektorens
oppgaver og samfunnets endrede tjenestebehov og br ukergruppesammensetning. Satsingen skal gjøre
kommunen i stand til å gi tjenester til det beste for brukeren på en effektiv måte.
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Vedtatt budsjett for 2019 medfører en økt satsing i NAV for å stagnere og forebygge kostnader knyttet
til økonomisk sosialhjel p. Dette gjøres ved å styrke gjeldsrådgivning, fortsette fokus og tiltak med
metodikk fra lavinntektsfamilie - prosjektet til andre grupper. Etablere Ungdomshus med veiledning og
bistand for unge i sårbare faser samt et pilotprosjekt for å etablere aktivitet stiltak for å stimulere til
skole og arbeid.

I 2019 velger rådmannen å styrke den sentrumsnære hjemmetjenesten, og dette innebefatter
etablering av ny turnus som følge av kommunens prosjekt om heltidskultur. Satsningen fører også til en
styrking av arbeide t innenfor demens og lindrende pleie samt arbeidet med å sikre gode
tjenesteoverganger.

Effektiviseringskravet for 2019 medfører at sektoren vil måtte jobbe kontinuerlig med å finne
kostnadsbesparende tiltak samtidig med at en bevarer satsingsområdene.

Te kniske justeringer

Lønnsvekst

L ønnsvekst fra 2018 med helårseffekt inn i 2019.

Luftmålinger i Hønefoss sentrum

Luftmålinger i Hønefoss sentrum skal gjennomføres i 2018/2019. Det er avsatt midler til hele prosjektet i
2018. Prosjektet går fra juni 2018 til og med mai 2019. Det gjøres en avsetning 31.12.18 av ubrukte
midler til prosjektet som utfra betalingsplan er kr 580 000 uten merverdiavgift. Målingene er utvidet
med ytterligere sensorer som medfører økt utgift kr 150 000. Midler til dette er hensyntatt i budsjett
2019.

Økt timesats til støttekontakter

Timesatsen til støttekontakter er økt fra kr 123 kr til tarifflønn assistenter laveste sats. Et tiltak for
lettere å rekruttere støttekontakter. Et viktig tiltak langt ned i omsorgstrappen.

Budsjettkorrigeri ng vedtatt i KS vedtak 74/18 for 2018. Må videreføres i 2019.

Vedtak forrige periode

Implementering av velferdsteknologiske tiltak i pilot velferdsteknologi.

Sikre god implementering av velferdsteknologiske tiltak som startet opp i pilot velferdsteknologi. Tiltak
som kun gjaldt 2018, og korrigeres i 2019 - 2022.

Økte leieinntekter omsorgsboliger

Heradsbygda omsorgssenter planlegges nå for 64 bemannede boligenheter med tilhørende fasiliteter.
Her vil beboerne betale for husleie, mat og øvrige tjenester. For ko mmuneregnskapet blir det en
reduksjon i beboerbetaling(vederlag) og en økning i husleieinntekter, eventuelt økt salg av mat fra
Ringerikskjøkken og økte inntekter for praktisk bistand. Mye usikkerhet, og det gjøres ingen endring i
anslag økte inntekter i å r.

Økte leieinntekter Heradsbygda omsorgsboliger

Heradsbygda omsorgsleiligheter. Økt antall leiligheter fra 54 til 64. Fører til økte leieinntekter på kr 1
000 000 fra 2020.

For høyt budsjett 2017 på vederlag opphold institusjon og hjemmetjenester
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Gjelder reduksjon i beboerinntekter(vederlag) ved åpning av Heradsbygda omsorgssenter. Beboerne her
betaler for husleie og øvrige tjenester. Beregninger gjøres neste år.

Innsparingstiltak

Effektiviseringskrav 0,7%

Effektiviseringskrav 0,7% utgjør kr 5 818 000.

R efusjon ressurskrevende tjenester

Økt refusjon som følge av nye brukere og endring i tjenestebehov. Dette gjelder 2018, og som blir
utgangspunktet for budsjett 2019.

For 2017 var refusjonen 80% av lønnsutgiften utover innslagspunkt på kr 1 235 000.

Husleie inntekter

Beregner kun 2% vekst i husleien, siden den ikke justeres med KPI 01.01, men når beboer har bodd i
hus/leilighet i ett år, jfr. Husleieloven §4 - 2. Oppjusteres til gjengs leie ved innflytting av nye beboere.
Husleieinntektene økes med kr 800 000 .

De nye leilighetene som skal bygges kan gi tilsammen kr 640 000 i husleieinntekter for kommunen.
Tilsammen en økning på kr 1 440 000.

Brukerbetaling institusjon

Anslag på 3% økning i brukerbetaling for opphold i institusjon. Beregnes av årets prognose og utgjør kr
900 000.

Salg Servicesentrene

Lagt til 3% økning i salgsinntekt (3259'*3%). i tillegg salg til andre fra Hovedkjøkkenet (1400'*3%).

Tilsammen kr 150 000.

Nye tiltak

Styrking av sosialhjelp

Styrking av sosialhjelpsbudsjettet skal i hovedsak benyttes til forebyggende tiltak som gjeldsrådgivning
spesielt til yngre sosialhjelpsmottakere, og opprette arbeidsrettet tiltak til unge mottakere av
økonomisk sosialhjelp. For øvrig har det vist seg at utbetaling av økonomisk sosialhjelp har økt fra år t il
år selv om tiltak har blitt satt inn. Her er også en del til delvis justering av budsjettet for økonomisk
sosialhjelp.

Styrke hjemmetjenesten i Hønefoss

Enheten er pilot for heltidskulturprosjekt som har ført til omlegging av turnus med blant annet økt
kompetanse, lavere uketimer, teamoppbygging av turnus, større stillinger og som totalt sett har ført til
økt bemanning. I tillegg skal bemanningen økes med demenskoordinator, palliasjonskoordinator og
HPH - team.
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Husleie til Boligstiftelsen
I henhold til bre v fra Boligstiftelsen økes husleien for 2019 med kr 2 829 000. Dette inkluderer KPI med 2,5%.
Boligstiftelsen anmodes om kun 1% KPI, noe som vil redusere utgiftsøkningen med ca 900 000, avrundet til en
økning på 2 mill.kr. Det er ønskelig at også Boligstif telsen kan bidra i effektiviseringsprosessen som kommunen er
inne i.

Basistilskudd leger

Satsen for basistilskudd (per capita tilskudd) for fastlegeordningen i kommunene reguleres 1.juli hvert
år. Antall pasienter på listene danner grunnlaget for kommunen s utbetaling til legene. Fra 1.juli 2018 er
satsen kr 486 per pasient per år. Dette er en økning på 7,76% som er mer enn en dobling av økningen i
forhold til de siste årene.

Forebyggende tiltak NAV

Dette er en oppfølging av vedtak i FS 13/18 - 3 Prosjekt o ppfølging av lavinntektsfamilier.

Prosjektet «helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» har vist gode resultater. 2018 er siste år NAV
mottar midler, kr I 300.00 av Arbeids - og velferdsdirektoratet til å dekke to stillinger. Formannskapet ber
Rådmannen følge opp prosjektet for å sørge f or at prosjektet kan videreføres i 2019.

Prosjektet prøver ut en ny rolle i kommunen, plassert på Nav kontoret, en familiekoordinator som gir
tett oppfølging etter behov. Familiekoordinatoren jobber med hele familien under ett og med fire
målområder, arbe id – bolig - økonomi og barnas situasjon, og har et utstrakt samarbeid med andre
aktuelle/involverte tjenester i kommunene.

Drift leasingbiler

I utgangspunktet er det et behov for 2 Mill kr. i økt ramme med bakgrunn i 2018 - regnskapet. Med ny
leverandør, mi ndre innbytte av biler og mindre skader (pålagt kjørekurs) reduseres tiltaket til 1 mill.kr.
Beregning fra leder viser en besparelse på 0,6 Mill kr ved overgang til ny leverandør. I 2018 er planen å
bytte 33 biler mot 20 biler i 2019, noe som forventes å g i innsparing, da det viser seg at det ofte er
skader som må repareres ved innbytte. Det er planlagt pålagt HMS - kurs for alle sjåførene av
leasingbilene som forhåpentligvis vil redusere skader og vedlikeholdskostnader. Øvrig tiltak er å bruke
bilene på tver s av enhetene for å unngå bruk utover maks kilometer.

Driftstilskudd fysioterapeuter

I henhold til ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om privat
praksis med kommunene, er driftstilskuddet for avtaleåret 2018 - 2019 fa stsatt til kr 444 600. Det er en
økning på kr 23 580 per årsverk. Med 21,4 årsverk vil det bli en økning på kr 500 000.

Tilskudd Ringerike interkommunale legevakt

Økt tilskudd til Ringerike interkommunale legevakt grunnet lønns - og prisvekst. Økt med 2,8 % av
kommunens tilskudd for 2018 som er på 14,2 mill.kr. Er fordelt på ordinær legevakt og øyeblikkelig hjelp
tilbudet ved legevakta. Tilsammen kr 420 000.

Manglende fastlønnstilskudd fysioterapi

Folketrygden yter tilskudd til kommunene for fastlønnsstillin ger for fysioterapeuter i henhold til Forskrift
om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter til fysioterapitjenesten. Tilskuddet gis nå
til kurativ virksomhet utenfor institusjon. Det betyr at fysioterapeuter i institusjonstjenesten ikke gis
tilskudd. Over tid har kommunen mistet to tilskudd som følge av endring i regelverk og endring
i kommunens organisering. Dette utgjør kr 400 000.
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Dagberedskap

Dagberedskapstilbudet samles ved ett legekontor i Hønefoss

Ved behandling i Hovedkomiteen, v edtak: Sak 27/18 ble saken tatt til etterretning. Økonomisk
konsekvens er en økt utgift kr 240 000.

Styrking av tjenester til psykiatri og rus

Styrking av dagtilbud til unge brukere med psykisk helse og rusrelaterte lidelser. Ser i 2018 en økning av
behov . Henger sammen med ny rusreform hvor ettervern og oppfølging bolig og fritid er viktige
kommunale ansvarsområder. Enhet for rus og psykiatri ser at deres brukere blant annet profitterer
sterkt på å delta i tilbudet, "Inn på tunet", og at flere kan nyttigg jøre seg den aktiviteten.

Økt husleie ny legevakt

Økt husleie ny legevakt gjelder FDV kostnader og bygslingsavgift. Ringerikes andel er 46,8% og utgjør kr
300 000 per år. Forventet åpning er juni 2020, og det regnes økt husleie for ett halvt år i 2020.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Helse og omsorg
Helse - Inventar/medisinsk utstyr LØPENDE 4 300 2 500 0 0 6 800
Heradsbygda omsorgssenter 2020 402 500 207 700 273 200 1 500 0 482 400
Hov vest omsorgsboliger 2020 5 400 27 500 0 0 0 27 500
Hov øst omsorgsboliger 2020 79 900 50 000 54 000 0 0 104 000
Ny legevakt 2020 99 000 50 000 43 500 0 0 93 500
Oppgradering helse - og
omsorgsbygg

LØPENDE 1 500 0 0 0 1 500

Parkering Austjord 2019 3 180 3 180 0 0 0 3 180
Ringerikskjøkken ny
produksjonsmåte

2019 8 500 7 500 0 0 0 7 500

Sum Helse og omsorg 598 480 351 680 373 200 1 500 0 726 380
Sum investeringsprosjekter 598 480 351 680 373 200 1 500 0 726 380

Helse - Inventar/medisinsk utstyr
Det er startet et oppgraderingsarbeid knyttet til institusjoner og omsorgsboliger med døgnbemanning.
Oppgraderingen vil bestå i å skifte ut og modernisere nødvendig inventar, utstyr og møbler.
Fellesarealer, kjøkken og ansattfasiliteter blir prioritert.

Kommunene er tillagt en rekke nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen. Disse
oppgavene er resurskrevende, både når det gjelder person ell, kompetanse og medisinskteknisk utstyr.
For å kunne gi et faglig tilfredsstillende tilbud, er det ved enkelte institusjoner nødvendig og supplere og
oppgradere dette utstyret.

Heradsbygda omsorgssenter
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Heradsbygda omsorgssenter planlegges for 64 bema nnede boligenheter med tilhørende fasiliteter, samt
nytt dagaktivitetssenter med kapasitet til 20 brukere. Det etableres ny sentral base for hjemmebaserte
tjenester. Planlegges ferdigstilt høst / vinter2020 - 2021.

Kommunen mottar momskompensasjon og inves teringstilskudd fra husbanken. Beboerne betaler
husleie i.h.t - kommunalt vedtak.

Hov vest omsorgsboliger

Utbyggingen gjelder et boligfellesskap (borettslag) på Hov for sju unge psykisk utviklingshemmede med
relativt stort omsorgsbehov. Prosjektet ble start et etter forslag fra en foreldregruppering med sju
psykisk utviklingshemmede barn for å bl.a. ivareta de relasjoner som var etablert mellom barna og de
pårørende gjennom en 16 - 20 års periode, fram til barna nå skal flytte hjemmefra til egen bolig.

På grunn av husbankens regler, er prosjektet avhengig av et nært, godt og utvidet samarbeid med
kommunen for å kunne realiseres. Ringerike kommune er byggherre, og realiserer bygningsmassen med
sju leiligheter, fellesarealer og personalfasiliteter. Kommunen mottar momsrefusjon og husbankens
investeringstilskudd, seksjonerer bygningen og etablerer et borettslag. Resterende kostnader dekkes inn
av salgssum for den enkelte bolig samt fellesgjeld i borettslaget. Prosjektet skal gjennomføres innenfor
en brutto kostnadsr amme på 25 millioner, som må mellomfinansieres og legges ut som en kommunal
investering.

Planlagt oppstart er mai 2019 med ferdigstillelse sommer/høst 2020.

Hov øst omsorgsboliger

Hov omsorgsboliger planlegges for 21 omsorgsleiligheter (for eldre uavhengig av diagnoser) med
tilhørende fasiliteter.

Planlagt byggestart er mai 2019 med ferdigstillelse høst 2020.

Kommunen mottar momsrefusjon og husbankens investeringstilskudd. Beboerne betaler husleie i.h.t -
kommunalt vedtak.

Ny legevakt

Ringerike interkommunal e legevakt er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenfor fastlegenes
alminnelige åpningstid i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Sigdal og Flå (fra
april 2015). Det er ca. 63 000 innbyggere (fastboende) til sammen i de sju kommune ne.

Dagens leieforhold ved Ringerike sykehus utløper i 2020, og nye lokaliteter må være på plass innen den
tid. Kommunen skal i den anledning også bygge ny ambulansesentral i forhold til prehospitale tjenester
ved Vestre Viken HF, som gjennom leieavtale de kker kapitalkostnadene over 30 år for denne del av
bygningen. Resten av kapitalkostnadene fordeles på deltagende kommuner gjennom andel av husleie.

Byggestart er planlagt april 2019 med ferdigstillelse sommer 2020.

Oppgradering helse - og omsorgsbygg

Denne investeringen vil prioriteres og harmoniseres til de lokasjoner som prioriteres i forhold til
investeringer knyttet til oppgraderingsarbeid i institusjoner og omsorgsboliger med døgnbemanning.

Investeringen vil i hovedsak nyttes til akutte behov som følge av avvik på brann og HMS. Hvis det er
midler tilgjengelig vil andre tiltak som generell oppgradering av innvendige flater og belysning.
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Parkering Austjord

I forbindelse med rivning av tidligere "Rødstua" på Austjord, ønskes en ferdigstillelse av uteanlegge t,
bl.a. med etablering av ny parkeringsplass med bakgrunn i behov knyttet til det nyåpnede
dagtilbudet samme sted.

Samtidig er det behov for et overbygg/carport for institusjonens samlede kjøretøyportefølje, som for
tiden utgjør fire minibusser, en ni - set er personbil, to varebil og fem personbiler. På parkeringsplassen
skal det også etableres tre ladepunkter for el - biler samt sykkelparkering.

Kostnader til rivning er tatt med i investeringsbeløpet. Arbeidet gjøres i 2019 grunnet
kapasitetsutfordringer.

Rin gerikskjøkken ny produksjonsmåte

Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler omdisponeres til
oppgradering av utstyr ved Ringerikskjøkken. Kjøkkenet har vært i drift i 15 år og en rekke komponenter
innen utstyr og inven tar har overlevd sin "levetid". Utvikling av utstyr til stor - /sentralkjøkkendrift går
som alt annet teknisk utstyr fort, og det viser seg at moderne koke - /stekeutstyr ikke trenger ekstern
dampproduksjon. Tidligere avsetning i HP 2018 - 2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å
sikre nødvendig oppgradering.
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Samfunn

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart
Regnskap Budsjett Økonomiplan

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 162 444 149 667 145 413 145 163 145 163 145 163
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

153 226 138 791 150 701 151 290 141 108 140 408

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

6 637 4 896 6 137 5 737 5 737 5 737

Overføringsutgifter 8 014 860 860 860 860 860
Finansutgifter 9 764 130 4 850 6 641 5 328 23 140
Sum Driftsutgifter 340 086 294 345 307 962 309 691 298 196 315 308

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 198 564 - 181 599 - 187 579 - 212 174 - 215 966 - 215 966
Refusjoner - 11 994 - 9 830 - 9 830 - 9 830 - 9 830 - 9 830
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 1 994 - 13 574 - 19 157 - 17 160 - 14 400 - 14 400
Sum Driftsinntekter - 212 980 - 205 003 - 216 565 - 239 163 - 240 195 - 240 195

Sum 127 106 89 342 91 396 70 528 58 001 75 113

Om sektor

Sektor Samfunn har ansvar for forvaltning, drift og utvikling av Ringerike kommunes eiendomsmasse og
infrastruktur, forvaltning av lovverk samt å ivareta beredskap og sikre liv og helse når uønskede
hendelser oppstår.

Tidligere hadde også sektoren fokus på kommunens rolle som samfunnsutvikler. Fra 01.08.18 har ny
Strategi og utviklingsavdeling ansvaret for samfunnsutvikling og planarbeid. Sektor samfunn skal bidra til
og legge til rette for et godt samarbeid med ny avdeling, og vi skal fortsette å legge til rette for og
fokusere på utvikling og vekst innenfor vårt ansvarsområde.

Målsetning

Enhetene i sektoren skal utvikles slik at sektoren kan møte vekst og utviklingsmulighetene på en
effektiv, løsningsorientert og fremtidsrettet måte. Sektoren skal ha høy grad av profesjonalitet både
internt og eksternt. Det skal legges til rette for et godt samarbeidsklima i sektoren, med andre deler av
Ringerike kommune og med innbyggere og andre eksterne aktører.

Enhetene

Miljø - og arealforvaltning

E nheten består av følgende avdelinger:

byggesak (byggesaksbehandling, tilsyn, utslipp)
oppmåling (oppmålingsforretninger, karttjenester, matrikkelføring, eiendomsskatt)
landbruk (jord, skog og vilt, felles landbrukskontor med Hole kommune)
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Enheten vil at kommunens innbyggere og de profesjonelle aktørene skal kunne finne informasjon, få
veiledning og finne frem til skjemaer også utenom ordinær arbeidstid. Det finnes mye informasjon på
kommunens nettsider.

Teknisk forvaltning og Teknisk drift

Enhetene er organisert etter "bestiller - utfører modellen". Det vil si at Teknisk forvaltning kjøper
tjenester av teknisk drift, samarbeidspartnere eller eksterne aktører. Teknisk forvaltning har ansvar for
forvaltning, drift og utvikling av kommunens infrastruktur. Teknisk drift skal levere drifts - og
vedlikeholdstjenester. Fagområdene som dekkes er:

vei
park og idrett
vann, avløp og rens
eiendom
kommunens skoger

Utbygging

Enheten har ansvaret for å gjennomføre alle store investeringer som fastsettes i handlingsprogr ammet
innenfor kommunal infrastruktur og offentlige formålsbygg.

Videre ivaretar enheten kommunens interesser mot private innbyggere, og er høringsinstans på
området kommunal infrastruktur.

Brann - og redningstjenesten

Brann - og redningstjenesten har følgende i tillegg til administrasjon, beredskapsavdeling
og forebyggende avdeling og feiervesenet. De ivaretar også brannberedskapen i Hole kommune.

Enheten er døgnbemannet og kjernevirksomheten er brannforebyggende arbeid og brann - og
redningsarbeid. Brann - og redningstjenesten besøker ca. 10.000 husstander (feiing, tilsyn, aksjon
boligbrann) og 300 bedrifter hvert år.

Selvkost

Samfunnssektor har flere selvkostområder. Selvkostområdene i dag er vann, avløp, slam, feiing, p rivate
reguleringsplaner, byggesak, utslipp/tilsyn, oppmåling og eierseksjonering. Feiing av fritidsboliger er
iverksatt fra 2018 og sorterer under ordinær feiing pr nå.

Fra og med 2018 er selvkost et eget budsjettområde. Det vil gi en bedre oversikt over
selvkostområdene, samt gi et mer korrekt bilde av sektorens økonomi.

Det foretas en gjennomgående analyse og beregning på selvkostområdene to ganger årlig. Første gang
er primo februar og hovedfokus da er etterberegning for foregående år i forbindelse med
årsavslutningen. I august/september gjennomføres den andre gjennomgangen, da med hovedfokus på
prognose inneværende år samt budsjett for neste år samt budsjett for kommende HP.
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Alle kommunens selvkostområder med unntak av oppmåling har ved inngangen til 2 018 solide
selvkostfond som blant annet kan fungere som stabilisator med hensyn til gebyrnivå, uforutsette
utgifter eller svikt i inntekter.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer

Det er et sammensatt bilde av utfordringer som vi ser fremover. Vi vil bli stilt overfor endrede krav og
problemstillinger, som vil medføre andre måter å jobbe på.

Vi er allerede blitt utfordret på et mer ekstremt vær. En lang og snørik vinter, varme og ekstrem tørke i
sommer og kraftig nedbør i høst. Dette krever mer ressur ser til snørydding. Energiforbruket øker til
varme om vinteren og kjøling om sommeren. Vi har hatt en ekstrem skogbrannfare og flom, og ekstrem
nedbør stiller krav til nye type flomveier og overvannshåndtering.

Ny teknologi gir oss nye muligheter, men vi m å samtidig sørge for at vi har den nødvendige kompetanse.

Rammebetingelsene endrer seg og vi må tilpasse oss slik at vi klarer å møte fremtidens behov innenfor
våre tjenester på en mer effektiv måte. Det betyr ikke at vi skal løpe fortere, men vi skal jobb e smartere.

Viktige tiltak

Tjenestedesign prosjekt

I løpet av høsten 2018 vil det bli startet opp et tjenestedesignprosjekt i de tekniske tjenestene. Formålet
er å organisere disse tjenestene på en fremtidsrettet måte, som er tilpasset nye rammer og behov. Vi
ønsker å se på hva vi gjør i dag, hva skal vi fortsette å gjøre, hva kan vi gjøre annerledes og hva skal vi
ikke gjøre i tiden som kommer.

Kommunikasjon

For å bedre kommunens møte med innbyggere og tiltakshavere, vil sektoren fortsette sin fokus på
info rmasjon og dialog. Vi har som målsetning at all dialog skal fremstå som profesjonell og
løsningsorientert. Vi ønsker bedre kommunikasjonen både internt og eksternt. I løpet av 2018 har vi hatt
fokus på opplæring i Klart Språk. Dette er et kontinuerlig arbe id og vi vil fortsette å jobbe med dette i
hele sektoren i 2019 og årene fremover.

Det vil bli utarbeidet rutiner og maler for tilbakemelding på henvendelser, for å oppnå bedre
forutsigbarhet og tydelighet, samt sørge for likebehandling.

Kostra - analyse - P lan, kulturminner, natur og nærmiljø
Ringerike

2016
Ringerike

2017
Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet

uten
Oslo

Kostragruppe
13

Produktivitet
Gj.snittlig saksbehandlingstid
for byggesaker med 3 ukers
frist. Kalenderdager

9 13 15 30 14 6 17 19
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Det er satt i gang et større prosjekt, som vil gi resultater på kvaliteten på de tjenestene som kommunen
leverer. Arbeidet startet opp januar 2018, og vil gå frem til våren 2019.
Miljø - og arealforvaltningen er i gang med et utviklingsprosjekt for å se på arbeidsflyt, tjenestedesign og
brukeropplevelse. Dette er arbeid som gir økt innsikt og bevisstgjøring, hvor det iverksettes konkrete
tiltak som vil bidra til å bl.a. redusere saksbehandlingstid og gi en mer effektiv bruk av ressursene.

Kostra - analyse - Vann, avløp og renovasjon

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Vann - Finansiell dekningsgrad 116,0 % 106,0 % 94,0 % 107,0

%
93,0 % 88,0 % 97,0 % 0,0 %

Produktivitet
Avløp - Tilknytningsgebyr avløp
- én sats (gjelder
rapporteringsåret+1)

9 000 9 000 17 000 12 840 9 708 6 434

Avløp - Årsgebyr for
avløpstjenesten (gjelder
rapporteringsåret+1)

5 250 5 701 2 520 4 075 5 389 3 894 3 684

Dekningsgrad
Avløp - Andel av befolkningen
som er tilknyttet kommunal
avløpstjeneste

79,6 % 79,0 % 71,5 % 82,5 % 84,2 % 68,8 % 82,8 %

Vann - Andel av befolkningen
som er tilknyttet kommunal
vannforsyning

90,1 % 91,4 % 70,1 % 80,6 % 89,1 % 69,5 % 82,8 %

Kvalitet
Renovasjon - Husholdningsavfall
per innbygger (kommune)

539 524 533 516 522 516

Ringerike kommune har innenfor vann, avløp og renovasjon gode tall/utvikling i perioden 2015 – 2017,
målt mot kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

Kommunen har god kostnadsmessig inndekning på vann (106 i 2017) og avløp (110 i 2017) fra
innbyggerne. Indeks over 100 (selvkost) tilsier en positiv inndekning i kommunen.

Ringerike kommune har som flere andre, en utfordring med vannledningsnett og betydelige lekkasjer.
Dette er dårlig utnyttelse av ressursene, og må være et prioritert område i tiden som kommer.

Kostra - analyse - Brann og ulykkesvern

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Antall boligbranner pr. 1000
innbyggere

0,50 0,36 0,29 0,55 0,15 0,58 0,35 0,33

Brann - og ulykkesvern Nto.
dr.utg. Beløp pr innb (kr)

837 913 694 835 800 540 822 746
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Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Netto dr.utg. pr. innb. 338
Forebygging av branner og
andre ulykker (B)

55 79 56 105 30 - 37 57 49

Netto dr.utg. pr. innb. 339
Beredskap mot branner og
andre ulykker (B)

782 834 638 730 770 577 765 697

Dekningsgrad
Andel piper feiet 37,3 % 50,0 % 35,7 % 42,5 % 38,5 % 46,8 % 32,3 % 33,4 %
Kvalitet
Årsgebyr for feiing og tilsyn -
ekskl. mva. (gjelder
rapporteringsåret +1)

405 350 656 450 402 622 439 384

Ringerike Kommune sitt brannvesen, har sammenlignet med andre, en mer kompleks risiko og har flere
brannstasjoner enn andre pga dette. I tillegg krever dette at kommunen må bruke mer ressurser på å
kalle inn mannskaper når f.eks. brannstasjonen i Hønefoss er på utrykning. Andre og sammenlignbare
brannvesen kan benytte seg av brannstasjoner i nærheten og slipper da egen kostnad på innkalling.

Kostra - analyse - Eiendomsforvaltning
Ringerike

2016
Ringerike

2017
Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet

uten
Oslo

Kostragruppe
13

Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutgifter
til førskolelokaler per
kvadratmeter(B) *)

1 560 1 755 1 558 1 542 258 1 626 1 513 1 467

Korrigerte brutto driftsutgifter
til institusjonslokaler per
kvadratmeter(B) *)

1 426 1 502 1 253 732 774 198 963 1 106

Korrigerte brutto driftsutgifter
til skolelokaler per
kvadratmeter(B) *)

819 693 1 094 1 019 4 658 1 205 994 959

Ringerike kommune har hatt en reduksjon i Kostra - tallene på de totale driftsutgifter innenfor
eiendomsforvaltning i perioden 2014 til 2017. Vi forventer at driftsutgiftene vil reduseres ytterligere i
årene som kommer som følge av betydelig økning av kvadratmeter nybygg samt at driftsbudsjettene
reduseres kraftig.

Kommunens tall varierer noe innen d e ulike måltallene i forhold til Kostragruppe 13 og landet forøvrig.

Kostra - analyse - Samferdsel
Ringerike

2016
Ringerike

2017
Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet

uten
Oslo

Kostragruppe
13

Produktivitet
Bto. dr.utgifter i kr pr. km
kommunal vei og gate(B)

93 784 109 476 129 817 160 052 131 213 152 600 149 207 206 167

Dekningsgrad
Andel km tilrettelagt for
syklende som kommunen har
ansvaret for i % av alle komm.e
veier og gater

11,9 % 11,9 % 16,1 % 22,5 % 24,0 % 15,0 % 14,8 % 20,7 %
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Ringerike kommune har i sine tall for 2017 og tidligere år, generelt dårligere tall enn sine
nabokommuner, og andre det sammenlignes med.

Ringerike kommune har lavest driftsutgifter på kommunal vei, Det kan tyde på at Ringerike bruker en
god del mindre penger til vei/vedlikehold enn normalt i kommunene, med de utfordringene dette kan gi
på standard og kostnadsutvikling innenfor denne sektoren fremover

Samferdsel og vei er et viktig område med betydelige utfordringer i tiden fremover, og vil kreve økte
ressurser.

Kostra - analyse - Klima og energi

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Andre nøkkeltall
Samlet energibruk i
adm.lokaler, egne bygg, per
m2, konsern

178 123 195 99 721 55 166 183

Samlet energibruk i komm.
førskolelokaler, egne bygg, per
m2, konsern

189 180 189 167 18 202 0 0

Samlet energibruk i komm.
skolelokaler, egne bygg, per
m2, konsern

150 132 165 136 687 195 132 117

Energikostnadene totalt i Ringerike kommune fordelt på antall innbyggere, er vesentlig bedre enn våre
sammenligningskommuner i Kostragruppe 13. Det varierer noe innenfor de ulike energiområdene.

Denne kostnaden har vært relativ stabil de siste årene fra 2015 og frem til 2018.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Tilstrekkelig kvalitet Alle investeringsprosjekt

skal leveres i henhold til
oppdragsbestilling

Mål for investeringer 90,0
%

90,0
%

90,0
%

90,0
%

Forvaltning og Drift skal
levere i henhold til
Tjenesteleveranseavtalene

Mål levering i hht.
avtale

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

Gjennomsnittlig
behandlingstid for
byggesak med 3 ukers frist

Mål i dager fra
komplett søknad

11 11 11 11

Gjennomsnittlig
behandlingstid for saker
etter jord - / konsesjonslov

Mål i dager fra
komplett søknad

15 15 15 15

Kontroller innenfor jord
skal utføres etter lovkrav

Mål kontroller ikke
utført etter lovkrav

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Kontroller innenfor skog
skal utføres etter lovkrav

Mål kontroller ikke
utført etter lovkrav

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Oppmålingssaker skal
utføres innen fristen (16
uker)

Mål andel som går
over fristen

4,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 %

Salg av
eiendomsinformasjon skal
utføres innen fristen (7
dager)

Mål andel som går
over fristen

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Skanning og digitalisering
av byggesaksarkiv

Mål andel fullført 100,0
%

Tjenesten skal ha høyt
servicenivå målt på antall
klager på saksbehandling,
hendelser, feiing og tilsyn.

Mål servicenivå og
antall klager

10 10 10 10

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
God
ressursutnyttelse

Effektivisering
av energibruk

Mål innsparing energi 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Reduksjon av
vanntap på
nettet.

Mål reduksjon vanntap
på nettet

40,0 % 38,0 % 36,0 % 34,0 %

Tjenesten skal
bistå personell
eller dyr i nød
innenfor frister
gitt i forskrift.

Mål ressursutnyttelse Tilfredss. Tilfredss. Tilfredss. Tilfredss.

Virkemiddel for å nå mål

Skanning og digitalisering av arkiver – byggesaksarkivet er først ut

Per august 2018 er mer enn 60 % av byggesaksarkivet skannet. Når dokumentene blir søkbare via skjerm
gir det en mer effektiv saksbehandling. Etterhvert skal også kommunens innbyggere få innsy n i det som
finnes i byggemappa på sin eiendom.

Saksbehandlingstid, frister og kont roller

Innbyggere som henvender seg til kommunen, ønsker forutsigbarhet og vil gjerne vite når de kan få svar
på sin sak. De ønsker å vite hvor lang tid det tar fra en søknad kommer inn, til vedtak er fattet, og om
kommunen overholder lovbestemte frister. Det er derfor viktig at kommunen har gode rutiner og
systemer bl.a. for å registrere medgått saksbehandlingstid. Dette er også tall som brukes når Ringerike
skal sammenlignes med andre kommuner (Kostra), og som sier noe om ressursbruken innenfor ulike
områ der. Når kommunen har satt mål om gjennomsnittlig saksbehandlingstid, så vil det være saker som
det brukes både kortere og lengre tid på. Målsettingen sier noe om hvilket nivå kommunen skal være
på. Det finnes en rekke ordninger innenfor jord - og skogbruke t, og kommunen skal kontrollere
(dokumentasjon - og stedlige kontroller), at ulike vilkår for ordningene oppfylles av søker.

Energieffektivisering

Arbeidet med energieffektivisering vil fortsette i 2019. Det vil bli utarbeidet en plan for
energieffektiviser ing for alle kommunale bygg og anlegg. Planen vil inneholde tiltak og målsetninger.
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Vanntap på nett skal reduseres

Vi har i dag et stort vanntap i forbindelse med eldre ledningsnett. Det skal utarbeides en hovedplan VAR
i 2019, som vil gi status på tilst and og nødvendig rehabilitering. Målsetningen er å få til et redusert
vanntap.

Innbyggerdialog

Vi har som målsetning at all dialog med innbyggere skal fremstå som profesjonell og løsningsorientert.
Vi ønsker bedre kommunikasjonen både internt og eksternt. Gjennom 2018 har vi hatt fokus og
opplæring i Klart Språk. Dette er et kontinuerlig arbeid som vil fortsette i hele sektoren i 2019 og årene
fremover.

Tjenesteleveranseavtaler

01.01.18 var alle tjenesteleveranseavtaler mellom Teknisk forvaltning og alle se ktor/enheter på plass.
Målet er å ha en leveringskvalitet på 100%.

Utbyggingsprosjekter

Oppdragsbestillingen for utbyggingsprosjektene omhandler både fremdrift og økonomiske rammer. God
styring av utbyggingsprosjekter både på fremdrift og økonomi bidrar t il forutsigbarhet og kontroll.

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 89 342 89 342 89 342 89 342

Sum Tekniske justeringer 1 951 1 951 1 951 1 951
Sum Vedtak forrige periode 7 548 - 33 959 - 33 868 - 33 868

Konsekvensjustert budsjett 9 499 - 32 008 - 31 917 - 31 917
Konsekvensjustert ramme 98 841 57 334 57 425 57 425

Driftskonsekvens
Andre tiltak 3 960 3 960 3 960 3 960
Sum Driftskonsekvens 3 960 3 960 3 960 3 960

Innsparingstiltak
Ytterligere effektiviseringskrav 1,5% - 4 401 - 4 401 - 4 401 - 4 401
Eikli skole - Innsparing ved nedleggelse - 2 630 - 2 630 - 2 630 - 2 630
Effektiviseringskrav 0,7% - 2 054 - 2 054 - 2 054 - 2 054
Kirkeskolen - Innsparing ved nedleggelse - 1 330 - 1 330 - 1 330 - 1 330
Sum Innsparingstiltak - 10 415 - 10 415 - 10 415 - 10 415

Nye tiltak
Rundkjøring høyskolen - 10 000 10 000 0 0
Selvkostjustering HP 2019 - 2022 4 719 6 508 5 190 23 002
Energi 2 500 2 000 700 0
Kostnadsøkning for 110 - Sentralen 841 841 841 841
Kostnader forurensning Tyrimyra 400 0 0 0
Servicekontrakter Nes og Sokna bibrannstasjoner 300 300 300 300
Økt øvelsesaktivitet brann og redning 250 0 0 0
Sum Nye tiltak - 990 19 649 7 031 24 143

Nye tiltak og realendringer budsjett - 7 445 13 194 576 17 688
Ramme 2019 - 2022 91 396 70 528 58 001 75 113

Vedtak forrige periode
Selvkost vann
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EnviDan Momentum AS justerer årlig gebyrsatsene etter avskrivninger og driftsutgifter. Oppstart av nytt
vannbehandlingsanlegg på Kilemoen og Nes i Ådal resulterer i økte driftskostnader da bla teknisk utstyr
med vedlikeholdsbehov og økt bruk av energi for renseprosess fører til en høyere produksjonskostnad
på vannet i forhold til tidligere.

Det gjenstår fortsatt i 2019 en betydelig jobb med å rengjøre ledningsnett fo r manganslam. Ser nå at
klager på misfarget vann er betydelig redusert da de verst rammede områdene er rengjort.

Selvkost avløp

EnviDan Momentum AS justerer årlig gebyrsatsene etter avskrivninger og driftsutgifter. Monserud
renseanlegg skal etter planen st artes og testes i løpet av våren 2019. Anlegget vil medføre økte
driftskostnader for energi og teknisk utstyr.

Innsparingstiltak

Eikli skole - Innsparing ved nedleggelse

Det er forventet at alle kostnader med drift av bygget vil opphøre ved nedleggelse. Op phør av alle
kostnadene vi kun være realistisk ved rivning av bygningsmassen eller utleie til eksterne med full
kostnadsdekning.

Totalt kostnad reduksjon ved nedleggelse kr 2 631 199.

Effektiviseringskrav 0,7%

Samfunn sin andel av effektiviseringskrav på 0,7%.

Kirkeskolen - Innsparing ved nedleggelse

Det er forventet at alle kostnader med drift av bygget vil opphøre ved nedleggelse. Opphør av alle
kostnadene vi kun være realistisk ved rivning av bygningsmassen eller utleie til eksterne med full
kostnadsdek ning.

Totalt kostnadsreduksjon ved nedleggelse kr 1 327 257.

Nye tiltak

Selvkostjustering HP 2019 - 2022

Selvkostjustering er gjort etter analyse og beregninger fra EnviDan Momentum AS, 3. september
til Økonomiplan for 2019 - 2022.

Energi

Det er et behov for å styrke budsjettet til energi i perioden fremover. Selv om det arbeides aktivt med
energireduserende tiltak, så er det forventet økte energiutgifter.

Årsaker til økte energiutgifter:

Energi prisendringer (spot og kWh).
Mer energibruk p.g.a. kjøling i ko mmunale bygninger senere årene.
Økt arealbruk.
Ventilere bygg i sommeren (skoler og evt. andre bygg) p.g.a. hoved rengjøring.
Endringer i byggets bruk.
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Slitasje i varme - og ventilasjonsanlegg generelt.
Manglende oppfølgning av alarmer o.l. medfører økt for bruk.
Andre.

Strømprisene har vært økende og det er stor grad av usikkerhet knyttet til fremtidige priser. Vi har sett
både prisstigning og prisnedgang i de siste årene, men siden 2015 har det kun vært prisøkning.

For fjernvarme er det både fastpriser og spot. Disse ligger under Nor pool sine priser og har tilsvarende
svingninger som strømprisene. Byggene bruker i hovedsak fjernvarme til fyring og det medfører at
kostnaden er høyest i vinterperiodene.

For bioenergi er faste avtaler som blir indeksregulert hvert år basert på konsumprisindeks.

Kostnadsøkning for 110 - Sentralen

Forslag til ny selskapsavtale for nytt 110 - distrikt vil gi økonomiske konsekvenser for Ringerike Kommune,
det vil bli økte kostnader. I dag er innbyggertilskuddet 27,80 kr. I nytt IKS er det foreløpig estimert til kr.
56,00. Dette tilsvarer en dobling av dagens kostnader, noe som vil bety en kostnadsøkning fra
kr 840.952 i 2018 til kr 1.681.900 for 2019.

De økte kostnadene kommer primært av økt husleie for 110 - sentralen i Tønsberg. Sen tralen flyttet inn i
nye lokaler sammen med politiet i mai 2018. I dag er det BRR som har kostnaden på eget
budsjett. Positivt i denne sammenheng er at 110 jobber med endret fordeling av inntekter for
automatiske brannalarmer som kan medføre økte inntekter (fra kr 800.000 i 2018 til kr 1.600.000 i
2019). Dette er imidlertid ikke vedtatt.

Kostnader forurensning Tyrimyra

Det er avdekket forurensing i grunnen på kommunal eiendom ved Tyrimyra. Estimerte kostnader for
2019 til risikovurdering, nødvendige tiltak med etablering av overvåkingsbrønner og justering av
analyseprogram anslås til kr 400 000. Oppryddingen er et krav som følge av pålegg fra Fylkesmann.

Servicekontrakter Nes og Sokna bibrannstasjoner

Det er oppført brannstasjoner på Nes og på Sokna i 2018 og til disse er det knyttet servicekontrakter
med tanke på garanti, renhold og vaktmester.

Økt øvelsesaktivitet brann og redning

SKOGBRANN
Brann og redning hadde i 2018 to større skogbranner som har krevd store mannskapsressurser. Forskrift
om organiserin g og dimensjonering av brannvesen, krever at alle kommuner har skogbrannopplæring / -
utdanning. Ved brann og redning er det totalt 100 mannskaper som må ha denne type opplæring. Dette
tilsvarer kostnader inkl. lønn, instruktører og utstyr mm på ca kr 200 00 0, - . Skogbrannfaren i 2018 har
vært svært høy og det er ikke noe som tilsier at dette vil endre seg i årene fremover. Dette er en årlig
kostnad, da det kreves regelmessige øvelser men innarbeides nå i HP kun i 2019.

PLIVO
Direktoratet for samfunnssikkerhe t og beredskap (DSB) har kommet med en presisering i forhold til
årlige øvelser, og nød etatenes samvirke ved Pågående LIvstruende VOld (PLIVO). DSB mener i rundskriv
datert 04.10.17 at det er et krav at alle brann - og redningsvesen deltar i årlige øvelser på dette.
Øvelsene må legges opp når ansatte har frivakt, noe som medfører betydelig overtidsbruk for å oppfylle
krav. Dette utgjør en ekstra kostnad på kr 50 000 pr. år.
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I nvesteringsbudsjett

Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Samfunn
BRR - Biler og redningsverktøy LØPENDE 4 000 0 0 0 4 000
Digitale vannmålere 2022 15 500 4 500 4 000 4 000 3 000 15 500
Energi, inneklima, overvåkning,
sikring

LØPENDE 4 000 0 0 0 4 000

FDV - system 2019 2 500 2 500 0 0 0 2 500
Kjøp av Hensmoveien 19 2019 30 000 30 000 0 0 0 30 000
Monserud renseanlegg 2019 318 000 36 600 0 0 0 36 600
Overføringsledninger Åsa -
Monserud

2019 68 000 22 100 0 0 0 22 100

Overvannskulvert Storjordet -
St.Hanshaugen

2020 20 000 9 000 10 000 0 0 19 000

Sanering Nes i Ådal etappe 2 2019 13 000 12 200 0 0 0 12 200
Styresystem Nes RA og Monserud
RA

2020 15 000 7 500 7 500 0 0 15 000

Teknisk drift - Maskinpark LØPENDE 2 100 0 0 0 2 100
VAR forvaltning - Utskifting
avløpsledninger

LØPENDE 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000

VAR forvaltning - Utskifting
vannledninger

LØPENDE 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000

VPI - Kommunale veier LØPENDE 17 000 12 000 15 000 15 000 59 000
VPI - Sykkelbysatsing LØPENDE 1 000 1 000 0 0 2 000
Sum Samfunn 482 000 170 500 52 500 37 000 36 000 296 000

Sum investeringsprosjekter 482 000 170 500 52 500 37 000 36 000 296 000

BRR - Biler og redningsverktøy
Det er de seneste årene anskaffet flere nye brannbiler. Det er ikke planlagt med noen nye anskaffelser i
handlingsprogramperioden 2019 - 2022.

Digitale vannmålere

Digitale vannmålere innføres for å øke servicegraden ovenfor forbrukeren og for å unngå dyre pr ivate
lekkasjer over lengre tid. Målsetning er å fakturere vann og avløp månedlig

Digitale vannmålere innføres for å rasjonalisere avlesningen av vann som grunnlag for fakturering av
vann - og avløpsavgifter. Dette gir muligheter for å lese av forbruk i sa nntid og vil forbedre
lekkasjekontroll på offentlig nett.

Energi, inneklima, overvåkning, sikring

Det er satt i gang en rekke ENØK - tiltak for å redusere energiforbruket i Ringerike kommune. I 2018 vil
det bli utarbeidet en handlingsplan for energieffektivi sering av kommunale bygg.

Sanering av oljekjeler innen 2020
Kommunen har i dag 5 oljekjeler som er i bruk, Helgerud skole, Veien skole, Trygstad, Ringerikskjøkken
og Krematoriet. I tillegg har kommunen 11 oljekjeler som ikke er i bruk. Vi vil i løpet av 2019
gjennomføre sanering ev få dispensasjon.
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FDV - system

Det er avsatt 1,5 millioner kroner i handlingsprogrammet for 2017. Dette er ikke gjennomført i 2017. Det
er behov for å øke denne avsetningen med 1 millioner kroner. Tilsammen 2,5 millioner kr oner i 2018.

Kjøp av Hensmoveien 19

I kommunestyret 05.04.18 ble det vedtatt kjøp av Hensmoveien 19. Eiendommen skal benyttes til å
samlokalisere Teknisk forvaltning og teknisk drift. Enhetene er i dag lokaliser i leide lokaler på Follum og
eid lokaler i A sbjørnsensgate 14.

Eiendommen overtas i løpet av 2019 og rådmannen vil fremme egne saker knyttet til kostnader med
tilpasninger av bygningsmasse, herunder flyttekostander.

Monserud renseanlegg

Monserud renseanlegg nærmer seg kapasitetsbegrensningen og de taljprosjektering er gjennomført.
Prosjektet gjennomføres med byggherrestyrte entrepriser. Pr, september 2018 er alle 11 entrepriser
kontrahert. Byggestart var oktober 2016 med ferdigstillelse sommeren 2019.

Anlegget vil ha en kapasitet på 48 000 PE.

Over føringsledninger Åsa - Monserud

Det er vedtatt at avløp fra avløpsanleggene i Åsa skal overføres til Monserud renseanlegg.
Detaljprosjektering av anlegget er gjennomført. Anlegget er delt inn i 5 entrepriser, pumpestasjoner, 3
minirenseanlegg, sjøledningse ntreprise og to ledningsentrepriser Åsa vest og Åsa øst.

Åsa Vest er under utførelse og Åsa Øst med pumpestasjoner skal gjennomføres i 2019.

Overvannskulvert Storjordet - St.Hanshaugen

Prosjektet vil separere ut overvannet fra Storjordet / Haldenjordet s om er en av to store bekkelukninger
og føre det til elv i stedet for å sende det til Monserud renseanlegg. Dette vil bidra til økt kapasitet på
ledningsnettet samt at man får fjernet overvannet fra renseanlegget.

Sanering Nes i Ådal etappe 2

I 2016 ble nyt t renseanlegg for Nes i Ådal ferdigstilt. Første del av avløpssanering på Nes i Ådal ble
gjennomført i 2015 - 2017. Del to starter med undersøkelser og prosjektering høst 2018 med
gjennomføring av anleggsarbeider i 2019.

Styresystem Nes RA og Monserud RA

Ved etablering av nytt renseanlegg ved Monserud må eksisterende styresystem på gammelt
renseanlegg byttes til samme plattform som det nye renseanlegget.

Omhandler også kommunikasjon mot andre uteanlegg. utføres i 2019 og 2020
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Teknisk drift - Maskinpark

Bilpa rk og maskinpark består i dag av en del eldre eide biler og maskiner. Det vil bli igangsatt et prosjekt
som vil se på hvilke typer behov vi har fremover, hvilke alternativer som finnes med tanke på eie, leie,
serviceavtaler, flåtestyring og så videre. I pr osjektet vil vi også vurdere ny teknologi og miljøprofil. Ny
klima - og miljøsjef vil være en naturlig bidragsyter inn i dette prosjektet.

VAR forvaltning - Utskifting avløpsledninger

Det er avsatt 9 millioner kroner i hvert av årene i handlingsprogramperio den, til sammen 36 millioner
kroner. Hovedplan avløp og vannmiljø 2017 - 2027 ble vedtatt i kommunestyresak 12/18 i mars 2018.

VAR forvaltning - Utskifting vannledninger

Norsk Vann BA som bransjeorganisasjon anbefaler en utskiftingstakt på 1 prosent årlig, d et vil si en
levetid på 100 år for distribusjonsnett i vann, avløp og overvann. Med dagens budsjett ligger Ringerike
kommune i gjennomsnitt noe over 0,5 prosent inklusive fellesprosjektene som Hønefoss fjernvarme AS
initierer gjennom sin utbygging.

Det for eslås 9 millioner kroner i hvert av årene i perioden 2019 - 2022, til sammen 36 millioner
kroner. Hovedplan avløp og vannmiljø 2017 - 2027 ble vedtatt i kommunestyresak 12/18 i mars 2018.

VPI - Kommunale veier

Store deler av det kommunale veinettet er gammelt og har høyt oppgraderingsbehov. Dette gjelder
bærelag, eventuelt fast dekke, veigrøfter, rydding av vegetasjon og trafikksikkerhetsaspekter.

Det foreslås en årlig bevilgning på 12 millioner kroner til utbedring av kommunale veier de to første
årene i handl ingsprogramperioden. Avsetningen foreslås økt til 15 millioner kroner hvert av de to siste
årene i perioden.

Hovedplan vei er vedtatt av kommunestyret i 2017, og sak om veiprioriteringer blir lagt frem for politisk
behandling i løpet av høsten 2018.

VPI - Sykkelbysatsing

Ringerike kommune har inngått sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune. Det
foreslås 1 million kroner i hvert av årene 2019 og 2020 til sykkelbysatsing.
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Avsetninger, overføringer

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart
Regnskap Budsjett Økonomiplan

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn - 16 830 47 259 59 051 59 051 59 051 59 051
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

7 509 3 907 3 527 3 527 3 527 3 527

Overføringsutgifter 24 925 51 286 50 314 50 314 50 314 50 314
Finansutgifter 87 418 103 000 118 000 128 000 128 000 128 000
Sum Driftsutgifter 105 639 205 452 230 892 240 892 240 892 240 892

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 9 115 - 8 630 - 11 630 - 13 024 - 14 419 - 14 419
Refusjoner - 2 910 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300
Overføringsinntekter - 94 419 - 87 000 - 78 600 - 78 600 - 78 600 - 78 600
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 88 242 - 103 000 - 118 000 - 128 000 - 128 000 - 128 000
Sum Driftsinntekter - 194 685 - 198 930 - 208 530 - 219 924 - 221 319 - 221 319

Sum - 89 045 6 522 22 362 20 968 19 573 19 573

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 6 522 6 522 6 522 6 522

Sum Tekniske justeringer - 789 - 789 - 789 - 789
Sum Vedtak forrige periode - 4 000 - 4 000 - 4 000 - 4 000

Konsekvensjustert budsjett - 4 789 - 4 789 - 4 789 - 4 789
Konsekvensjustert ramme 1 733 1 733 1 733 1 733

Innsparingstiltak
Redusert flyktningetilskudd 8 400 8 400 8 400 8 400
Effektiviseringskrav 0,7% - 210 - 210 - 210 - 210
Sum Innsparingstiltak 8 190 8 190 8 190 8 190

Nye tiltak
Endring i pensjon - KLP 12 000 12 000 12 000 12 000
Økt avsetning til lønnsoppgjør 3 355 3 355 3 355 3 355
Redusert bevilgning til FS disposisjonskonto - 2 800 - 2 800 - 2 800 - 2 800
Konsesjonskraftsinntekter - 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000
Møteplassen "ungdommens hus" - Holtenutvalget 1 500 1 500 1 500 1 500
Tiltak sosialhjelpsmottakere - Holtenutvalget 1 500 1 500 1 500 1 500
Økte parkeringsinntekter - 1 000 - 1 000 - 1 000 - 1 000
Nedleggelse av Vestregionen - 380 - 380 - 380 - 380
Tilskudd til Ringerike kirkelige fellesråd - justering for lønnsvekst 209 209 209 209
Stiftelsen "Bjerkely". FS - sak 54/18 55 55 55 55
Ny legevakt - kapitaldel av husleie fra andre kommuner 0 - 594 - 1 189 - 1 189
Kapitaldel av husleie prehospitale tjenester - ny legevakt - avtale med Vestre
Viken

0 - 800 - 1 600 - 1 600

Sum Nye tiltak 12 439 11 045 9 650 9 650
Nye tiltak og realendringer budsjett 20 629 19 235 17 840 17 840

Ramme 2019 - 2022 22 362 20 968 19 573 19 573

Tekniske justeringer

KS 74/18 budsjettkorrigering etter 1. tertial 2018
Timesatsen til støttekontakter er økt. Kostnad på kr 791 000, - dekkes på ansvar 711003 og godskrives
450403. Rammekorreksjon med 0 effekt for kommunen totalt.
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Innsparingstiltak

Redusert flyktningetilskudd

Reduserte tilskudd til flyktninger i 2019.

Nye tiltak

Endring i pensjon - KLP

Total økning i pensjonskostnader fra 2018 til 2019 er på 12 mill. kroner. Av dette utgjør 5 mill. kroner
økning i premieavvik, noe som blir ført som inntekt. Økt reguleringspremie utgjør halvparten av
kostnadsøkningen, ca. 9 mill. kroner, resterende økning skyldes i hovedsak økt pensjonspremie med
grunnlag i økt pensjonsgrunnlag.

Ø kt avsetning til lønnsoppgjør

I forbindelse med saldering av 2018 - budsjettet ble avsetning til lønnsoppgjør redusert med 3,4 millioner
kroner. Erfaringer fra 2018 viser at avsetninger til lønnsoppgjør bør være 22 millioner kroner.

Redusert bevilgning til FS disposisjonskonto

FS disposisjonskonto reduseres til 4 mill kroner årlig.

Konsesjonskraftsinntekter

Beregnet inntekt fra konsesjonskraft er økt med 2 million kroner med bakgrunn i økte priser for kraft og
høyere produksjonsvolum i forhold til 2017 og 20 18.

Tiltak sosialhjelpsmottakere - Holtenutvalget

Vises til KS - sak 132/18.

Møteplassen "ungdommens hus" - Holtenutvalget

I henhold til FS - sak 122/18.

Økte parkeringsinntekter

På bakgrunn av tidligere års inntekter og prognose 2018 settes forventede park eringsinntekter for HP
2019 - 2022 til 7 mill kroner, en økning på 1 mill kroner.

Nedleggelse av Vestregionen

Som en følge av regionreformen ble det vedtatt å legge ned Vestregionen.

Stiftelsen "Bjerkely". FS - sak 54/18

Vedtak pkt. 2 FS ber om at stiftelsen sikres et tilsvarende økonomisk driftsgrunnlag ved et årlig fast
tilskudd til drift.
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Skatt og rammetilskudd

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart
Regnskap Budsjett Økonomiplan

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Overføringsutgifter 48 123 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
Sum Driftsutgifter 48 123 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000

Driftsinntekter
Refusjoner - 48 123 - 48 000 - 48 000 - 48 000 - 48 000 - 48 000
Overføringsinntekter - 1 596 257 - 1 633 012 - 1 699 150 - 1 700 516 - 1 700 676 - 1 700 411
Sum Driftsinntekter - 1 646 429 - 1 681 012 - 1 747 150 - 1 748 516 - 1 748 676 - 1 748 411

Sum - 1 598 306 - 1 633 012 - 1 699 150 - 1 700 516 - 1 700 676 - 1 700 411

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 0 0 0 0
Konsekvensjustert ramme 0 0 0 0
Ramme 2019 - 2022 0 0 0 0
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Finans
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Finansutgifter 182 110 172 420 198 477 232 910 250 884 234 677
Sum Driftsutgifter 182 026 172 420 198 477 232 910 250 884 234 677

Driftsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 91 386 - 31 757 - 38 450 - 33 650 - 33 650 - 33 650
Sum Driftsinntekter - 91 386 - 31 757 - 38 450 - 33 650 - 33 650 - 33 650

Sum 90 640 140 662 160 026 199 259 217 233 201 026

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Rest til fordeling (+) / Rest udekket ( - ) 0 0 0 0
Ramme 2019 - 2022 0 0 0 0
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Vedlegg

Vedlegg

Tilskudd per tjenesteområde 2019 - 2022
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Prioritering av anlegg
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Ønskede og slettede tiltak som ikke er med i Handlingsprogrammet
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Budsjettinnspill fra Kirkelige fellesråd
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Tilskudd per tjenesteområde

Prioritering av anlegg
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Ønskede og slettede tiltak som ikke er med i Handlingsprogrammet

Budsjettinnspill fra Kirkelig fellesråd



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 113 av 120



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 114 av 120



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 115 av 120



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 116 av 120



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 117 av 120



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 118 av 120



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 119 av 120



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 120 av 120


	Kommunestyret 29.11.2018
	Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 29.11.2018
	PS 142/18 Høringssvar - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022
	Formannskapet - 20.11.2018
	Saksprotokoll - Høringssvar - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022

	Høringssvar - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022
	Høring budsjett 2019.pdf
	Høring Nov 18.docx
	Høringsutallelse
	Høring Budsjett 2019.pdf
	Innspill til budsjett 2019
	Høring
	Høringsuttalelse budsjett 2019
	Meldingstekst.html
	Fagforbundet sin høringsuttalelse fra bibliotekansatte.pdf
	Saksprotokoll - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 til offentlig høring
	Høringsuttalelse fra ansatte i Heggen barnehage budsjettforslag Ringerike Kommune 2019 NY.docx
	Underskriftskampanje mot nedleggelse av Heggen barnehage
	Høringsnotat budsjett 2019 HSSK.docx
	Høring på budsjettet 2019.doc
	FAU v.docx
	Høringsuttalelse ang budsjett 2019.pdf
	Høringsuttalelsen fra Samarbeidsutvalget Heggen barnehage 05.11.2018.docx
	Høringsuttalelse budsjett 2019 1.docx
	Meldingstekst.html
	HØRING BUDSJETT 2019 - SAK 77-18 - SØKNAD OM TILDELING AV MIDLER TIL BYGGING AV FOTBALLHALL I HERADSBYGDA (002).pdf
	Saksprotokoll - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 til offentlig høring
	Saksprotokoll - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 til offentlig høring
	Saksprotokoll - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 til offentlig høring
	Saksprotokoll - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 til offentlig høring
	Budsjett2019.docx
	Høringsuttalelse budsjett 2019 Fagforbundet Ringerike forslag 2.docx
	Ringerike Venstres høringsuttalelse til handlingsplan og budsjett 2019.docx
	Heggen barnehage Uttalelse v Bjørg og Einar Kristiansen 0911 2018.docx
	Meldingstekst.html
	Meldingstekst.html
	Meldingstekst.html
	Meldingstekst.html
	Meldingstekst.html
	Høringsuttalelse Tyristrand barnehagen 2018.docx
	Meldingstekst.html
	Høringsuttalelse til Forslag til  Rådmannens  budsjett for 2019.docx
	Høringsuttalelse.pdf
	Høring budsjett 2019.docx
	Høringsbrev budsjett 2019 - Ringerike kirkelige fellesråd
	Høringsbrev - Krematoriet
	Heggen barnehage.docx
	Meldingstekst.html
	Svar på høring


	PS 143/18 Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022
	Formannskapet - 20.11.2018
	Saksprotokoll - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022

	Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022
	Betalingsreglement 2019
	Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022




