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214/19 19/3469     

  Integreringsmelding 2019    

 

215/19 19/4722     

  Bosetting av flyktninger i 2020    

 

216/19 19/4331     

  Stiftelsen Positiv oppvekst    

 

217/19 19/4122     

  Læringsresultater i Ringeriksskolen    

 

218/19 19/4679     

  Fastlegeordningen i Ringerike kommune, - en orientering    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 05.12.2019 

Kirsten Orebråten 

ordfører 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  45/19 

Side 4 av 103   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/5408-2   Arkiv: D42 &29  

 

Grunngitt spørsmål fra Knut Stubben (KRF) - Nytt krematorium  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Knut Stubben (KrF) mottatt 04.12.19. 
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Arkivsaksnr.: 19/5413-2   Arkiv: 144 &29  

 

Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) - NAV`s tilgjengelighet for 

Ringerikes befolkning  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) mottatt04.12.19. 
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Arkivsaksnr.: 19/5392-1   Arkiv: 217  

 

Forvaltningsrevisjon av etikkarbeid  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

193/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget oversender rapport om etikkarbeid i Ringerike kommune til kommunestyret 

med følgende forslag: 

 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrappor om etikkarbeid til orientering. 

2. kommunestyret ber rådmannen om å: 

a. iverksette konkrete tiltak for å styrke ytringskulturen for alle ansatte i 

kommunen. 

b. Styrke interne arenaer med fokus på etikk, etiske retningslinjer, og etiske 

dilemmaer i alle deler av kommunen. 

c. Utvikle et bedre varslingssystem sentralt i kommunen, som fanger opp og 

sørger for oversikt over varsler som mottas i alle deler av kommunen. 

d. Årlig redegjøre ovenfor kommunestyret om kommunens antikorrupsjonsarbeid, 

slik det ble vedtatt i kommunestyret i januar 2016, og sogså om hvordan 

internkontroll brukes til å avdekke og hindre uetisk adferd og korrupsjon, slik 

det er anbefalt. 

3. Kontrollutvalget bes følge opp rapporten høsten 2020. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune behandlet rapport «Forvaltningsrevisjon – etikkarbeid 

i kommunen» i møtet 19.11.19. 

 

Vedlegg 

 Rapport – etikkarbeid i Ringerike kommune 

 Saksdokument fra kontrollutvalget 
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 Ringerike kommune, 05.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Arkivsaksnr.: 19/170-45   Arkiv: 216 &17  

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 19. november 2019  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

194/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll tas til orientering. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Møteprotokoll Kontrollutvalget 19.11.2019 

 

Lenken til innkallingen til kontrollutvalgets møte 11. nov. 2019: 

http://www.kubis.no/images/Innkalling_og_sakslister/Ringerike/Komplett_innkalling_19.11.1

9_RI.pdf 
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Arkivsaksnr.: 19/4465-3   Arkiv: 151  

 

Økonomirapport - september 2019  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

137/19 Formannskapet 05.11.2019 

195/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Økonomirapport er 30. september 2019, tas til orientering. 

 

2. følgende budsjettjustering foretas: 

 

a) Rundkjøring USN - revidert fremdrift 

Revidert framdriftsplan betyr at det vil bli brukt 3 millioner kroner i 2019. Det 

foreslås å sette av resterende bevilgning på 7 millioner kroner til disposisjonsfond 

for å bruke dette til samme formål. 

110200 -         7 millioner kroner debet  

110200 -         7 millioner kroner kredit 

 

b) Rammekorreksjoner som følge av endret organisasjon 

Som følge av organisasjonsendring pr 01.08.19 og 01.10.19 opprettes to nye 

sektorer, Strategi og utvikling og Selvkost.  

I tillegg slås Kulturtjenesten og Samfunn sammen til Teknisk, kultur og idrett samt 

at Barnehager, Grunnskole og Spesielle tiltak barn og unge slås sammen til 

Utdanning og familie. Ny rammefordeling blir slik: 

 

Rammeområder FØR 01.10.19 

      

10 Folkevalgte og revisjon                11 074 220  

20 Administrasjon og fellesutgifter             147 049 562  

30 Barnehager             196 218 114  

31 Grunnskole             305 704 249  

32 Spesielle tiltak barn og unge             158 135 345  

33 Kulturtjenesten                29 649 072  

40 Helse og omsorg             676 984 337  

50 Samfunn                90 803 506  

70 Avsetninger, overføringer -             68 694 043  
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80 Skatt og rammetilskudd -       1 704 149 984  

90 Finans             157 225 622  

                                    -    
 

Rammeområder ETTER 01.10.19 

      

10 Folkevalgte og revisjon                11 074 220  

20 Administrasjon og fellesutgifter             115 734 304  

25 Strategi og utvikling (skilt ut fra 20)                33 750 108  

30 Utdanning og familie (30+31+32 slått sammen)             670 319 778  

40 Helse og omsorg             686 830 447  

50 Teknisk, kultur og idrett (50 og 33 slått sammen)             179 793 092  

51 Selvkost (skilt ut fra 50) -             56 546 724  

70 Avsetninger, overføringer -             94 030 863  

80 Skatt og rammetilskudd -       1 704 149 984  

90 Finans             157 225 622  

                                    -    

Omorganiseringen har ingen økonomisk konsekvens på budsjett 2019.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport september 2019 og de prognoser som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 

30. september og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

 
Beløp i 1000 Budsjett 

hiå 
Regnskap 

hiå. 
Avvik 

hiå. 
Rev.budsjett 

2019 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Frie disponible inntekter -

1 277 603 
-1 338 800 61 198 -1 704 150 -1 721 880 17 730 

Finansinntekter/-utgifter 93 384 62 466 30 918 124 562 116 704 7 858 
Avsetninger og bruk av avsetninger 26 587 0 26 587 32 664 32 664 0 
Overført til investering 0 0 0 0 888 -888 
Til disposisjon -

1 157 631 
-1 276 335 118 703 -1 546 924 -1 571 624 24 700 

Folkevalgte og revisjon 8 186 6 629 1 558 11 074 11 074 0 

Administrasjon og fellestjenester 90 398 92 082 -1 684 115 734 115 734 0 

Strategi og utvikling 25 058 26 263 -1 204 33 750 33 750 0 

Utdanning og familie 498 288 494 054 4 233 670 320 676 320 -6 000 

Helse og omsorg 542 091 530 448 11 643 686 830 702 438 -15 608 

Teknisk, kultur og idrett 133 135 127 989 5 146 179 793 184 993 -5 200 

Selvkost -63 053 -72 333 9 280 -56 547 -51 935 -4 612 

Avsetninger, overføringer -99 447 -101 075 1 627 -94 031 -86 232 -7 799 

Finans 0 90 -90 0 0 0 

Sum disponering 1 134 656 1 104 147 30 509 1 546 924 1 586 143 -39 219 

              
Merforbruk -/mindreforbruk + -22 975 -172 188 149 212 0 14 519 -14 519 
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Sammendrag 

 

Årsprognosen: 

Prognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 14,5 mill kroner, i forhold 

til årsbudsjett for 2019. Det samme prognose som forrige rapportering, som var 2. tertial. 

 

Overskuddet: 

Årets budsjett ble vedtatt med et forventet overskudd til avsetning, på 35,5 mill kroner. I 1. 

tertial ble avsetningen redusert med 2,8 millioner kroner til 32,7 millioner kroner.  

Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 18,2 mill kroner.  

 
Tjenesteområdene: 

Tjenesteområdene forventer å holde driften innenfor tildelt budsjettramme – unntakene er 

Helse og omsorg, Utdanning og familie og Teknisk, kultur og idrett. 

 

I 2. tertial er det foreslått budsjettjusteringer til Helse og omsorg med 10 millioner kroner, 1 

million kroner til Utdanning og familie og 4 millioner kroner til Teknisk, kultur og idrett, 

totalt 15 millioner kroner. 

 

Sentrale inntekter: 

Avsetninger og overføringer – det er samme prognose som spetember som for 2. tertial. 

Skatt og rammetilskudd – prognosen er den samme som for 2. tertial, og det foreslås å gjøre 

en budsjettjusterting hvor inntektene økes med 10,5 millioner kroner.  

 

Finans: 

Ingen endringer på renter og avdrag på gjeld, i forhold til prognosen i 2. tertial. Det foreslås i 

2. tertial å redusere kostnader/øke inntekter på til sammen 4,5 millioner kroner.  

Det er heller ingen endringer å melde i forhold til Fossefondet. 

 

Investeringer: 

På investeringer er det ingen endringer i prognosene i forhold til økonomirapport per 2. tertial.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen fortsetter arbeidet med tiltakene for å lukke avvik mellom budsjett og prognose i 

tjenestene, og for å se til at vi har riktig «fart» inn i 2020.  
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Vedlegg 

 

Månedsrapport økonomi pr. 30. september 2019 

 

 Ringerike kommune, 25.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/5192-1   Arkiv: 151  

 

Økonomirapport- oktober 2019  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

152/19 Formannskapet 03.12.2019 

196/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Økonomirapport per 31. oktober 2019, tas til orientering 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport oktober 2019 og de prognoser som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 

31. oktober og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

 

Rapporten bygger på tidligere prognoser og vedtatte budsjettjusteringer i løpet av 2019.  
 
Beløp i 1000 Regnskap 

hiå. 
Revidert 
budsjett 

2019 

Årsprognose Prognose 
årsavvik 

Frie disponible inntekter -1 435 477 -1 714 711 -1 721 880 7 169 
Finansinntekter/-utgifter 70 993 121 299 121 299 0 
Avsetninger og bruk av avsetninger 0 39 664 39 664 0 
Overført til investering 0 0 0 0 
Til disposisjon -1 364 484 -1 553 748 -1 560 917 7 169 

Folkevalgte og revisjon 7 792 11 074 11 074 0 

Administrasjon og fellestjenester 103 741 112 908 112 908 0 

Strategi og utvikling 29 347 36 750 36 750 0 

Utdanning og familie 553 467 664 178 669 178 -5 000 

Helse og omsorg 598 854 700 688 706 296 -5 608 

Teknisk, kultur og idrett 139 594 173 793 174 993 -1 200 

Selvkost -67 304 -56 547 -51 935 -4 612 

Avsetninger, overføringer -97 950 -89 096 -83 743 -5 353 

Finans 90 0 0 0 

Sum disponering 1 267 631 1 553 748 1 575 521 -21 773 

          
Merforbruk -/mindreforbruk + -96 853 0 14 604 -14 604 
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Sammendrag 

Årsprognosen: 

Prognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 14,5 millioner kroner, i 

forhold til justert årsbudsjett for 2019. Det samme prognose som rapportering 2. tertial og 

forrige månedsrapportering - september. 

 

Overskuddet: 

Årets budsjett ble vedtatt med et forventet overskudd til avsetning, på 35,5 millioner kroner. I 

1. tertial ble avsetningen redusert med 2,8 millioner kroner til 32,7 millioner kroner. Det er 

ikke foretatt budsjettjusteringer i 2. tertial som påvirker budsjettert avsetning til 

disposisjonsfond, men i septemberrapporten ble budsjettet til Strategi og Utvikling redusert 

med 7 millioner kroner til rundkjøring ved USN. Reduksjonen er lagt på avsetning til 

disposisjonsfond, som nå er budsjettert med 39,7 millioner kroner. 

 

Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 25,1 millioner kroner.  

 
Tjenesteområdene: 

Tjenesteområdene forventer å holde driften innenfor tildelt budsjettramme – unntakene er 

Helse og omsorg, Utdanning og familie og Teknisk, kultur og idrett. 

 

I 2. tertial er det foreslått budsjettjusteringer til Helse og omsorg med 10 millioner kroner, 1 

million kroner til Utdanning og familie og 4 millioner kroner til Teknisk, kultur og idrett, 

totalt 15 millioner kroner. Disse budsjettjusteringene er innarbeidet, slik at avviket mellom 

justert budsjett og prognose er redusert. 

 

Investeringer: 

På investeringer er det ingen endringer i prognosene i forhold til tidligere rapporteringer.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen fortsetter arbeidet med tiltak for å se til at vi har riktig «fart» inn i 2020.  

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4450-1   Arkiv: 231  

 

Utfyllende svar på grunngitt spørsmål fra representanten Hans-Petter 

Aasen (Sp)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

146/19 Formannskapet 05.11.2019 

197/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Framlagt svar med utfyllende informasjon tas til orientering. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Representanten Hans-Petter Aasen (Sp) stilte på formannskapets møte 27. august følgende 

grunngitte spørsmål vedrørende rutiner for fakturering av kommunale hjelpetjenester: 

Undertegnede har den siste tiden fått flere henvendelser fra innbyggere vedrørende at dødsbo 

har blitt fakturert for enkelte kommunale hjelpetjenester som ligger opp 1 år tilbake i tid. 

Dette gjelder typisk egenbetaling for matutlevering eller andre egenandeler.  

Etter dødsfall gjøres et bo opp. Når kommunen først fakturerer for tjenester svært lang tid 

etter dødsfall kan det skape uheldige situasjoner for etterlatte.  

Jeg tillater meg således å stille følgende spørsmål til ordfører:  

1) Hvilke rutiner har kommunen for fakturering av tjenester ved dødsfall?  

2) Er det vanlig at man kan påregne faktura for slike tjenester etter at dødsbo er gjort opp?  

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen besvarte spørsmålet slik i kommunestyrets møte 5. september: 

1. Fakturaer fra kommunen sendes ut automatisk til fakturamottagers oppgitte adresse. 

For tilfeller hvor folk dør, får ikke de fakturerende enhetene uten videre melding om 

dette fra andre offentlige etater, og endring av folkeregistrert adresse medfører ikke 

endring i kommunens faktureringssystem (det er ingen direkte kobling eller 

varslingssystem for dette). 

Dersom den som skal skifte et dødsbo tar kontakt med kommunen og oppgir en ny 

adresse vil denne legges inn, og fakturaer sendes den nye adressen. 
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Når Kommunal innkreving får beskjed om at noen har dødd, er det rutine om å 

tilskrive dødsboet dersom det er kjent hvem dette er. Dette får man først vite når 

skifteattest er utstedt, og oversendt fra tingretten (sistnevnte tar ofte en del tid, 

eksempelvis har skifteattester utstedt i oktober ikke blitt synlig i kommunens systemer 

før februar året etter).  

I brevet til dødsboet opplyser kommunen om hva kravene gjelder, hvor store kravene 

er, og hvilke plikter den som skifter dødsboet har til å betale avdødes gjeld. Deretter 

følges dette opp med ordinær innkreving dersom fakturaene ikke betales. 

2. Alle fakturaer sendes til avdødes adresse inntil kommunen får beskjed om en annen 

adresse. Det er den som skifter dødsboet sitt ansvar å sørge for henting av avdødes 

post, eller videresending av denne. 

Det finnes i hovedsak fire former for dødsbo: 

- Offentlig skifte, med oppnevnt bobestyrer (skifteloven § 53 flg) 

- Dødsbo med lite verdier (arveloven § 80) 

- Uskiftet bo (arveloven § 9) 

- Ordinært privat skifte (arveloven § 78) 

Ved de tre siste oppgjørsformene er det ikke snakk om at et bo blir «gjort opp»; den 

som skifter boet påtar seg all gjeld og forpliktelser som avdøde hadde. Dette 

inkluderer alle krav som stammer fra leverte tjenester og lignende som ble levert før 

dødstidspunktet. Den som skifter dødsboet er ansvarlig for denne gjelden uavhengig 

av dødsboets størrelse (med unntak for skifte etter § 80, da er ansvaret begrenset til 

boets størrelse), inntil kravene eventuelt foreldes. Privatrettslige krav foreldes 3 år 

etter tidspunktet når kravet oppstod (foreldelsesloven).  

Enhver arving som skifter et dødsbo på denne måten påtar seg dermed ansvaret og 

risikoen for at krav vedkommende ikke kjente til på dødstidspunktet kan bli gjort 

gjeldende overfor dem inntil kravene er foreldet. Dette blir man også informert om av 

tingretten når man får utstedt skifteattest, og man har derfor en plikt til å undersøke 

hva avdøde faktisk skyldte.  

For å sikre seg mot dette, så kan man utstede proklama (arveloven § 100 flg), altså en 

melding i Norsk lysingsblad og lokale aviser om at krav mot avdøde må sendes inn 

innen 6 uker eller gå tapt. Dersom man ikke gjør dette, så aksepterer man risikoen for 

at det kan finnes krav mot avdøde man ikke vet om.  

Det vil derfor alltid være en risiko for at man får regninger ment for avdøde i inntil 3 

år etter dødsfallet (eller senere for offentligrettslige krav). 

Spørsmålsstiller Hans-Petter Aasen anmodet om at stilte spørsmål og svar skulle komme som 

en orientering til kommunestyret, samt et notat med utfyllende informasjon. 

Utfyllende informasjon: 

Kommunens praksis når noen dør og har ubetalte fakturaer 

Fakturaer fra kommunen sendes ut automatisk til fakturamottagers oppgitte adresse når 

fakturaen er klar. For de fleste tjenester innen helse og omsorg er dette den påfølgende 

måneden etter at tjenesten/produktet er levert. For etterberegning ved langtidsopphold i 

institusjon, vil først skje det påfølgende året, da etterberegningen ikke kan gjøres før 

skatteoppgjøret for det aktuelle året foreligger, som da vil være året etter ((eksempelvis var 

skatteoppgjøret for 2018 er klart sommeren/høsten 2019). 
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Når noen dør, sendes faktura fortsatt til avdødes adresse. Hvis arvinger kontakter kommunen 

og opplyser om en annen adresse, så vil fakturaer og øvrige brev sendes dit. Alle arvinger som 

får videresendt avdødes post vil uansett ha vært kjent med krav mot avdøde ettersom fakturaer 

sendes til avdødes adresse. Videresending av post er gratis i 2 måneder, og fakturaer samt 

første purring vil bli sendt før disse 2 månedene er omme. Det er derfor rimelig å forvente at 

arvinger har en slik videresending på plass. 

Når noen dør, sendes dødsmelding til Folkeregisteret. Det er imidlertid ingen direkte kobling 

mellom Folkeregisteret og de fakturerende enhetene. Enhetene innen helse- og 

omsorgstjenester får likevel ofte kjennskap til om noen har dødd, men får ikke uten videre en 

ny adresse å forholde seg til. Dette får de først dersom arvinger som velger å skifte boet 

opplyser om hvor fakturaer kan sendes. Dersom den som skal skifte et dødsbo tar kontakt med 

kommunen og oppgir en ny adresse vil denne legges inn i de relevante systemer, og fakturaer 

sendes til den nye adressen. 

Det er Kommunal innkreving som har ansvar for å kreve inn ubetalte fakturaer til kommunen. 

Når Kommunal innkreving får beskjed om at noen har dødd, er det rutine å tilskrive dødsboet 

dersom det er kjent hvem dette er. Dette får man først vite når skifteattest er utstedt. 

Skifteattest utstedes kun av tingretten når man ber om det. Dette er ikke noe arvinger 

nødvendigvis rett etter et dødsfall, og politiets rutine er å ringe til arvinger først en måned 

etter dødsfallet for å informere om mulighetene til å skifte boet. 

For å få tilgang til skifteattester må Kommunal innkreving enten spørre tingretten, eller be 

Skatteoppkreveren om å sjekke det i sine systemer. For sistnevnte tilfelle er det stor variasjon 

på hvor lang tid det tar før skifteattester er synlige i Skatteoppkreverens systemer. Noen 

ganger tar det en uke, mens andre ganger tar det måneder, eksempelvis har skifteattester 

utstedt i oktober 2018 ikke blitt synlig i Skatteoppkreverens systemer før februar 2019). I 

begge tilfeller så vet ikke nødvendigvis Kommunal innkreving at noen har dødd. Det vil også 

være lite hensiktsmessig å jevnlig rette forespørsler om skifteattester til tingretten eller 

Skatteoppkreveren. 

Dersom det i forbindelse med skifte av dødsboet blir utstedt proklama, så har kommunen 

rutiner for å regelmessig sjekke etter proklama for innbyggere kommunen har krav mot. Ved 

utstedt proklama vil også kommunen mye raskere fange opp at noen har dødd og hvor kravet 

kan sendes. Hvis ikke kan det ta tid før kommunen vet hvor kravet kan sendes. 

I brevet til dødsboet opplyser kommunen om hva kravene gjelder, hvor store kravene er, og 

hvilke plikter den som skifter dødsboet har til å betale avdødes gjeld. Deretter følges dette opp 

med ordinær innkreving, dersom fakturaene ikke betales. 

Grunnleggende om innkreving av pengekrav 

Den som har et pengekrav mot noen, må gjøre dette kjent for den det gjelder, i praksis ved 

utstedelse av faktura.  

Ved forsinket betaling er det anledning til å ta forsinkelsesrenter og purregebyrer etter 

nærmere regler, så lenge det varsles om dette.  

Ved fortsatt manglende betaling, så kan man kreve at fakturaen tvangsinnkreves av 

Namsmannen. Dette kan man kreve så lenge kravet ikke er foreldet (falt bort). 

Privatrettslige krav foreldes 3 år etter tidspunktet da kravet oppstod (foreldelsesloven § 3). 

Med andre ord, så kan den som ikke har betalt en faktura som kunne vært sendt ut i september 

2018 risikere at dette kravet kreves inn med tvang så sent som september 2021, altså tre år 

etter.  
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Skulle fakturaen ikke være sendt ut når den skulle, så løper foreldelsesfristen fra tidspunktet 

den tidligst kunne blitt sendt ut. I slike tilfeller kan kreditor som regel ikke kreve 

forsinkelsesrenter og gebyrer for perioden før skyldneren ble kjent med fakturaen, men 

hovedkravet (altså det fakturaen opprinnelig skulle lyde på) må like fullt betales, selv om 

denne er kommet sent frem til skyldner. 

Grunnleggende om skifte av dødsbo 

Det finnes i hovedsak fire former for dødsbo: 

- Offentlig skifte, med oppnevnt bobestyrer (skifteloven § 53 flg) 

- Dødsbo med lite verdier (mindre enn 1G) (skifteloven § 80) 

- Uskiftet bo (arveloven § 9) 

- Ordinært privat skifte (skifteloven § 78) 

Ved ordinært skifte og uskiftet bo, som er de vanligste skifteformene av dødsboskifte, så tar 

den som skifter dødsboet / arvingene på seg all gjeld avdøde hadde, på samme vilkår som ville 

være gjeldende for avdøde. Det vil si at hvis avdøde måtte ha betalt kravet, så må også 

arvingene det.  

Privatrettslige krav foreldes som nevnt etter 3 år. Enhver arving som skifter et dødsbo etter 

arveloven § 9 eller skifteloven §§ 78 eller 80 påtar seg dermed ansvaret og risikoen for at krav 

vedkommende ikke kjente til på dødstidspunktet kan bli gjort gjeldende overfor dem inntil 

kravene er foreldet. Dette gjelder uavhengig av dødsboets størrelse (med unntak for skifte 

etter § 80, da er ansvaret begrenset til boets størrelse). 

Dette blir man også informert om av tingretten når man får utstedt skifteattest (og man får 

ikke utstedt skifteattest med mindre man ber om, og derfor samtykker, til dette).  

Oppfatningen om at et bo er «gjort opp» når man har betalt det man vet om av regninger og så 

fordelt det overskytende, er derfor feil. Arvinger kan ikke gjemme seg bak at man har fordelt 

eller gitt bort midlene etter avdøde, fordi arvingene er personlig ansvarlige for alle krav som 

kommer til deres kunnskap såfremt disse ikke har blitt foreldet.  

For å sikre seg mot dette, så kan man utstede proklama (skifteloven kapittel 12). Dette gjøres 

før man velger om man vil påta seg avdødes eiendeler og gjeld.  

Dette er en melding som legges ut i Norsk lysingsblad og lokale aviser om at krav mot avdøde 

må sendes inn innen 6 uker eller gå tapt. Hvis man gjør dette, så vil man slippe å få noen 

overraskende krav i etterkant. Dersom man ikke gjør dette, og likevel velger å skifte boet, så 

har man akseptert risikoen for at det kan finnes krav mot avdøde man ikke vet om, og som 

man da er ansvarlig for å dekke.  

Med mindre man utsteder proklama, så vil det alltid være en risiko for at man får regninger 

ment for avdøde i inntil 3 år etter dødsfallet. 

Ringerike kommunes praksis i 2019 

For å yte god service, så har Kommunal innkreving slettet alle renter og gebyrer som er påløpt 

for det ene tilfellet vi er kjent med hvor arvingen likevel mener at de ikke har mottatt 

fakturaer/har hatt kjennskap til kravet. Kommunal innkreving har også tilbudt gradvis 

nedbetaling av slike krav, i en månedlig størrelse som arvingene selv kan foreslå, uten at det 

påløper renter i nedbetalingsperioden. Hovedkravet har bestått og blitt krevd betalt, da det 

ikke finnes grunnlag for å la arvinger slippe å betale for dette selv om det har tatt noe tid å 

sende brev til dødsboet.  

Ringerike kommune ved Kommunal innkreving har et ansvar overfor alle innbyggerne å sørge 

for at ubetalte krav til kommunen kreves inn. Alle krav kommunen har mot innbyggere, selv 
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om disse ikke har blitt purret før 6 måneder etter man kunne ha gjort det, er like fullt 

bestående inntil de foreldes etter 3 år. Dette er penger kommunen ville krevd inn fra hvilken 

som helst innbygger, og når arvinger påtar seg all avdødes gjeld så er det ingen grunn til å 

forskjellsbehandle i slike tilfeller.  

Regelverket er klart i slike saker. Ved proklama blir kreditorene kjent med at de må rette krav 

til boet innenfor en frist, og potensielle arvinger kan sikre seg mot uheldige overraskelser i 

form av store krav. Unnlater arvingene proklama og det tar tid før kommunen blir kjent med 

hvem de skal sende kravet til, vil det naturlig nok ta tid før krav rettes mot dødsboet. Uansett 

aksepterer arvinger i slike tilfeller at regninger kan komme opptil tre år etter dødsfallet. 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er snakk om mange saker i året. Mange velger proklama, 

andre betaler regningene som sendes til dødsboet, mange er etterrettelige og kontakter på eget 

initiativ kommunen og undersøker om det er utestående krav. En liten gruppe velger å være 

passive og venter til de får faktura fra kommunen. Dersom man for sistnevnte tilfeller skal 

ettergi krav fordi kommunen ikke vet hvem kravet skal sendes til, vil dette utgjøre en usaklig 

forskjellsbehandling.  

Om kommunen sender ut brev til dødsbo med kravsoppstilling etter det tidspunktet det var 

mulig å gjøre det, så medfører dette ikke at kravet faller bort, men at kommunen i tråd med 

god inkassoskikk frafaller eventuelle krav på forsinkelsesrenter og gebyrer. 

 

Rådmannens vurdering 

Som det framgår, er det ikke mye kommunen kan få gjort i forhold til praksis for etteroppgjør 

ved dødsfall. Tildelingskontoret følger jevnlig med på proklama i Norsk Lysingsblad og fører 

inn ny kontaktinformasjon i Visma der det er aktuelt, og sørger for at vedlagte 

brev/informasjon sendes pårørende/respektive dødsbo. Der det ikke er gjenlevende ektefelle 

opplyses om muligheten for forhåndsligning, slik at etterberegningen kan gjennomføres 

raskere. 

Rådmannen ser at det kunne være hensiktsmessig at slik informasjon sendes til alle dødsbo, - 

ikke bare der det er kjente restanser. Slik endring iverksettes straks. 

 

Vedlegg 

 Skjema som går til nærmeste pårørende når en institusjonsbeboer dør i forhold til 

etterberegning i forhold til betaling 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/5103-1   Arkiv: A00  

 

Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.11.2019 

178/19 Formannskapet 03.12.2019 

198/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet anbefaler at følgende lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolen i 

Ringerike gjeldende fra 1. august 2020 vedtas: 

 

1. Nåværende opptaksgrense mellom Hallingby skole og Ullerål skole endres, slik at elever nord 

for tidl. Heen mølle går til Hallingby, elever sør for grensen går til Ullerål. 

 

2. Nåværende grense mellom Helgerud skole og Veien skole endres, til kryss 

Soknedalsveien/E16. 

 

Elever fra 2. til 7. trinn ved skolestart høst 2020 tilhørende dette området i dagens Veien 

skolekrets, kan etter eget ønske fortsette resten av barneskoleløpet ved Veien skole. Elever som 

skal begynne i 1. klasse høst 2020, vil tilhøre Helgerud skolekrets. 

 

3. Opptaksgrense mellom Tyristrand skole og Helgerud, Benterud og Veienmarka ungdomsskole 

settes slik at området Ask tilhører Tyristrand skole. Opptaksgrensene følger grensene for tidligere 

Stranden skole. 

 

4. Opptaksgrenser for Ullerål skole settes slik at elever bosatt nord for Storelva, vest for 

Randselva og øst for Begna elv går til Ullerål, begrenset i forhold til vedtatte opptaksgrenser mot 

Hallingby skole og Vang skole. 

 

5. Opptaksgrense for Benterud skole settes til området Hønefoss syd, begrenset i forhold til grense 

mot Veien skole. I tillegg tilhører området øst for Randselva/Storelva, Vesterntangen og 

Støalandet, Benterud skolekrets. Grense mot øst opprettholdes tilsvarende tidligere grense 

mellom Hønefoss skole og Vang Skole. 

 

Elever fra 2. til 7. trinn ved skolestart høst 2020 tilhørende dette området i dagens Hønefoss 

skolekrets, kan etter eget ønske fortsette resten av barneskoleløpet ved Ullerål skole. Elever som 

skal begynne i 1. klasse høst 2020, vil tilhøre Benterud skolekrets. 
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Formannskapet anbefaler at man har stort fokus på å ivareta løsninger for Hønefoss nord, dersom 

fremtidig befolkningsvekst fører til økt antall elever i dette området, og at denne forskrift endres i 

tråd med behov.  

Opptaksgrenser skal i størst mulig grad bidra til trygghet og forutsigbarhet for alle 

grunnskoleelever i Ringerike. Ved vurdering av endring av opptaksgrenser skal skolens egne 

organer sammen med FAU og RKFU (Ringerike kommunale foreldreutvalg) og tilsvarende organ 

i avgivende barnehager høres. 

 

Formannskapet presiserer viktigheten av at trafikksikkerhetstiltak for elever tilhørende Nye 

Ullerål og Benterud gjennomføres i henhold til plan, samt at broløsning over Storelva kommer på 

plass så raskt som mulig. 

 

 

Sammendrag 

Denne saken beskriver opptaksområdene ved grunnskolene i Ringerike, etter at Benterud og 

Ullerål skoler er ferdigstilte. Saken har vært på offentlig høring, der alle interesserte har 

kunnet avgi uttale.  

På bakgrunn av høringsutaler og tidligere opptaksområder er det utarbeidet et forslag til 

forskrift for opptaksområder for de kommunale skolene. Det er gjort små justeringer i Hen, 

Heradsbygda og Askområdet. For grensa mellom Ullerål og Benterud er det beskrevet ulike 

alternativer.  

 

Bakgrunn  
Bygging og ferdigstilling av to nye skoler i Hønefoss sentrum gjør at det er behov for å justere 

opptaksområdene til grunnskolene i Ringerike. Gjeldende opptaksområder ble vedtatt i Hovedutvalget 

for oppvekst og kultur (HOK) 7. november 2018, (HOK sak 42/18).  

 

Etter at endringer ble vedtatt november 2018 har det kommet reaksjoner på særlig to opptaksområder:  

1. Sentrumsområdene i Hønefoss og grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole.  

2. Grensen mellom Hallingby skole og Ullerål skole. 

 

Reaksjonene har blant annet kommet i media og som innbyggerinitiativ.  

 

På bakgrunn av reaksjonene ba HOK rådmannen om å komme med ny sak om oppvekstområder 

(HOK sak 23/19). Opptaksområder for alle skolene i kommunen skal vedtas på nytt av kommunestyret 

som en forskrift. 

 

Formålet med forskriften er å: 

- angi hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene, også definert som 

skolens opptaksområder eller skolekretser. 

- sørge for faste grenser som bidrar til likeverdige oppvekst- og læringsmiljøer. 

- sikre en forsvarlig kapasitetsutnyttelse ved de ulike skolene for å sikre alle elever 

tilfredsstillende kvalitet i opplæringen. 

- synliggjøre hvordan kommunen ivaretar nærskoleprinsippet og prinsippet om barnets beste 

 

Gjeldende opptaksområder ble sendt ut på høring 28. august 2019, med høringsfrist 28. oktober 2019. 

En arbeidsgruppe med representanter fra Ringerike kommunale foreldreutvalg, ungdomsrådet, 

skoleledere og organisasjonene har bidratt i utarbeidelsen av høringsbrev og forslag til 

opptaksområder.  
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I høringsbrevet ba vi om innspill til alle skolenes opptaksområder, med særlig fokus på følgende 

inndelinger:  

- Hønefoss skoles opptaksområde og nytt skolested for elever i områdene sentrum, Hengsle, 

Vesterntangen/Støalandet og Holttangen/Hønengata/Parkveien.  

- Justering av opptaksområdet mellom Ullerål skole og Hallingby skole i området 

Hensveien.  

- Eventuell gradvis innføring av nye opptaksområder, slik at de i 2020 bare blir gjeldende 

for 1. klassinger. 

 

Høringen 
Det ble sendt ut høringsbrev til samarbeidsutvalgene (SU) ved kommunens grunnskoler, 

Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Delta, Fagforbundet, Ringerike kommunale 

foreldreutvalg og Brakar AS. Høringsbrevet ble også lagt ut på kommunens nettside og annonsert i 

kommunens lørdagsannonse i Ringerikes Blad. 

Det har vært gjennomført høringsmøter på Benterud, Hønefoss og Ullerål skoler etter ønske fra 

SU/FAU. 

 

Det kom inn i alt 20 høringsuttalelser: Fra skoler, samarbeidsutvalg (SU), elevråd, FAU, ansatte og 

enkeltpersoner. Følgende har avgitt uttalelse:  

 Ask utvikling 

 Benterud skole SU har videresendt tre svar de har fått fra foresatte. De har ikke kommet 

med egen uttalelse. 

o høringssvar 1 fra Thomas Fransrud 

o høringssvar 2 fra Reidar Stene 

o høringssvar 3 fra Karianne Hagen 

 Hallingby skole SU 

 Haugsbygd ungdomsskole SU 

 Haugsbygd ungdomsskole Utdanningsforbundet 

 Helgerud skole SU 

 Hønefoss skole – elevrådet 

 Hønefoss skole FAU 

 Hønefoss skole lærerne 

 Hønefoss skole SU 

 Hanne Skollerud Heen 

 Marte Aagesen Trondsen og Daniel Aleksander Holm 

 Ullerål skole FAU 

 Ullerål skole SU 

 Vang skole SU, FAU og personalet 

 Veien skole SU 

 Veienmarka ungdomsskole personalet 

 Tyristrand skole SU 

 

Uttalelsene omhandler justering av grenser mellom opptaksområder, trafikkforhold, nærmiljø og 

skolemiljø.  

 

Høringssvar 

Her beskrives gjeldende vedtak og uttalelser i de grenseområdene som er omtalt i høringssvarene; 

 

Grensen mellom Ullerål skole og Hallingby skole. 
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1. januar 2019 ble grensen mellom skolene flyttet fra Hensveien 100/Hen mølle til Hensveien 187 

(HOK 42/18) 

 

Uttalelsene fra Hallingby skoles SU, Ullerål skoles SU og FAU, Hønefoss skoles FAU, Hanne 

Skollerud Heen, Marte Aagesen Trondsen og Daniel Aleksander Holm anbefaler å flytte grensene 

tilbake igjen til Hen mølle/Hensveien 100. Karianne Hagen foreslår at grensen flyttes til Risesletta.  

Utenom denne høringen så er det også et innbyggerinitiativ «Skolegrenser Hallingby skole», med 360 

underskrifter på Minsak.no, som foreslår å flytte grensene tilbake til Hen Mølle. 

 

Grensen mellom opptaksområdene Helgerud skole og Veien skole.  

I HOK 42/18 står det i saksframlegget at Helgerud SU forslag om å flytte grensen til E16 skal tas inn i 

dokumentteksten til endelig forslag om opptaksområder. Teksten ble dessverre ikke tatt inn i 

dokumentet i 2018, men skolegrensene i kommunens kartløsning ble endret etter behandlingen i 

HOK. Helgerud SU har også ved denne høringen sendt inn høringssvar om at grensen skal gå ved 

E16. 

 

Grensen mellom Tyristrand skole, Helgerud skole og Benterud skole (Ask-området). 

I opptaksområdene vedtatt i HOK 42/18 gjelder følgende grenser: Mot Benterud skole og Haugsbygd 

ungdomsskole går grensen ved brua over Sogna på Ask. Grensen mellom Helgerud skole og 

Tyristrand skole går på Ask i krysset der Sandakerveien tar av fra RV 35. 

 

Uttalelsene fra Tyristrand skoles SU, Ask Utvikling, Karianne Hagen og Thomas Fransrud tar til orde 

for å utvide Tyristrand skoles opptaksområde mot Helgerud og Benterud, blant annet for at Ask skal 

omfattes av én skolekrets.  

 

Grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole. 

I Hønefoss sør ble Benterud skole tatt i bruk fra 1. januar 2019. I Hønefoss nord er Ullerål skole under 

utbygging, og skal ferdigstilles til oppstart av skoleåret 2020-2021. Disse skolene erstatter 

Kirkeskolen, Eikli skole, Hønefoss skole og nåværende Ullerål skole. 

 

I vedtaket HOK 42/18 følger grensen mot Ullerål skole Randselva fra Glatvedt til Overmannsund bru 

(Vesterntangen) og videre til Hovsenga slik at området øst for Randselva tilhører Benterud skole. Fra 

Overmannsund bru går grensen gjennom lyskrysset, langs Nygata/Parkgata til St. Hanshaugen og over 

denne til Ankersgate. Grensen går mellom Ankersgate nr. 5 og 7 slik at nr. 5 tilhører Benterud skole 

og nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen gjennom industri- forretnings-området vestover til 

Randsfjordbanen, og følger denne til brua over Begna. Hele Vesterntangen fram til grensen mot Vang 

skole tilhører Benterud skole.  

 

Uttalelsene fra Hønefoss skoles elevråd, SU, FAU og ansatte, Karianne Hagen, Marte Aagesen 

Trondsen og Daniel Aleksander Holm anbefaler å flytte grensa slik at den følger Begnaelva, Bybrua 

og Storelva. Forslaget innebærer at hele Vesterntangen og området Nygata, Parkgata og Ankersgate 

tilhører Ullerål skole.  

 

Uttalene fra Ullerål skoles SU og FAU ønsker at grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole skal 

være som i vedtaket fra HOK 42/18. 

 

Opptaksområdet til ungdomsskolene Hov, Veienmarka og Haugsbygds opptaksområder 

I opptaksområdene vedtatt i HOK 42/18, er det noe mangelfull beskrivelse av opptaksområdet for 

elever som bor i Hønefoss sentrum, Eikli, Arnegård og Hvervenmoen. 

 

Uttalelser fra Haugsbygd ungdomsskole SU, Utdanningsforbundet v/Haugsbygd ungdomsskole, 

personalet ved Veienmarka ungdomsskole og Karianne Hagen omhandler opptaksområdene for 

ungdomsskolene på ulike måter.  
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Konsekvenser av foreslåtte endringer 

 

Grensen mellom Ullerål skole og Hallingby skole. 

I dette området bor det relativt få elever, 1-2 på hvert trinn. For elever med rett til skyss går det 

transport i begge retninger. En del barn i området er søkt inn på Ullerål av mer praktiske årsaker. En 

endring av grensen tilbake til Hen Mølle vil kunne bidra til å dempe presset på Ullerål noe. Hallingby 

skole har god kapasitet (Se vedlegg om elevtallsprognoser). Å redusere trykket på Ullerål vi også ha 

skolefaglige fordeler når det gjelder organisering og tilpasning av undervisningen. 

 

Grensen mellom opptaksområdene Helgerud skole og Veien skole.  

Flere elever på Helgerud-siden av E16 er søkt inn på Helgerud skole de siste årene. Området har 

tidligere tilhørt Veien skole. Begge skolene har god kapasitet. Ut fra dagens prognoser ser Veien skole 

ut til å få størst vekst av disse to på lengre sikt.  

 

Grensen mellom Tyristrand skole, Helgerud skole og Benterud skole (Ask-området). 

De fleste høringsuttalene går inn for å flytte grensen nærmere Hønefoss, slik at hele tidligere Stranden 

skolekrets tilhører Tyristrand. Transportmessig er Helgerud litt komplisert fra Sandaker-området. 

Tyristrand har noe kapasitet, og et synkende elevtall i neste 5-årsprognose, men elevtallet vil så øke 

igjen. Benterud skole har god kapasitet. Ringerike Montessoriskole på Ask påvirker elevtallet ved de 

kommunale skolene i området, så den ønskede endringen vil kunne håndteres av Tyristrand. 

Endringen påvirker ikke skoleskyssen i området. 

 

Grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole 

Høringsuttalene i dette området er delte. Uttalene fra Hønefoss skole med flere går inn for Hønefoss 

bru som grense, mens uttalene fra Ullerål skole går inn for å opprettholde grensen ved lyskrysset som 

vedtatt i HOK 42/18.  

 

Alternativ 1: Grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole går ved Hønefoss bru og følger 

Begnaelva og Storelva. 

 

Alternativ 2: Grensen mellom opptaksområdene i sentrum følger vedtaket fra HOK 42/18.  Grensen 

går ved lyskrysset på nordsida, slik at Vesterntangen og området nær Hønefoss skole tilhører 

Benterud. 

 

Det går i dag 880 elever på Ullerål, Hønefoss og Benterud skoler. 

Dersom grensen settes på Hønefoss bru vil det i dag bo omlag 550 elever i Ullerål sitt opptaksområde 

og 330 elever i Benterud sitt opptaksområde etter at Hønefoss skole er lagt ned og nye 

opptaksområder er vedtatt. 

Dersom grensen settes ved det første lyskrysset på nordsida slik at området rundt Hønefoss skole og 

Vesterntangen tilhører Benterud, ville det vært 500 elever på Ullerål og 380 elever i Benterud sitt 

opptaksområde. Elevtallet neste skoleår ser totalt ut til å bli 20 høyere enn inneværende skoleår. 

 

Med stor vekst i Ullerål-Hønefoss-Benterud-området vil det kunne medføre et behov for en tredje 

skole i Hønefoss i løpet av noen år.  Prognosene fra Norconsult 2018 viser et stabilt og ikke økende 

elevtall i kretsene Ullerål og Hønefoss de neste 5 år, og en svak økning i perioden 2025-2030 (se 

vedlegg). Prognosene for Benterud viser jevn økning på omlag 100 elever i neste 10-årsperiode. 

Det er derfor antydet at en tredje barneskole i Hønefoss bør være på plass i siste del av 2020-tallet. 

 

Opptaksområdet til ungdomsskolene Hov, Veienmarka og Haugsbygds opptaksområder 

Det foreslås i hovedsak å beholde opptaksområdene for ungdomsskolene slik de er, men at nye 

Tanberglia tilhører Benterud og Veienmarka, sammen med Trygstad og Arnegård, mens Monserud 

tilhører Haugsbygd. Haugsbygd si grense mot Tyristrand foreslås ved Storelva.  
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Rådmannen ønsker å komme tilbake til framtidig inndeling av ungdomsskolekretsene i 2021 etter at 

nye elevtallsprognoser er lagt fram og behandlet. 

 

 

Innføringstakt 
 

Lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune gjøres gjeldende fra 1. 

august 2020 for elever som begynner på skolen etter den dato. Det innebærer at elever som allerede 

har startet på kommunens skoler, utenom Hønefoss skole, ikke må bytte skole, selv om 

opptaksområdene foreslås endret fra neste skoleår.  

 

Det er kapasitet til endringene på de berørte skolene, men det kan få noen konsekvenser for 

skoleskyssen. 

 

Innføringen av de nye opptaksområdene knyttet til Ullerål – Hønefoss – Benterud behandles særskilt. 

 

Det kom fram ulike syn i høringene:  

Hønefoss skoles elevråd, SU, FAU og ansatte, Marte Aagesen Trondsen og Daniel Aleksander Holm 

foreslår at elevene som i dag går på Hønefoss skole overføres samlet til Ullerål skole og at de elevene 

som ønsker det kan overføres til Benterud skole.   

 

Ullerål skoles SU og FAU foreslår at de vedtatte grensene innføres gradvis og at dagens elever ved 

Hønefoss skole overføres til Benterud skole fra og med skoleåret 2020-2021. 

 

Å overføre alle elever på dagens Hønefoss skole samlet til Ullerål skole kan gi et elevtall på Ullerål på 

opp mot 600 elever fra høsten 2020. Da er skolens kapasitet utnyttet maksimalt fra åpningsdagen. 

Både FAU og SU ved Ullerål skole advarer mot å fylle skolen helt opp fra åpning, og uttaler at 

«romprogrammet til den nye skolen er planlagt for å kunne legge opp til en fleksibel undervisning 

med varierte læringsarealer. Dersom skolen blir full fra starten av kan vi risikere å miste den 

fleksibiliteten bygget legger opp til.» 

 

Faglig sett er det derfor et klar fordel at de nye skolene på Ullerål og Benterud får fordelt elevene 

jevnest mulig. Skolene vil da ha like forutsetninger for å utvikle den framtidsskolen som 

skolebyggene gir mulighet for, og følge opp de nye nasjonale læreplanene fra neste skoleår. Det tar og 

tid å etablere god og ny praksis i nye omgivelser. 

 

Ut fra dette skisseres ulike alternative innføringsmodeller for grensen Ullerål - Benterud: 

Elevene på 1. trinn innskrives etter de nye opptaksområdene fra høsten 2020. 

For de andre elevene pekes det på følgende alternativer: 

 

1. Alle elevene ved Hønefoss skole overføres til Ullerål skole fra skoleåret 2020-2021. 

Elever som ønsker det overføres til Benterud skole. 

 

2. Alle elevene ved Hønefoss fordeles på Ullerål skole og Benterud skole fra høsten 2020 etter 

vedtatt grense.  

 

3. Elever i 2.- 4. trinn  ved Hønefoss overføres den skolen de tilhører etter nye opptaksområder. 

Elevene ved Hønefoss skoles 5.-7. trinn overføres samlet til Ullerål. De som ønsker det 

overføres til Benterud skole. 

 

4. Alle elevene ved Hønefoss skole overføres til Benterud skole fra 1.august 2020.  
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Alternativ 1 gir et stort press på Ullerål skole med nær 600 elever neste skoleår. I de påfølgende 

skoleårene vil elevtallet på Ullerål skole reduseres, etter hvert som elever i sentrum begynner på 

Benterud og elever i Hen-området begynner på Hallingby.  

 

Ut fra en «Barnas beste»-vurdering, kan det være en fordel at elever som i dag går på Hønefoss får 

fortsette på samme skole, noe som er påpekt i elevrådet på Hønefoss sin uttale. Ulempen er at søsken i 

dette alternativet går på forskjellige skoler.  

Pedagogisk sett gir det som nevnt tidligere faglige utfordringer å starte opp med en full skole fra 

åpningsdagen.  

 

Alternativ 2 samsvarer med vedtaket fra HOK 42/18. Dette gir jevnest elevfordeling mellom skolen. I 

et barnas beste- perspektiv vil denne modellen gjøre at søsken går på samme skole. Ulempen er at 15-

40 % av elevene på Hønefoss kommer på en annen skole enn de andre elevene, avhengig av hvor 

grensen mellom opptaksområdene settes. 

 

Alternativ 3 er en mellomløsning, der de som har gått lenge sammen på Hønefoss skole og blir elever 

på mellomtrinnet fra høsten 2020, flyttes samlet til Ullerål. De som har gått kortere tid sammen, 

fordeles etter nye opptaksområder. Ut fra at vennskap utvikles over tid, vil dette alternativet ivareta de 

som har gått lenge sammen og gi de som må bytte skole lengre tid for å utvikle et godt læringsmiljø på 

en ny skole. 

 

Alternativ 4 innebærer at alle elever som i dag går på Hønefoss i dag overføres Benterud. Dette vil gi 

Ullerål en gravis vekst ut fra dagens elevtall, mens den vil gi Benterud et kraftig hopp og så en gradvis 

nedgang etter hvert som elevene begynner på begge skolene. 

 

 

Trafikksikkerhet og skoleskyss 

Trafikksikkerhet knyttet til skolevei omtales for Hønefoss Nord i den politiske saken om 

skoleveistiltak Nye Ullerål skole (K-sak 61/19). Alle tiltak i dette vedtaket forutsettes 

gjennomført før skolestart høsten 2020. Andre tiltak omtales i kommunens trafikksikkerhetsplan, 
 

Når det gjelder skyss, vil ikke de endringene som foreslås i saken ha store konsekvenser. Brakar 

organiserer skoleskyssen til den definerte nærskolen, men bare til en skole i hvert område. Det 

innebærer at gradvis innføring av nye opptaksområder kan medføre noen utgifter. Dette gjelder særlig 

for 1. klasse der skyssgrensen er 2 km.  

 

Søknad om å få gå på annen skole enn nærskolen 

I Ringerike kommune kan det søkes om å få gå på annen skole enn nærskolen. Rektor ved den skolen 

det søkes opptak ved behandler slike søknader. Det er i hovedsak kapasitet som avgjør om slike 

søknader innvilges (K-sak 76/16). Det er relativt god kapasitet på de fleste skolene i Ringerike, 

bortsett fra ved Vang skole, Veienmarka ungdomsskole og eventuelt Ullerål skole. 

 

Juridiske forhold 

Hjemmelen for å lage forskrift på dette området er gitt i Lov om grunnskolen og den videregående 

opplæringen § 8.1. Utdanningsdirektoratet beskriver to måter å fastsette opptaksområder på, enten 

som ordinær politisk sak, slik det ble gjort i HOK 42/18, eller ved forskrift, slik det gjøres i denne 

saken. 

 

Endelig forslag til Lokal forskrift til opptaksområder i grunnskolen i Ringerike kommune  

 

Opptaksområdene til skolene med kartutsnitt er beskrevet i vedlegget «Forslag til Lokal forskrift til 

opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune».  
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Følgende grenser foreslås endret fra 1. august 2020: 

- Hallingby skole/Ullerål skole: grensen går ved Hen mølle/Hensveien 100. 

- Helgerud skole/Veien skole: grensen går ved E16. 

- Ullerål skole/Benterud skole: grensen følger grensen Randselva fra Glatvedt til 

Overmannsund bru (Vesterntangen) og videre til Hovsenga slik at området sør for Randselva 

tilhører Benterud skole. Fra Overmannsund bru går grensen gjennom lyskrysset, langs 

Nygata/Parkgata til St. Hanshaugen og over denne til Ankersgate. Grensen går mellom 

Ankersgate nr. 5 og 7 slik at nr. 5 tilhører Benterud skole og nr. 7 Ullerål skole. Videre går 

grensen gjennom industri- forretnings-området vestover til Randsfjordbanen, og følger 

denne til brua over Begna. Hele Vesterntangen fram til grensen mot Vang skole tilhører 

Benterud skole.  

- Hov ungdomsskole: Hele Ullerål skoles opptaksområdet tilhører Hov. 

- Tyristrand skole: Grensen mellom Tyristrand skole og Helgerud skole går ved Heiern og 

følger elva Sogna sørover til Sørumsmarka. Mot Benterud skole og Haugsbygd ungdomsskole 

går grensen ved E 16 og følger Storelva til Busund, slik at området vest for Storelva hører til 

Tyristrand.  

- Veienmarka ungdomsskole: Elever som bor i opptaksområdet til Helgerud og Veien skoler 

tilhører Veienmarka ungdomsskole. Elever i Benterud skoles opptaksområde deles slik at 

bosatte på Eikli, Arnegård, Trygstad og Tanberglia tilhører Veienmarka ungdomsskole.  

- Haugsbygd ungdomsskole: Elever som bor i opptaksområdet til Vang skole tilhører 

Haugsbygd ungdomsskole. Mot Tyristrand skole går grensen ved Storelva. Mot Veienmarka 

går grensen slik at bosatte på Hvervenmoen, Monserud og i Ringåsen samt all bebyggelse 

langs FV 156 Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole kommune tilhører 

Haugsbygd ungdomsskole. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen ser at det har vært et stort engasjement i denne saken. Det er gjennomført en god prosess 

og høringsinstansene har arbeidet grundig og omfattende med uttalene. 

 

Alternativene beskrevet i denne sak ivaretar etter rådmannens vurdering prinsippet om barnets beste 

og barns rett til medvirkning. Det er kommet mange høringsuttaler fra skolenes samarbeidsutvalg, som 

er sammensatt av elever, foreldre og ansatte. I tillegg er det egen uttale fra elevrådet ved Hønefoss 

skole. 

 

For de fleste områdene i kommunen er det foreslått mindre justeringer i høringsrunden. Rådmannen 

går inn for endringene som er foreslått ved Hen, i Heradsbygda og Ask-området.  

 

Når det gjelder den nye grensen mellom Benterud og Ullerål, registrer rådmannen at debatten i liten 

grad har handlet om det pedagogiske innholdet for elevene. Slik saken står, vil alle alternativene gi 

elevene bedre skolefaglige rammer enn de skolebyggene vi har hatt.   

 

Rådmannen har i utgangspunktet ikke endret syn i saken og mener at alternativ 2, slik det ble vedtatt i 

HOK 42/18, med grense mellom Ullerål og Hønefoss ved lyskrysset på nordsida, er en god løsning.   

 

Dette vil gi den jevneste fordeling av elevene og det beste pedagogiske tilbudet til elevene, og 

vurderes som viktigere enn skolevei. Det pedagogiske tilbudet er vesentlig for elevens fleksibilitet i 

læring og differensiering av læringsmetoder. I tillegg er oppstart av nye skoler alltid krevende.  
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Rådmannen tilrår også at elevene ved Hønefoss skole blir overført til nye skoler høsten 2020.  

Rådmannen ser at dette alternativet utnytter kapasiteten best på begge skolene.  Den vil gi et godt 

handlingsrom ut fra total kapasitet, og gi elevene, foreldre og tilsatte gode utviklingsmuligheter. 

Alternativt vil rådmannen peke på at de elevene som har gått lengst sammen på Hønefoss skole kan gå 

samlet til Ullerål skole. 

 

Forslaget til forskrift synliggjør hvordan kommunen ivaretar nærskoleprinsippet. Rådmannen har 

samtidig vurdert prinsippet om barnets beste, og det er tatt hensyn til nærmiljø og transport.   

Den foreslåtte forskrift til opptaksområder er ikke til hinder for den enkeltes mulighet til å søke plass 

ved annen skole enn nærskolen.   

 

Lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune gjøres gjeldende fra 1. 

august 2020. Det innebærer at elever som allerede har startet på kommunens skoler utenom Hønefoss, 

ikke må bytte skole, selv om opptaksområdene endres. 
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Vedlegg:  

Høringsbrev 

Kart over sentrumsområdet 

Elevprognose fra Norconsult 

Opptaksområder vedtatt av HOK sak 42/18 

Forslag til Lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune 

Høringsuttalelser fra:  

 Ask utvikling 

 Benterud skole SU har videresendt tre svar de har fått fra foresatte, men de har ikke 

kommet med egen uttalelse. 

o høringssvar 1 fra Thomas Fransrud 

o høringssvar 2 fra Reidar Stene 

o høringssvar 3 fra Karianne Hagen 

 Hallingby skole SU 

 Haugsbygd ungdomsskole SU 

 Haugsbygd ungdomsskole Utdanningsforbundet 

 Helgerud skole SU 

 Hønefoss skole – elevrådet 

 Hønefoss skole FAU 

 Hønefoss skole lærerne 

 Hønefoss skole SU 

 Hanne Skollerud Heen 

 Marte Aagesen Trondsen og Daniel Aleksander Holm 

 Ullerål skole FAU 

 Ullerål skole SU 

 Vang skole SU, FAU og personalet 

 Veien skole SU 

 Veienmarka ungdomsskole personalet 

 Tyristrand skole SU 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Arkivsaksnr.: 19/5099-1   Arkiv: J44  

 

Utbedringer av råteskader Tyristrand skole  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

155/19 Formannskapet 03.12.2019 

199/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret bevilger 5,45 millioner kroner til utskifting av alle vindusfelt, 

etterisolering og utbedring av råteskader i ungdomsskolebygget ved Tyristrand skole.  

  

2. Beløpet innarbeides i kommunens investeringsbudsjett for 2020. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det er oppdaget råte i vindusfelt og vegger på Tyristrand ungdomsskole. Miljørettet helsevern 

har gjennomført tilsyn. Det er gitt pålegg om utbedringer av skader og skolens godkjenning 

etter forskrift om miljørettet helsevern er trukket tilbake. 

 

Vinduene fra 1973 er punktert og det trekker fra vinduskarmene. 25 vinduer er råtne, men det 

anbefales å bytte alle, da de resterende likevel må skiftes i nær framtid. Det anbefales videre at 

bygget etterisoleres samtidig, da dette er en mindre investering i den totale kostnaden, men vil 

spare energi på sikt. Total ramme for utbedringene er anslått til 5,45 millioner kroner. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det ble gjennomført visuell tilstandsanalyse av Tyristrand skole i 2018 og avdekket bl.a. 

punkterte og dårlige vinduer og dører, samt behov for maling og utskifting av gesimskasse.  

18. oktober i år ble det gjennomført befaring av teknisk forvaltning etter bekymringsmelding 

samme dag.  Det var mistanke om råte i vinduer på nordsiden av bygget. På befaring ble dette 

konstatert, og det ble funnet råteskader også i vegg under vinduskarmen. Visuelt kunne ikke 

råteskadene sees, men de ble avdekket på grunn av lukt og stikkprøver i vinduskarmen.  

Råteskadene kan ha oppstått fordi vinduene ser ut til å være feil montert, uten luftespalte 

mellom vinduskarm og vannbrett, og senere malt med diffusjonstett maling.   
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Beskrivelse av saken 

Under tilsyn fra miljørettet helsevern 25. oktober, ble det funnet avvik som karakteriseres som 

omfattende og alvorlige. Det er gitt pålegg om utbedringer og skolens godkjenning etter 

forskrift om miljøretter helsevern er trukket tilbake. (For utfyllende beskrivelse, se vedlegg): 

 

Avvikene fra tilsynet er følgende: 

1. Avvik 

Fuktskader i vinduskonstruksjon, jf. forskriftens § 13. Rengjøring og vedlikehold.  

 

Grunnlag for avviket 

Vindusinnrammingen i ungdomsskole nordvendte vegg mot parkeringsplassen og i gavl i 

nordre grupperom er råtne.   

Under forsøk på å åpne et vindu fulgte innrammingen delvis med.  

 

Konklusjon: Avviket er alvorlig.   

 

2. Avvik  

Lukt av fuktig kjeller (råte og fukt), jf. forskriftens § 19. Inneklima/luftkvalitet. 

 

Grunnlag for avviket 

Lukt av fuktig kjeller i undervisningsfløyen i ungdomsskolen og i underetasjen. Sterk lukt bak 

løse veggplater under enkelte av vinduene. 

 

Konklusjon: Avviket er alvorlig. 

 

3. Avvik 

Råttent takoverbygg, jf. forskriftens § 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap. 

 

Grunnlag for avviket Takoverbygg over rullestoladkomst fra parkeringsplassen var råtten 

med knekt treverk i takkonstruksjon. Adkomsten er i tillegg en rømningsvei. 

 

Konklusjon: Avviket er alvorlig. 

 

4. Avvik 

Uklare vinduer, jf. forskriftens § 13. Rengjøring og vedlikehold.  

 

Grunnlag for avviket 

De fleste vinduene i ungdomsskolen er punkterte med grå melert overflate.    

Et vindu var sprekt med skarp kant på innsiden nær elevarbeidsplass. 

 

Konklusjon: Avviket er alvorlig. 

 

 

 

Etter tilsynet har kommuneoverlegen pålagt gjennomføring av følgende tiltak  

(For utfyllende beskrivelse, se vedlegg):  

 

1. Utbedre fuktskader i ungdomsskolebygget. Innen 01.08.2020 

2. Informere om fuktskadene og konsekvenser for elevenes helse og miljø. Umiddelbart. 
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3. Redusere bruken av rom med fuktskader og luktulemper.  

Unngå bruk av de mest utsatte rommene. Umiddelbart. 

4. Sikre døgnkontinuerlig høy luftutskiftning. Umiddelbart. 

5. Fremlegge skriftlig dokumentasjon for hvordan punkt 2, 3 og 4 er løst. Innen 

01.01.2020. 

6. Kartlegge omfanget av fuktskadene og fremlegge vedlikeholdsplan (handlingsplan) for 

gjennomføring av nødvendige tiltak. Innen 01.01.2020. 

 

Skolen har informert foreldre og elever og redusert bruken av de berørte rom i tråd med 

vedtaket. Det er gjennomført muggsoppmålinger på luft og vegger. Disse er analysert og viser 

ingen unormale funn.  

 

For å utbedre skadene må omfattende bygningsmessige tiltak gjennomføres.  

 

Tyristrand skole skal bestå på lang sikt. Det vil derfor være hensiktsmessig å vurdere 

nærliggende tiltak som tar vare på bygningene og reduserer energiforbruket, samtidig som 

man lukker avvikene.  

På bakgrunn av dette skisseres 4 alternativer, der Alternativ 1 er det mest omfattende. 

 

Alternativ 1:  

Vinduer: 25 vindusfelt må skiftes ut. I tillegg er alle vinduene i resten av bygget punktert og 

anbefales utskiftet. Totalt antall vindusfelt som bør skiftes er 57. Det anbefales å sette inn nye 

vedlikeholdsfrie vinduer. Ved utskifting av vinduene må solskjerming, som også er defekt, 

byttes.  

Anslått pris: 3,3 millioner kroner.  Av dette: Solskjerming l million kroner.  

 

Råteskader: Veggene rundt vindusfeltene er råteskadet, men omfanget av skadene og derav 

også kostnadene, er usikre. Anslått pris: 200-250 tusen kroner  

 

Takoverbygg: To takoverbygg må rives og skiftes ut.  Nye takoverbygg i vedlikeholdsfritt 

materiale anbefales. Anslått pris: 100 tusen kromer. 

 

Etterisolering: Når vinduer skiftes og vindusfelt bygges opp igjen, anbefales etterisolering av 

vegger og tak og utskifting av gesimskasser. Dette vil forhindre fuktproblematikk og varmetap 

og gir en energibesparelse på 15-20 %, noe som tilsvarer 130 tusen kroner årlig. 

Kostnader med etterisolering av tak, vegger og utbedring av gesimskasser er anslått til 1,8 

millioner kroner. 

 

Oppsummering: 

Beskrivelse Beløp  

Utskifting av alle vindusfelt inkl. solavskjerming  3 300 000 kr 

Utbedring etter råteskader     250 000 kr 

Takoverbygg     100 000 kr 

Etterisolering av vegger, tak og utforing av gesimskasse  1 800 000 kr 

Sum  5 450 000 kr 

 

  

Denne løsningen er en oppgradering av bygget og kan utgiftsføres som investering. 
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Andre og enklere løsninger 

 

Alternativ 2:   

Utbedre kun det helt nødvendige:  

25 vindusfelt skiftes, nye takoverbygg og råteskader utbedres. 

Anslått pris: 1,5 millioner kroner. 

Denne løsningen vurderes som vedlikehold og må utgiftsføres over driftsbudsjettet. 

  

Alternativ 3:  

25 vindusfelt skiftes, nye takoverbygg og råteskader utbedres.  

I tillegg isoleres veggene der vindusfeltene blir skiftet/reparert. 

Anslått pris: 2,1 millioner kroner. 

 

Alternativ 4:  

57 vindusfelt skiftes, nye takoverbygg og råteskader utbedres.  

I tillegg isoleres veggene der vindusfeltene blir skiftet/reparert. 

Anslått pris: 3,6 millioner koner 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Tyristrand skole skal bestå og videreutvikles. Det er viktig at skadene blir utbedret så raskt 

som mulig, slik at elever og tilsatte igjen kan benytte hele skolebygget uten lukt og råteplager.  

Sette i et lengre perspektiv vil en oppgradering som beskrevet i det første alternativet, være 

det beste. Det er kostnadsbesparende å gjøre flere ting samtidig, og dette vil og føre til lavere 

energiforbruk. 

 

Rådmannen anbefaler derfor at det gjennomføres en utbedring av råteskade, total utskifting av 

vindusfelt med etterisolering av vegger og tak, slik det er beskrevet i det første alternativet. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Per Christian Frøislie 

 

saksbehandler: Stig Høyvik 
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Arkivsaksnr.: 19/4546-1   Arkiv: 057 &01  

 

Selskapsavtale for IKA Kongsberg - endringer fra 1.1.2020  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

145/19 Formannskapet 05.11.2019 

200/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA 

Kongsberg) 2020 godkjennes. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

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

organisert som et IKS i 2003. I 2019 hadde selskapet 42 eiere. 

Med bakgrunn i kommune- og fylkeskommunesammenslåinger vil IKA Kongsberg ha 38 

eiere i 2020. Kommunene Holmestrand og Sande blir nye Holmestrand kommune, 

kommunene Tønsberg og Re blir nye Tønsberg kommune og kommunene Bø og Sauherad blir 

nye Midt-Telemark kommune. Svelvik kommune slås sammen med nye Drammen kommune 

og har av denne grunn meldt uttreden av selskapet. Buskerud fylkeskommune slås sammen 

med fylkeskommunene Akershus og Østfold til Viken fylkeskommune.. 

Buskerud fylkeskommunes andel i selskapet beholdes inntil videre uendret. 

Fylkeskommunene Vestfold og Telemark slås sammen til Vestfold og Telemark 

fylkeskommune. Den nye fylkeskommunen har valgt IKA Kongsberg som arkivinstitusjon. 

Disse endringene betyr at IKA Kongsbergs må justeres §§ 1 og 5 (eiere og eierandeler) i 

selskapsavtalen. 

Slike endringer må behandles i eiernes øverste politiske organ iht. IKS-lovens § 4, andre ledd. 

For øvrig er det foretatt små endringer i tekst som kun krever godkjennelse i selskapets 

representantskap. 

Selskapsavtale 2020 er ikke gyldig før alle eieres øverste politiske organ har et 

likelydendepositivt vedtak og Brønnøysundregistrene har skrevet firmaattest. 

 

Rådmannens vurdering 

Endringene har ingen negative økonomiske konsekvenser for eierne. For Vestfold og 

Telemark fylkeskommune vil utvidelse av innbyggertall tilsi økt eiertilskudd og dermed også 
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eierandel. De sammenslåtte kommunene vil hefte for de tidligere kommunenes eiertilskudd og 

eierandeler i to år etter sammenslåingen. (Vedtatt i representantskapet 24.5.2017 sak 023/17 

og i representantskapet 30.4.2019 sak 009/19.) 

Eierandelen er regnet etter eiertilskuddets størrelse prosentvis. I representantskapet 30.4.2019 

sak 010/19: Budsjett og eiertilskudd, ble følgende forutsetninger lagt til grunn for eiertilskudd 

2020: 

 innbyggertall er oppdatert 

 indeksregulert etter den kommunale deflator 

 opphør av to års regelen for kommunesammenslåingene i 2018 

 

Se vedlagt oversikt over eiertilskudd, andeler og garantisum. 

 

Vedlegg 

 Selskapsavtale 2020 

 Oversikt over eieres eiertilskudd, eierandeler og garantisum 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4680-2   Arkiv: U03 &01  

 

Ny selskapsavtale Sør-Øst 110 IKS  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

144/19 Formannskapet 05.11.2019 

201/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til vedtak: 

 
Ringerike kommune vedtar ny eierstruktur og justert selskapsavtale for Sør-Øst 110 IKS. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Sør-Øst 110 IKS eies av en rekke kommuner, samt 3 IKS selskaper (brannvesen). Eierandelene 

fremgår av vedlegg. 

Fra 01.01.2020 skjer endringer i kommunestrukturen, og det vil derfor være behov for 

endringer i selskapsavtalen. Representantskapet behandlet endringene i eierandeler i sitt møte 

15. oktober 2019 (sak 11/2019) med følgende vedtak: 

1. Representantskapet støtter at Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB) overtar 

Sandes eierandeler fra Drammensregionens brannvesen(DRBV) i forbindelse med 

etableringen av nye Holmestrand kommune bestående av dagens Holmestrand og 

Sande kommuner. 

2. Representantskapet støtter at nye Midt –Telemark kommune overtar eierandelene til 

dagens Bø og Sauherad kommuner, ved etableringer av nye Midt - Telemark 

kommune. 

3. Styret bes iverksette prosess for endring av selskapsavtalen i henhold til endringene 

omtalt i de to punktene over. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestrukturen endres. Fra 01.01.2020 skjer følgende endringer:  

 Nye Asker kommune etableres med nåværende Asker, Røyken og Hurum kommuner. 

Røyken og Hurum kommuner forlater dermed Sør-Øst 110 IKS. Eierandeler fordeles 

på resterende eiere.  
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 Nye Holmestrand etableres med nåværende Holmestrand og Sande kommuner. Sande 

kommune har til nå vært medeier i DRBV, som igjen er medeier i Sør-Øst 110 IKS. 

Siden Holmestrand er medeier i VIB flyttes eierandelene fra DRBV til VIB.  

 Nye Midt-Telemark etableres med nåværende Bø og Sauherad kommuner. Eierandeler 

fra Bø og Sauherad samles i nye Midt-Telemark kommune.  

 Nye Tønsberg etableres med nåværende Tønsberg og Re kommuner. Siden begge 

kommunene er medeiere i VIB får det ingen innvirkning på selskapsavtalen.  

Disse endringene medfører behov for endringer i eierstruktur og dermed av selskapsavtalen, 

og eierne av Sør-Øst 110 IKS er anmodet om å vedtat endringer i eierstruktur/ny 

selskapsavtale. 

 

Rådmannens vurdering 

Endringer i selskapsandeler reguleres i § 26 i Lov om interkommunale selskaper. I første ledd 

anføres at selskapsandel bare kan overdras til ny deltaker med samtykke fra alle de øvrige 

deltakere. Det antas for Sør-Øst 110 IKS at det ikke vil være noen som er uenig i de aktuelle 

endringene.  

Det heter i Sør-Øst 110 IKS sin selskapsavtale at den kan endres med 2/3 flertall i 

representantskapet, hvis ikke annet er fastsatt i lov eller selskapsavtale. Etter § 4 i loven må 

endringer i eierandelene vedtas av eierne, dvs. av kommunestyrene/IKS-er som er eiere. 

Kommunestyret bes vedta endringene i eiersturktur og forslget til ny selskapsavtale. 

  

Vedlegg 

 

 Selskapsavtale for Sør-Øst 110 IKS 

 Deltakere og eierandeler i Sør-Øst 110 IKS 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2019 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4696-2   Arkiv: L31 &13  

 

Høringsuttalelse til innføring av krav om landmålerbrev og andre 

forslag til endringer i matrikkelforskriften  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

83/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

171/19 Formannskapet 03.12.2019 

202/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i matrikkelforskriften: 

 

 Ringerike kommune er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil 

være mest hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende 

nummerering av alle paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a, b, 

c… osv. 

 

 Ringerike kommune mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å 

bygge kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 De foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan gjennomføre 

kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og samtidig vil være i stand til å 

utføre de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 En sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en naturlig del av 

ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener Ringerike kommune er tilstrekkelig. 

 

 Ringerike kommune mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår 

derfor at betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Ringerike kommune mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør 

rettigheten også registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning 

der. 

 

 

 

  

 



  Sak 202/19 

 

 Side 39 av 103   

 

Innledning / bakgrunn 

Ved lov 20. april 2018 nr. 12 vedtok Stortinget en rekke endringer i matrikkellova, bl.a. 

innføring av en autorisasjonsordning for eiendomslandmålere og åpning for å registrere 

geografiske opplysninger om servitutter i matrikkelen. De viktigste endringene i forskriften er 

bestemmelser knyttet til innføring av en autorisasjonsordning for landmålere som skal bestyre 

oppmålingsforretninger.  

 

Beskrivelse av saken 

Fra oppmålingsfaglig hold har det vært et ønske om formelle krav til kvalifikasjoner for 

landmålere i lov og forskrift. Kravene skal sikre at landmålerne kan stå ansvarlig for alle typer 

oppmålingsforretninger etter matrikkellova, bidra til å sikre kvaliteten i oppmålingsarbeidet 

og bidra til å heve kvaliteten i matrikkelen. Departementet er opptatt av å legge forholdene til 

rette for et kompetanseløft, men likevel slik at eksisterende kompetanse blir ivaretatt og 

videreført. Videre er det nødvendig å ha regler som sikrer at behovet for landmålere etter 

matrikkellova til enhver tid blir dekket. 

 

Kommunene er ansvarlige for oppmålingsarbeidet og skal peke ut landmåler med 

landmålerbrev for hver oppmålingsforretning. Kommunene må ha ansatt landmåler med 

landmålerbrev, eller sørge for at oppmålingsforretningen blir bestyrt av landmåler med 

landmålerbrev fra interkommunalt samarbeid eller ved innleid konsulenthjelp. I startfasen vil 

kommunene trenge noe tid for å kunne klare å oppfylle lovens krav. 

 

Ringerike kommne har følgende innspill til høringen: 

 

 Erstatte gjeldende forskrift med helt ny forskrift 

Rådmannen er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil være mest 

hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende nummerering av alle 

paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a,b, c… osv. 

 

 Innføring av autorisasjonsordning 

Det er foreslått å innføre en autorisasjonsordning for landmålere som utfører 

oppmålingsforretning. Hovedregelen er at utførende landmåler skal ha landmålerbrev. For å få 

landmålerbrev foreslås det at en må ha kompetanse på bachelornivå og 2 års relevant praksis 

etter endt utdanning. Det gis eksempel på hva som skal regnes som relevant erfaring. Det 

legges også opp til at landmåler må ha bestått en godkjent autorisasjonsprøve for å få 

landmålerbrev. Det foreslås at hjemmeeksamen er tilstrekkelig, og at den skal kunne 

gjennomføres via Altinn. Det stipuleres et gebyr på 15 000 kroner for autorisasjonsprøven, og 

Statens kartverk foreslås som autorisasjonsmyndighet.  

 

Rådmannen mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å bygge 

kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 Overgangsordning 

Det legges til grunn fra departementets side at dagens utøvere jevnt over er kompetente, og at 

manglende formell utdanning er kompensert med langvarig relevant praksis og etterutdanning. 

Det legges derfor opp til at disse utøverne kan få autorisasjon uten å måtte dokumentere 

samme formelle utdanning som nye utøvere. For kommunale landmålere med minst åtte års 

sammenhengende relevant praksis foreslås det at de kan tildeles landmålerbrev uten at 

kravene til erfaring og utdanning er oppfylt. Det foreslås videre at kommunen fram til 1. 
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desember 2022 kan utpeke landmålere uten landmålerbrev til å holde og gjennomføre 

oppmålingsforretninger. 

 

Rådmannen mener de foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan 

gjennomføre kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og at en samtidig vil være i 

stand til å utføre de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 Tilbaketrekking av landmålerbrev 

Det foreslås at Statens kartverk kan trekke tilbake landmålerbrevet dersom det viser seg at 

landmåler er uskikket til oppgaven. En egen paragraf med regler for dette er foreslått. 

 

Rådmannen mener at en sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en 

naturlig del av ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener rådmannen er tilstrekkelig. 

 

 Begrepet landmåler 

Dagens matrikkelforskrift definerer «landmåler» som den som bestyrer 

oppmålingsforretningen. Departementet skriver at de har vurdert andre betegnelser, bl.a. 

«eiendomslandmåler», «ansvarlig landmåler», «autorisert landmåler» og «bestyrer», men har 

kommet til at en vil videreføre dagens betegnelse.   

 

Rådmannen mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår derfor at 

betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Registrering av rettigheter 

Det åpnes for å registrere referanse til stedbundne rettigheter i matrikkelen. Ordningen 

foreslås å være frivillig, noe som betyr at den blir svakere enn den ordningen som var frem til 

18. april 2017 da det var et ubetinget krav om stedfesting for å få slike rettigheter tinglyst. 

Regelen den gang var at «Rettigheter og heftelser som er knyttet til en fysisk del av en fast 

eiendom skal stedfestes. Stedfesting kan skje ved tekstlig beskrivelse eller ved anmerkning på 

tegning eller kart.».  

 

Rådmannen mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør rettigheten også 

registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning der. 

 

Økonomisk og administrative konsekvenser 

For kommunen vil forskriftsendringene medføre kostnader i forbindelse med eventuell 

etterutdanning av landmålerne, vedlikehold av kompetanse og gebyr i forbindelse med 

autorisasjonsprøven. Kostnadene vil tas innenfor eget budsjett for enheten Miljø- og 

arealforvaltning. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at innspill til høringsuttalelse vedtas. 

 



  Sak 202/19 

 

 Side 41 av 103   

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4271-2   Arkiv: X45 &13  

 

Høringsuttalelse til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om 

utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

82/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

172/19 Formannskapet 03.12.2019 

203/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i tinglysingsforskriften og forskrift 

om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboka og matrikkelen: 

 

 Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge 

tinglysingen» i spesielle tilfeller. 

 Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde 

sin eiendom. 

 Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av 

opplysningene som er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd, som er åpen 

informasjon. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 
Bakgrunnen for forslaget er i hovedsak to problemstillinger som Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) har blitt oppmerksom på:  

1. Kommune- og regionreformen krever store endringer i matrikkelen og grunnboken fra 

årsskiftet 2019/2020. KMD foreslår derfor en endring i tinglysingsforskriften knyttet 

til nedetid for grunnboken.  

2. Prosjektet kalt "Oppgjør etter dødsfall" er et samarbeid mellom 

Brønnøysundregistrene, Altinn, Domstoladministrasjonen, Finansnæringen, NAV, 

Skatteetaten og Kartverket. Formålet med prosjektet er å forenkle prosessen etter 

dødsfall, gjennom digitalisering og deling av data, i prosesser som i dag er kompliserte 

og analoge/papirbaserte. KMD foreslår her en endring i forskriften om utlevering mv. 
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av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen knyttet til utlevering av opplysninger 

om avdødes eiendommer.  

 

I tillegg foreslår KMD to mindre endringer i forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra 

grunnboken og matrikkelen, der bruksenhetsnummer og framsatt krav om sak for 

jordskifteretten blir opplysninger som er åpne og kan utleveres til enhver. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

 Strenging av tinglysing i spesielle tilfeller 

Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge 

tinglysingen» i spesielle tilfeller. Departementet foreslår at det med hjemmel i 

tinglysingsloven § 38 inntas en ny bestemmelse i tinglysingsforskriften § 22a, som gir 

tinglysingsmyndigheten en generell adgang til å stenge for mottak av både elektroniske 

dokumenter og papirdokumenter til tinglysing i en periode ved større vedlikehold eller 

omlegginger. Denne muligheten er tenkt brukt i helt spesielle tilfeller der viktige hensyn gjør 

det nødvendig, og bare under forutsetning av at nedetiden blir varslet i god tid. Endringene i 

forbindelse med kommune- og regionreformene er et eksempel på en situasjon der det er 

behov for å stenge mottaket av dokumenter til tinglysing. 
 

 Oppgjør etter dødsfall 

Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde sin 

eiendom. Dagens ordning bidrar til at eiendommer blir stående registrert på avdøde personer 

uten at arvingene er klar over dette. Dette er uheldig fordi det reduserer registerets kvalitet og 

svekker samfunnets samlede oversikt over hvem som eier hva. 
 

 Åpen informasjon angående bruksenhetsnummer og jordskiftesaker 

Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av opplysningene 

som er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd. I § 3 i dagens forskrift er 

«bruksenhetsnummer» og «framsatt krav om sak for jordskifteretten» opplysninger listet opp i 

tredje ledd. Det innebærer at disse opplysningene kun kan utleveres ved forespørsel dersom 

den som etterspør informasjonen kan vise til en berettiget interesse. «Bruksenhetsnummer» er 

en opplysning om f.eks. hvilken leilighet det gjelder, og er en del av den offisielle adressen. 

Den offisielle adressen brukes i dag av mange aktører som har behov for hele den offisielle 

adressen for å utføre sine tjenester. Dette er virksomheter som benytter seg av tjenester som 

leverer åpne adressedata. Siden bruksenhetsnummeret er en del av tekststrengen som utgjør 

den offisielle adressen (både vegadressen og matrikkeladressen), kan de som benytter seg av 

tjenestene som leverer åpen adresseinformasjon få utlevert denne opplysningen i dag. Reglene 

burde derfor tilpasses slik at bruksenhetsnummer omfattes av § 3 andre ledd som åpen 

informasjon. 

 

Når det gjelder «framsatt krav om sak for jordskifteretten», mener departementet at 

informasjonen om dette burde flyttes til § 3 andre ledd og bli tilgjengelig for enhver. På lik 

linje med «erverv av grunn til offentlig veg eller jernbane», er dette en opplysning som etter 

sin hensikt bør være åpen i matrikkelen. 
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at innspill til høringsuttalelse vedtas. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Elin Green 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/5254-1   Arkiv: 030  

 

Varaordfører på heltid  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

163/19 Formannskapet 03.12.2019 

204/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Varaordfører får 100% frikjøp 

Varaordførers godtgjøring tilsvarer 85% av ordførers godtgjøring 

Godtgjøringsreglement endres i tråd med vedtaket 

 

 

  

 

Sammendrag 

På ordførers anmodning fremmes saken. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyrets vedtak nødvendiggjør endringer i godtgjøringsreglementet. Det er 

kommunestyret som har vedtatt gjeldende reglement og det er således kommunestyret som skal 

vedta endringene, jfr. reglementets pkt. 11.6. Rådmannen finner grunn til innledningsvis å 

presisere at kommunestyret selv velger hvordan de ønsker å organisere seg politisk.  

 

Reglementets pkt. 3.2.2 Varaordfører lyder som følger:  

 

Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 50 % av ordførerens godtgjøring.  

Varaordfører skal som hovedregel ha 2,5 faste kontordager pr. uke.  

Møtedager i kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet. Øvrig frikjøp / tapt 

arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av formannskapet.  

  

Ved tjeneste ut over 50 % tilstås godtgjøring i henhold til ordførers godtgjøring.  

Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjøringen lik 

ordførers godtgjøring.  

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsgodtgjøring inngår i stillingsgodtgjøringen.  

Rådmannen legger til grunn at tjeneste utover 50 % rapporteres av ordfører ved 

månedsslutt og ordfører attesterer ved utbetaling. Godtgjørelsen utbetales etterskuddsvis. 
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Bestemmelsen foreslås endret til:  

 

Varaordfører har 100% stilling 

Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 85 % av hva som til enhver tid er 

ordførerens godtgjøring.  

 

Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjøringen lik 

ordførers godtgjøring.  

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring inngår i 

stillingsgodtgjøringen. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike 

kommune. Dette er noe rådmannen hverken kan, eller vil mene noe om. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Arkivsaksnr.: 19/3466-4   Arkiv: 026  

 

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

160/19 Formannskapet 03.12.2019 

205/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale om opprettelse av 

interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen. 

 

 

  

Sammendrag 

 

Formannskapet fattet den 22. oktober 2019 følgende vedtak i sak 131/19: 

  

1. Formannskapet utsetter saken.  

2. Ordfører tar initiativ til et møte med ordførerne i Jevnaker og Hole om det videre  

interkommunalt politisk samarbeid.  

3. Ordførerene legger sammen frem sak om interkommunalt politisk samarbeid for et  

Ringeriksting for en bred diskusjon og forankring hva rådet for Ringeriksregionen skal  

være i tiden fremover.  

4. Andre saker som anses som nødvendige til et Ringeriksting, settes på agendaen fra  

Ordførerene om ønskelig.  

5.  Det legges frem sak om en ny organisering av interkommunalt politisk samarbeid til  

siste kommunestyremøte i 2019. 

 

Innledning  

 

Jevnaker, Hole og Ringerike kommuner har samarbeidet på politisk nivå siden tidlig på 1990-

tallet. Formen og rammene for samarbeidet har endret seg underveis. Gjeldende 

regionsamarbeid er hjemlet i «Vedtekter for kommunesamarbeidet i Ringeriksregionen», som 

ble vedtatt av Ringerikstinget 16. juni 2009 og deretter godkjent av de respektive 

kommunestyrene.  

Kopi av vedtektene fra 2009 finns her: 
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http://www.ringeriksregionen.no/assets/files/files/PDF/Ref%20raadet/Vedtekter%20for%20Ri

ngeriksregionen.pdf.  

 

Vedtektene fra 2009 omtaler de ulike organene som har en rolle i samarbeidet:  

 

- Kommunestyrene  

- Ringerikstinget  

- Rådet for Ringeriksregionen  

- Rådmannsgruppen  

- Regionkoordinator.  

 

Deler av disse vedtektene er blitt utdatert, både fordi praktiske forhold er endret siden 2009, 

men ikke minst fordi ny kommunelov, som nå har trådt i kraft, krever et annet rammeverk for 

regionrådssamarbeidet. 

 

Viktige krav i ny kommunelov, Kapittel 18 Interkommunalt politisk råd:  

 

-  Rådets navn skal inneholde «interkommunalt politisk råd».  

- Rådet skal ha et representantskap, som er det øverste organet.  

- Kommunestyrene gjør vedtak om opprettelse av et råd og vedtar en felles 

samarbeidsavtale.  

- Kommunestyrene velger sine medlemmer til representantskapet.  

 

Kommunelovens § 18-4 fastsetter innholdet i samarbeidsavtalen:  

a) Rådets navn  

b) Om rådet er eget rettssubjekt  

c) Hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet  

d) Hvilke saker rådet skal kunne behandle  

e) Hvilken myndighet som er tillagt rådet  

f) Den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis 

ansvarsandelen avviker fra eierandelen  

g) Hvordan deltakerne kan tre ut av rådet  

h) Hvordan rådet kan oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av 

rådets arkiver etter at rådet er oppløst.  

 

Det er tatt initiativ til utvidelse av samarbeidet til å omfatte flere kommuner enn de nåværende 

tre. Vurderingen er imidlertid at dette er prosesser som vil ta tid og krever modning. Inntil det 

trekkes konklusjoner av disse prosessene, trenger Ringeriksregionen et gyldig rammeverk. 

 

Beskrivelse av saken 

 

I tråd med formannskapets vedtak av 22. oktober 2019, sak 131/19, har ordførerne i de tre 

kommunene hatt to arbeidsmøter hvor temaet har vært regionsamarbeid. Ordførerne har 
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innhentet informasjon om næringsutvikling på administrasjonsnivå i forbindelse med 

omstruktureringen av dette arbeidet og avviklingen av Ringerike utvikling. 

 

Ordførerne fremhever viktigheten av at regionalpolitiske spørsmål i langt større grad 

diskuteres og forankres i det enkelte kommunestyre. 

 

Ordførerne er enige om at næringsutvikling i det Interkommunale politiske rådet for 

Ringeriksregionen skal være på regionnivå. Dernest er det enighet om at ordfører i Ringerike 

skal lede det Interkommunale politiske rådet og at Ringerike skal være vertskommune for 

rådets sekretariat. Sekretariatet skal ivareta den daglige driften av rådet og gjennomføre 

møtene i rådets organer. 

 

Når kommunestyrene vedtar opprettelsen av Interkommunalt politisk råd vil Ringerike, som 

vetskommune, utlyse og forestå ansettelse av sekretariat. 

 

Ordførerne er også enige om kostandsfordelingen til rådets drift. 

 

Ordførerne vil også legge frem en sak om interkommunalt politisk samarbeid for et  

Ringeriksting for en bred diskusjon og forankring hva rådet for Ringeriksregionen skal være i 

tiden fremover.  

 

For at rådet skal kunne starte arbeidet fremlegges også sak om valg til representanter til rådet i 

angjeldende møte.  

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke utarbeidet forslag til vedtekter i denne omgang. De fleste normale temaer for 

vedtekter er allerede omhandlet i samarbeidsavtalen. Men følgende tema bør vurderes av 

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen når det er etablert:  

 

- Møtefrekvens/hvordan møteplanen fastsettes  

- Innkalling og saksfrist for møter  

- Om rådet skal ha observatører og om noen av disse skal ha talerett. Rådets møter er 

åpne, som alle andre politiske møter, slik at interesserte kan møte om de ønsker og 

holde seg informert. Men siden Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen er 

et politisk organ, opprettet i medhold av kommuneloven, bør taleretten forbeholdes de 

politiske representantene. Viken fylkeskommune bør imidlertid ha politiske 

observatører med talerett, for å sikre god dialog mellom fylkeskommunen og 

kommunene.  

 

De ovennevnte punktene bør diskuteres av rådet når det er etablert, som deretter vedtar sine 

egne vedtekter. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Ny kommunelov har en tekst og inndeling som tyder på at Stortinget ønsker å skille det 

interkommunale politiske samarbeidet fra samarbeidet om tjenesteproduksjon. Disse to 
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måtene å samarbeide på skal skilles tydelig fra hverandre med forskjellig rammeverk. 

Politikken skal styres av de folkevalgte, tjenesteproduksjon er en administrativ oppgave.  

Dette passer også godt sett i lys av den nye fylkesstrukturen, som vil kreve en helt annen 

tilnærming til det regionalpolitiske samarbeidet.  

De nye fylkene vil bli mye større, både i utstrekning, men ikke minst i antall kommuner innen 

hvert fylke. Dette vil kreve en aktiv holdning til det regionale samarbeidet og forholdet til 

fylkeskommunen fra den enkelte kommune. For å få gjennomslag for sine egne interesser, må 

det samarbeides og skapes allianser med andre kommuner, som har sammenfallende 

interesser, først og fremst innen Viken fylkeskommune. «Kjøttvekta» vil trolig ha sitt å si 

innen de nye fylkene. 

 

Viktige regionalpolitiske spørsmål må derfor også i langt større grad diskuteres og forankres i 

det enkelte kommunestyre, fordi regional utvikling er viktig for kommunens utvikling. Det er 

særlig areal- og transportspørsmål og regional næringsutvikling som vil stå på den 

regionalpolitiske dagsorden, men også andre tema av interesse for utviklingen av regionen. -  

 

Hittil har de regionalpolitiske spørsmålene i stor grad vært håndtert av regionrådet og vært 

relativt fraværende på kommunestyrenes dagsorden. Dette må endres når den nye 

samarbeidsavtalen inngås. Regionale saker må forankres godt i kommunestyrene, som 

derigjennom gir sine politiske representanter et mandat til å agere ut fra i samarbeidet med 

andre aktører. 

 

Siden det regionalpolitiske samarbeidet flyttes høyere på den politiske dagsorden, er det også 

viktig med en bredere representasjon i rådet. Det foreslås derfor at hver kommune er 

representert med tre medlemmer hver. Dette sikrer en bedre forankring og mer kunnskap om 

og innsyn i de regionalpolitiske prosessene. Det er imidlertid også viktig å understreke at 

samarbeidet er et samarbeid mellom kommuner, og at medlemmene i representantskapet først 

og fremst representerer sin egen kommune. Den enkelte kommune bør legge til rette for at 

dette kan følges opp, blant annet gjennom forberedelse av rådsmøtene. 

 

Vedlegg 

 

Revidert samarbeidsavtale 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 19/4189-1   Arkiv: 252  

 

Startlån 2019, - behov for tilleggslån  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

138/19 Formannskapet 05.11.2019 

206/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket til startlånsordningen med kr. 50 000 000,- for 

2019. Samlet låneopptak for 2019 vil da være kr. 150 000 000,-. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kort om startlånsordningen 

Ingen har krav på startlån fra kommunen, men for mange vil et slikt lån være helt avgjørende 

dersom man skal ha mulighet for å etablere seg med et eierforhold på boligmarkedet, og 

dermed kunne være delaktig i den verdiskapning dette markedet representerer. Uten 

startlånsordningen vil vanskeligstilte på boligmarkedet ha små muligheter til dette, og være 

prisgitt leieforhold som ofte vil være langt dyrere for den enkelte enn et gunstig eieforhold. 

Ungdom i etableringsfasen er ikke i målgruppen for startlån dersom de har muligheter for å 

spare opp nødvendig egenkapital og søke lån i vanlige banker. Derimot vil følgende kunne få 

avgjørende hjelp via ordningen: 

 Barnefamilier med økonomiske utfordringer med å skaffe egnet bolig, og som har 

behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid. Antagelig er 

startlånsordninget et av de viktigste «våpen» kommunen har mot «barnefattigdom». 

Husbanken anbefaler at kommunen benytter over 55% av ordningen rettet mot 

barnefamilier. 

 Barnefamilier som har problemer med å dekke dagens boutgifter, og en refinansiering 

av annen gjeld med startlån kan bidra til at familien kan bli boende i boligen. 

 Søkere med lav, stabil og sikker innekt, men som ikke får lån i vanlig bank. «Trygd» 

defineres i denne sammenheng som stabil og sikker inntekt, men man må ha høy nok 

inntekt til å betjene startlånet i tillegg til andre nødvendige utgifter. 

 Mennesker med høy boliggjeld og/eller annen gjeld med høy rente, som av den grunn 

står i fare for å miste dagens bolig ved tvangssalg. Selv om man ikke greier å betjene 
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nåværende gjeld vil ofte et startlån kunne refinansiere gjeld i en slik grad at man kan 

beholde boligen.  

 Likeens kan mennesker med særlige sosiale eller helsemessige utfordringer og som 

mangler egnet bolig komme i betraktning for startlån. Likeens kan startlån til kjøp eller 

refinansiering være nødvendig for å kunne opprettholde et arbeidsforhold. 

Startlån vil alltid være det mest rentegunstige lånet som er å oppdrive, og kan, dersom 

situasjonen krever det, innvilges med opp til 50 års løpetid. De årlige kostnader blir da så lave 

at de fleste vil ha mulighet for å betjene lånet. I Ringerike kommune gies alle lån med 1. 

prioritet i anskaffet bolig, og kommunen har aldri måtte avskrive slike lån som tap. I dagens 

marked vil enhver nyanskaffet bolig ha en solid prisstigning, og risiko ved å videreformidle 

startlån fra husbanken på denne måten oppfattes som minimal. 

 

Beskrivelse av saken 

Fra 2018 endret kommunen policy til en mer aktiv bruk av slike lån. Dette både fordi 

bankenes utlånsregler med bl.a. endrede krav til egenkapital og reservasjoner mot å godkjenne 

startlån som «toppfinansiering» ble endret. I 2018 ble det benyttet kr. 111 000 000,- på 

ordningen, og man undervurderte den «pukkeleffekten» vi nå ser av tidligere praksis der vi 

skyver et udekket behov foran oss.  

Rådmannen ba derfor kommunestyret i forbindelse med budsjettvedtaket for 2019 om 

fullmakt til å låne opp kr. 100 000 000,- til startlånsordningen, som ble vedtatt. Status for 

ordningen er p.t. slik: 

Kommunen har i år mottatt 192 søknader om startlån. Av disse er 107 søknader avslått mens 

74 søknader er innvilget. 39 av disse er barnefamilier (52,7%). 29 søknader er fortsatt 

ubehandlet. 

Pr. august-19 har kommunen innvilget startlån i størrelsesorden 76 mill. kroner. Neste 

utbetaling fra husbanken er i mars 2020, og kommunen kommer til å mangle midler for 

videreføring av ordningen fram til neste utbetaling. Dette er svært uheldig, ikke minst for 

kvalifiserte søkere som må vente, samt uheldige følger etableringen av en stor restanseliste pr. 

1 mars 2020 fører med seg. Flere kommuner som arbeider aktivt opp i mot startlån som 

virkemiddel opplever slik ressursmangel, og husbanken har åpnet for tilleggslåneopptak i 

2019. Ringerike kommune søkte derfor om dette innen tidsfristen, med forbehold om politisk 

godkjenning om et tillegg på låneopptaket for 2019 på 50 mill. kroner. Husbanken ga 24. 

september positiv tilbakemelding på søknaden, under de samme forbehold. 

I vår husbankregion har også følgende kommuner fått innvilget tilleggslån: Øvre Eiker-, 

Nedre Eiker-, Tønsberg-, Søgne-, Grimstad-, Bamble-, Kragerø-, Flekkefjord-, Froland-, 

Larvik-, Fyresdal-, Farsund- og Bygland kommune 

Den samlede låneportefølje i forhold til startlånsordningen i Ringerike kommune var pr. 

september 2019 på kr. 405 673 315,-, fordelt på 374 lån. Opplånte midler til ordningen regnes 

ikke inn i kommunens samlede gjeldsportefølje. Administrasjonen av lånene forvaltes på 

vegne av Ringerike kommune av Lindorff. 
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Rådmannens vurdering 

Boutgifter, og i særdeleshet husleie, gjør i dag store inngrep i økonomien til såkalte 

«vanskeligstilte på boligmarkedet». Mange av disse er henvist til relativt kostbare 

leieordninger når det gjelder bolig, da de ikke fyller bankenes krav til boliglån. Dette skyldes 

enten lav fast inntekt (manglende arbeid, deltidsstilling, helsemessige forhold) og opparbeidet 

lånegjeld dersom forholdet har vart en stund. Særlig er rehabiliterte rusmisbrukere og 

mennesker som har vært igjennom psykiske lidelser «på bar bakke», og har små muligheter i 

dagens boligmarked uten kommunal medvirkning. 

Dersom innbyggere har et lavere beløp til disposisjon enn statens minstesatser etter at 

boutgifter er betalt, vil dette kvalifisere til supplerende sosialhjelp. Sosialhjelpsutgiftene i 

Ringerike kommune har gått ned, men det er vanskelig å tilskrive dette til endret policy når 

det gjelder bruk av startlån som virkemiddel. Det er antagelig andre forhold og tiltak som 

utløser dette, da en effekt av startlånssatsingen først vil vise seg etter noe lengere tids praksis. 

Man skal kunne betjene et startlån for å få dette tildelt, og mennesker som i stor grad er 

avhengige av sosialhjelp kvalifiserer ikke i forhold til kriteriene for tildeling av slikt lån. Skal 

så skje, må de delta i husbanken/kommunens prosjekt «Eie først» (som nå vil få navnet 

«Barna først»). Her er kommunen i startfasen, og så langt har seks familier fått hjelp videre 

innen denne ordningen, og tre nye framilier er under arbeid. 

Når det gjelder effekt i forhold til begrepet «barnefattigdom» og «sosial arv», er det også for 

tidlig å forsøke å konkretisere tall. Noen tiltak virker direkte, - andre forbyggende. Dette 

indikerer at resultatene vil komme, og bli målbare på sikt. Allikevel kan vi konstatere at så 

langt i 2019 har 39 barnefamilier fått startlån. Anslår vi at hver familie har to barn i snitt, har 

ca 80 barn profittert på ordningen. Familiene har fått trygge og sosialt aksepterte boforhold, 

bedre råd, man kan ta venner med hjem, delta mer aktivt sosialt sammen med andre og ikke 

minst oppleve langt bedre forhold intern i familien når utfordringene med uoverstigelig gjeld 

og uverdige boforhold dominerer hverdagen. Dette er boligsosialt arbeid på sitt beste. 

Rådmannen ser at også i 2020 vil man ha behov for et relativt stort låneopptak. Flere psykisk 

utviklingshemmede flytter ut fra foreldrehjemmet og i borettslag, og gruppen som vil 

profittere på «Barna først» vil bli prioritert. Men etter hvert vil effekten av etterslep/-

akkumulerte behov gradvis reduseres, og etterspørselen etter startlån vil forhåpentligvis 

stabiliseres på et lavere nivå enn dagens behov tilsier. Dagens låneportefølje genererer en årlig 

nedbetaling på på 17 mill. kroner/år. 

Rådmannen vil derfor anbefale at Ringerike kommune benytter seg av tildelte ekstralån for 

2019. Tilleggslånet må være utbetalt fra husbanken innen 24.11.19. Dette vil rådmannen 

kunne effektuere ved et eventuelt positivt vedtak i formannskapet 5. november og 

kommunestyret 7. november. 
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Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 20.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 19/4186-1   Arkiv: 223  

 

Endringer i statlige overføringer til Fontenehuset Hønefoss, - 

konsekvenser  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

139/19 Formannskapet 05.11.2019 

207/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om økt overføring på kr 400 000,- imøtekommes. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Kort historikk: 

Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss ble etablert 3. juli 2003 og startet opp i Stabellsgate. 

Virksomheten ble flyttet til dagens lokasjon (St. Olavsgate 5) i 2005, og har nå vært aktive i 

16 år. Fontenehus er etablert 12 steder i Norge som del av et verdensomspennende tiltak med 

ca. 320 Fontenehus drevet etter de samme premisser. 

Fontenehusene er klubbhus. På klubbhusene gis det muligheter til å bygge relasjoner. 

Medlemmene kan få støtte på veien mot å få lønnet arbeid, utdannelse og egen bolig. Videre 

baserer klubbhusene seg på medlemmenes talenter og ferdigheter for driften av husene. 

Medlemmene deltar i beslutninger ved konsensus i alle viktige saker relatert til 

driften. Fontenehuset kvalitetssikrer arbeidet ved en akkreditering hvert 3. år. 

Fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringstilbud bygger på helt grunnleggende 

menneskelige behov. Alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre 

oppgaver som må løses. Fontenehusenes helsebringende arbeidsfellesskap er således et 

kostnadseffektivt alternativ. Medlemmer får gjennom arbeidsdagen på Fontenehuset støtte til 

også å mestre utfordringer på andre områder i livet. Frivillighet, relasjoner og likeverd er 

fontenehusenes grunnleggende verdier. 

 

Beskrivelse av saken 

Målgruppen for Fontenehus er definert til «mennesker med psykiske lidelser/helseproblemer 

og/eller rusmiddelproblemer». For å bidra til at flere personer med psykiske helseproblemer 

og/eller rusmiddelproblemer skal delta i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid, 
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gir helsedirektoratet etter fastsatte kriterier tilskudd til etablering og drift av Fontenehus. Det 

forventes at tilskuddet skal bidra til drift og god kvalitet i tilbudet ved Fontenehusene, at det 

etablerere flere Fontenehus og at tilskuddet skal fremme det landsdekkende samarbeidet og 

læring mellom fontenehusene. 

 

Fra og med driftsåret 2020 blir det gjennomført endringer i tildelingskriterier for driftstilskudd 

for «fontenehus» i Norge. Den reviderte ordningen er basert på en årlig nedtrapping over 3 år: 

 Nye Fontenehus kan få dekket inntil 100 prosent av driftsutgiftene det første driftsåret. 

Første driftsår regnes fra Fontenehusets oppstartdato og 12 måneder frem i tid.  

 Fontenehus som er inne i sitt andre eller tredje driftsår kan få dekket inntil 75 prosent 

av driftsutgiftene.  

Fontenehus som har vært i drift ut over tre år kan innvilges opp til 50 prosent av 

driftsutgiftene. Dette er den største endringen for eksisterende fontenehus og deres 

hjemkommuner, ved at maksimalt statlige tilskudd fra år 4 reduseres fra inntil 75% til inntil 

50%. Det betyr at Helsedirektoratets tildeling, som skjer i juni for inneværende år, ikke vil bli 

større enn kommunens budsjettvedtak for samme år (vedtatt i desember året før).  

Helsedirektoratet stiller nå også krav om at kommunen må sørge for en gradvis økning av 

kommunal delfinansiering av Fontenehus i kommunens økonomiplan, slik at den kommunale 

delstøtten blir av varig karakter. Dette må skje i takt med at tilskudd fra Helsedirektoratets gis 

med lavere dekningsgrad. 

Helsedirektoratet understreker også at det statlige tilskuddet vil bli vurdert i forhold til 

kvaliteter ved fontenehuset drift. Direktoratet vil bl.a. vurdere fontenehusene i forhold til:  

 Drift i tråd med fontenehusmodellen 

 Systematisk jobbing med kvalitetssikring og akkreditering 

 Samarbeid med NAV, DPS, rus og psykisk helse tjenestene i kommunen  

 Interne driftsmål: 

o Daglig oppmøte: 6 per ansatt (eks daglig leder/ jobb/studiekonsulenter) og 18 

aktive medlemmer per ansatt 

o Antall overgangsarbeidsplasser: 20% av gjennomsnittlig daglig oppmøte 

o Formidling til ordinært arbeid: 12,5% av gjennomsnittlig daglig oppmøte 

 

I Ringerike kommune har Fontenehuset Hønefoss vært i drift i over tre år, og dette innebærer 

at Ringerike kommune utfordres til å øke det årlige kommunale tilskuddet med kr. 400 000,- 

(fra 1,2 mill. til 1,6 mill. kroner) fra og med driftsåret 2020. Dette er i tråd med det omsøkte 

tilskuddet fra Fontenehuset i Hønefoss for 2020.  

Rådmannen har hatt to møter med Fontenehusets ledelse (daglig leder og styreleder) vedr. den 

oppståtte stituasjonen. Fontenehuset beskriver konsekvensene slik, dersom Ringerike 

kommune ikke kan realisere omsøkte økning i tilskuddet:  

1. Dersom Ringerike kommune ikke øker sitt engasjement med kr. 400.000,-, vil staten 

redusere sine overføringer tilsvarende. I dag har Fontenehuset fire stillinger i tillegg til 

stillingen for daglig leder. Det siste året har Fontenehuset hatt et gjennomsnittlig 

oppmøte i den arbeidsorienterte dagen på ca. 24 personer, og tar vi med 

fritidsprogrammet er vi oppunder 30 personer. Dette betyr at for å opprettholde 

akkreditering etter de internasjonale og nasjonale krav til medarbeidere, bør det i 2020 

være 5 medarbeiderstillinger. 
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2. Dersom Fontenehuset mister deler av det samlede tilskudd, vil dette resultere i at antall 

stillinger må reduseres. Dette vil føre til at medlemmene får et dårligere tilbud på 

dagtid, og at Fontenehuset må redusere fritidstilbudet. Likeens åpningstider på 

helligdager og i helger. Dette igjen kan bety at fontenehuset mister akkreditering, og 

vil da ikke være kvalifisert til å få tilskudd fra Helsedirektoratet. 

Fontenehuset beskriver videre at de siste tre årene har Fontenehuset i Hønefoss hjulpet i 

gjennomsnitt 11 personer tilbake til lønnet arbeid hvert år. Mange medlemmer har også 

fullført videregående skole og startet på Universitet og høgskoler. Fontenehuset i Hønefoss 

har siden 2016 gjennomført trivselsundersøkelser blant medlemmene i samarbeid med 

Fontenehus Norge, som viser at svært mange ikke lenger har behov for innleggelser eller 

hjemmebesøk i løpet av dagen.  

De siste månedene har Fontenehuset hatt en stor økning av medlemmene i aldersgruppen 

mellom 18 til 30 år. Av nye personer som har kommet til Fontenehuset etter sommeren, har 

50% vært i denne aldersgruppen. Dette er en aldersgruppe Fontenehuset håper å kunne ha et 

stort fokus på også i fremtiden. Fontenehuset ønsker vedlagte «brukerhistorie» vedlagt saken, 

og rådmannen har imøtekommet dette. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser de utfordringer og vanskeligheter de nye reglene fra helsedisrektoratet skaper 

for fontenehusets drift, og de problemer dette kan gi i forhold til tilbudene og de 

følgeproblemer dette kan generere for brukerne/medlemmene. Situasjonen oppleves fra 

fontenehusets ledelse som svært alvorlig, og kan i verste fall føre til at tilbudet avvikles. 

Rådmannen har utarbeidet sitt forslag til budsjett for Ringerike kommune 2020, i tråd med de 

politisk føringer/anbefalinger og krav til avsetninger som der ligger. I en slik sammenheng er 

det foretatt en rekke innsparinger og lagt inn utfordrende effektiviseringskrav. Rådmannen er 

derfor nødt til å ikke å anbefale omsøkte budsjettøkning for Fontenehuset i Hønefoss. 

Dersom man politisk ønsker å imøtekomme fontenehusets ønske om en økning i det 

kommunale tilskudd fra kr. 1.200.000,- til kr. 1.600.000,-, må inndekning for et slikt vedtak 

finnes ved en reduksjon innen Helse og omsorgsbudsjettet (der budsjettet for «rus og psykisk 

helse» ligger) på kr. 400.000,-. Alternativt kan inndekning gjøres ved en reduksjon av 

formannskapets disposisjonskonto eller en reduksjon i avsetningen til disposisjonsfond 

(budsjettert overskudd) med samme beløp. 

Rådmannen vil advare mot å utsette saken til rapportering 1. tertial 2020. Man vil da ikke ha 

noen avklaring innen tidsfristen for fontenehusets søknad til helsedirektotatet, og søknaden vil 

da bli avvist. En slik utsettelse ville også føre til at utbetalingen fra Ringerike kommune ikke 

vil skje før august/september 2020, noe som ville være uhåndterlig for fontenehusets videre 

drift. 
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Vedlegg 

 Brukerhistorie fra Fontenehuset Hønefoss. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Anmodning fra Tyristrand vannverk SA om forhandlinger om 

kommunal overtakelse av vannverket.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

159/19 Formannskapet 03.12.2019 

208/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen gis fullmakt til å utrede og forhandle om kommunal overtakelse av 

Tyristrand vannverk SA, arbeidet gjennomføres i samarbeid med styret i Tyristrand 

vannverk. 

2. Rapport 187/2011» Kommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller 

samvirkeforetak» fra Norsk vann brukes som mal for utredningsarbeidet. 

3. Ringerike kommune forutsetter at alle investeringer i Tyristrand vannverk fryses mens 

utredningsarbeidet pågår. 

4. Kostnader i forbindelse med utredningsarbeidet for eksempel kjøp av ekstern bistand 

fordels likt mellom Ringerike kommune og Tyristrand vannverk SA. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har mottatt en anmodning fra Tyristrand vannverk SA (heretter 

«Tyristrand vannverk») om forhandlinger om kommunal overtakelse av Tyristrand vannverk. 

 

Tyristrand vannverk vedtok i sitt ekstraordinære årsmøte den 17.10.19 at styret i Tyristrand 

vannverk gis fullmakt til å starte forhandlinger med Ringerike kommune om å komme fram til 

et avtaleutkast om en kommunal overtakelse av Tyristrand vannverk. 

 

Saken som legges frem til vedtak er en utredningsfullmakt, inkl. organisering av arbeidet og 

ansvar.  

 

Innledning / bakgrunn 

Tyristrand vannverk er et privat vannverk i Ringerike kommune. Vannverket ble etablert i 

1949 og er organisert som et samvirkeforetak med varierende antall andelseiere og varierende 

kapital. Det er ca. 1028 abonnenter som mottar vann fra Tyristrand vannverk i dag. 
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Ringerike kommune har siden sommeren 2019 midlertidig driftet Tyristrand vannverk, da 

vannverket ikke hadde teknisk personell til å drifte anlegget sitt. Avtalen er tidsbegrenset ut 

året. Ringerike kommunes driftspersonell har avdekket store mangler ved anlegget. 

 

Tyristrand vannverk har nå bedt kommunen om å starte forhandlinger om kommunal 

overtakelse av Tyristrand vannverk. 

 

Blant annet står følgende i saken som ble fremlagt årsmøte i Tyristrand Vannverk den 

17.10.19. 

 

«Det nye styret tok over etter årsmøtet 8. mai i år. Etter hvert som styret gradvis fikk oversikt 

over status i løpet av sommeren og høsten ble det avdekket mange alvorlige problemer og 

mangler relatert til driften av vannverket.  

 

Med sommerens store mediesak Askøyskandalen som bakteppe er det åpenbart at vannverk 

ikke kan gå på akkord hverken med rensekrav eller leveringssikkerhet. Tyristrand Vannverks 

fremtid som selvstendig vannverk forutsetter derfor at det blir foretatt store investeringer. Det 

siste styret Ønsker er en ny Askøyskandale på Tyristrand og Nakkerud. 

Det er egentlig to separate problemer vannverket står overfor: 

 

1. Renseanlegget fungerer ikke godt nok. 

2. Det må gjennomgående gjøres store oppgraderinger og investeringer for at 

vannverket skal kunne driftes som et moderne anlegg og gi en sikker vannforsyning 

til befolkningen på Tyristrand og Nakkerud.» 

 

Kravene til sikker vannforsyning er blitt skjerpet de siste tiårene, gjennom krav i 

drikkevannsforskriften. Tyristrand vannverk sliter med å oppfylle drikkevannsforskriften og 

styret mener det ikke kan fortsette å drive vannverket som et dugnadsprosjekt. Dette er 

rådmannen enig i. 

 

Tyristrand vannverk fremstår i dag som et anlegg med flere mangler og ikke et større 

hovedproblem. Dette kommer trolig av en beskjeden pengebruk over lenger tid som nå må 

rettes opp i. Vannkvaliteten tilfredsstiller drikkevannsforskriften i dag, men tiden er knapp.  

 

Leveringssikkerheten til Tyristrand vannverk må tilfredsstilles. Vannverket har i dag ingen 

reservevannforsyning, det er et krav om dette i den nye drikkevannsforskriften. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike kommune har mottatt anmodning fra Tyristrand vannverk om forhandlinger om 

kommunal overtakelse av Tyristrand vannverk. Saken er prinsipiell, kommunen har ikke 

vedtatt retningslinjer for kommunal overtakelse av private vannverk og saken legges derfor 

frem for kommunestyret til avgjørelse. I saken ber rådmannen om fullmakt til å starte et 

utredningsarbeid om kommunal overtakelse av Tyristrand vannverk sammen med styret i 

Tyristrand vannverk. 
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Rådmannen foreslår at dette arbeidet gjøres som en trinnvis prosess etter anbefaling i Rapport 

187/2011 «Kommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller 

samvirkeforetak» utarbeidet av Norsk vann. 

 

 

 
Kommunestyret vil få en ny sak til behandling når utredningsfasen er over, der det vil 

fremkomme en anbefaling om veien videre. 

 

Rådmannen foreslår at det etableres en prosjektorganisasjon med kommunal prosjektledelse 

og deltakelse fra vannverket med ansvar for utredningen. 

 

Rådmannen foreslår også at kostnader i forbindelse med utredningen (for eksempel ekstern 

bistand) deles likt mellom kommunen og Tyristrand vannverk. 

 

En forutsetning for å gå inn i en slik utredning vil være at alle investeringstiltak i Tyristrand 

vannverk fryses inntil prosessen er avsluttet. 

 

 

Juridiske forhold  

 

 

Ingen forpliktelse til å overta eierskap  

 

Kommunen har ingen plikt til å overta Tyristrand vannverk (jf. nærmere om dette nedenfor 

under punk «Alternative løsninger»). En kommunal overtagelse kan imidlertid være en 

hensiktsmessig løsning for å sikre en tilfredsstillende vannforsyning.  

 

Lov om kommunale vass – og avløpsanlegg regulerer blant annet eierskapet til vann – og 

avløpsanlegg. Det følger av § 1 at nye vann – og avløpsanlegg skal være eid av kommuner, 

enten direkte eller via annen selskapsform. For allerede eksisterende vann – og avløpsanlegg 

gjelder det imidlertid ingen kjøpeplikt for kommunen.  

 

Kommunale forpliktelser med hensyn til vannforsyning etter helselovgivning  

 

Selv om kommunen ikke har noen kjøpsplikt, og det i utgangspunktet er vannverkseier som er 

ansvarlig for at vannforsyningen er tilfredsstillende hygienisk og miljømessig, så vil 
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kommunen opptre som helsemyndighet via kommunalhelsetjenesten i en samordning med 

Mattilsynet, jf.  Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 4(3).  

 

Folkehelseloven er også hjemmelslov for blant annet Forskrift om vannforsyning og 

drikkevann (Drikkevannsforskriften), som har viktige bestemmelser om vannforsyning og 

vannkvalitet. Drikkevannsforskriften § 26 angir de kommunale forpliktelsene.  

 

Det følger videre av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 1-1(1) at lovens 

formål er særlig å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av blant annet «skade og 

lidelse». Dette gir kommunen et ansvar i forhold til vann.  

 

Dette er også bakgrunnen for at kommunen har inngått en midlertidig driftsavtale med 

Tyristrand vannverk.  

 

Kommunale forpliktelser med hensyn til brannvern 

I tillegg til dette er kommunen i henhold til Forskrift om brannforebygging (FOR-2015-12-17-

1710) § 21 ansvarlig for å sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrenser 

i tettbygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I boligstrøk 

og lignende der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen 

disponerer passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, 

skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet. 

 

Ved en eventuell overtagelse av Tyristrand vannverk, må kommunen utrede og planlegge 

hvordan ansvaret for å sikre brannvesenet tilstrekkelig slokkevann skal ivaretas, samt hvilke 

kostnader de vil medføre å ivareta dette. Tilsvarende må også brannvesenets behov for 

slokkevann vurderes dersom kommunen ikke ønsker å overta Tyristrand vannverk. I et slikt 

tilfelle må kommunen vurdere om behovet for slokkevann kan løses på andre måter enn ved 

kommunal overtagelse av vannforsyningen.  

 

Kommunale forpliktelser med hensyn til vannforsyning etter beredskapslovgivningen  

 

I henhold til Lov om helsemessig og sosial beredskap § 2-2 har kommunen en plikt til å 

utarbeide en beredskapsplan for de helse – og sosialtjenester som de skal sørge for et tilbud av 

eller er ansvarlig for. Beredskapsplanen skal også omfatte tjenester som tilbys av private 

virksomheter som en del av de respektive tjenester. Dette betyr at kommunen har et ansvar for 

at det foreligger beredskapsplaner for hendelser som kan medføre reduksjon i et vannverk sitt 

evne til å yte de tjenestene de har ansvar for.  

 

Kommunale forpliktelser med hensyn til vannforsyning etter sivilbeskyttelsesloven  

 

I henhold til Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(Sivilbeskyttelsesloven) § 14 plikter kommunen å kartlegge hvilke uønskede hendelser som 

kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og 

hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og 

sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). 
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I henhold til sivilbeskyttelsesloven § 15 skal kommunen med utgangspunkt i risiko- og 

sårbarhetsanalysen etter § 14 utarbeide en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal bl.a. 

inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede 

hendelser. Vannforsyning er en kritisk faktor i forhold til kommunens ansvar for å 

beskytte innbyggernes liv og helse. Vannforsyning vil derfor inngå som en del av ROS 

analysen. Dette må følges opp med konkrete tiltak for å unngå/redusere mulig skade på 

vannforsyningssystemene, uavhengig av om disse er kommunale eller private. 

 

Kommunale forpliktelser etter plan – og bygningsloven  

 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl.) inneholder bestemmelser om kommunens 

ansvar for vannforsyning. Det kan etter § 11-1 nr. 3 utarbeides kommunedelplan for bestemte 

områder, temaer eller virksomhetsområder.  

 

Der en kommune, med hjemmel i pbl. § 18-1 har stilt krav om at tomt bare 

kan deles eller bebygges dersom hovedvannledning fører til og langs eller over tomta, vil 

kommunen være forpliktet til å overta anlegget når anlegget er ferdigstilt og godkjent. 

Dette følger av pbl § 18-1, 5. ledd. 

 

PBL § 27-1 er særlig aktuell i forbindelse med fremføring av kommunal ledning i et område 

med andels- eller samvirkevannverk. I slike tilfeller kan kommunen, etter å ha vurdert de krav 

som loven stiller, kreve at abonnentene knytter seg til det kommunale vannforsyningsnettet. 

En forutsetning for å kunne kreve påkobling er at kommunal ledning føres fram i rimelig 

avstand til abonnentenes private nett. 

 

Forurensningsforskriften kapittel 16 om kommunale vann – og avløpsgebyr  

 

Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) kapittel 16 (Kommunale 

vann – og avløpsgebyrer) angir rammene for utforming av kommunens gebyrforskrifter for 

vann og avløpsgebyr. 

 

Forskriften gir kommunen mulighet til å etablere særskilte gebyr for de geografiske 

områdene som overtas fra andels- eller samvirkevannverk under visse forutsetninger. Dersom 

rådmannen gis fullmakt til å utrede og forhandle om kommunal overtakelse av Tyristrand 

vannverk, vil en vurdering av gebyr mv. være en naturlig del av denne utredningen.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

I 2004 ble det ingått overenskomst mellom Nymoen vannverk og Ringerike kommune om 

tilknytning av Nymoen vannverk til Ringerike vannverk. overenskomsten ble vedtatt i 

Hovedkomiteen for miljø – og arealforvaltning i møte den 08.03.04, sak 0032/04.  
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Økonomiske forhold 

Rådmannen foreslår også at kostnader til utredningen for eksempel ekstern bistand deles likt 

mellom kommunen og Tyristrand vannverk. Dette vil eventuelt være nye utredninger og 

gjelder ikke allerede igangsatt arbeid. 

 

Fremtidige kostnader ved en kommunal overtakelse blir en del av utredningen. 

 

 

Alternative løsninger 

  

Ringerike kommune avviser forespørselen fra Tyristrand vannverk. Kommunen ønsker ikke 

gå i forhandlinger om kommunal overtakelse. 

 

Hvis kommunestyret ønsker å vedta dette, bør konsekvensen av dette utredes før vedtak fattes. 

Det følger av Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 1 (1) at:  

 

«Nye vass- og avløpsanlegg skal vere eigd av kommunar. Eksisterande vass- og 

avløpsanlegg kan berre seljast eller på annen måte overdragast til kommunar. 

Vesentleg utviding eller samanslåing av eksisterande private anlegg kan berre skje 

med løyve frå kommunen etter § 2.» 

 

Denne bestemmelsen pålegger imidlertid ikke kommuner å overta private anlegg, jf. merknad 

til lovens § 1 Ot.prp. nr. 136 L (2010-2011)   

 

«Kravet om at anleggene bare kan selges til kommunen medfører ingen tilsvarende 

kjøpeplikt for kommunen.»  

 

Bestemmelsen er slik å forstå at nye vann – og avløpsanlegg skal være eid av kommuner, 

enten direkte eller via annen selskapsform. For allerede eksisterende vann – og avløpsanlegg 

gjelder det imidlertid ingen kjøpeplikt for kommunen.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret og takke ja til anmodningen fra Tyristrand vannverk om 

forhandlinger om kommunal overtakelse. 

 

Tyristrand vannverk har store utfordringer med å overholde Drikkevannsforskriften fremover, 

og har bedt om både bistand og råd fra kommunen. Ringerike kommune har midlertidig driftet 

renseanlegget. Dette er en ordning som ikke bør fortsette hvis Tyristrand vannverk skal 

fortsette som privat vannverk. Rådmannen ser flere utfordringer med en slik midlertidig 

kommunal drift som vi har i dag. Dette går blant annet på uklare ansvarsforhold og 

likebehandling i forhold til andre private vannverk. Vannverket må ha egne folk som drifter 

renseanlegget sitt. 

 

Vannverket har både utfordringer med driften av anlegget og står også foran betydelige 

investeringer i sitt anlegg fremover. Rådmannen tror at Tyristrand vannverk vil få store 

utfordringer med å kunne ivareta dette ansvaret fullt ut fremover. 
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Rådmannen mener derfor Ringerike kommune bør gå inn i slike forhandlinger med en 

intensjon om kommunal overtakelse. 

 

Rådmannen foreslår at det etableres en prosjektorganisasjon med kommunal prosjektledelse 

og deltakelse fra vannverket med ansvar for utredningen. 

 

Norsk vann har utarbeidet en veileder for kommunal overtakelse av private vannverk. Rapport 

187/2011 «Kommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller 

samvirkeforetak» Rådmannen foreslår å legge den til grunn for det videre arbeid. Der legges 

det opptil en trinnvis prosess. Første trinn er utredningsfasen. Rådmannen foreslår som 

minimum at utredningen må inneholde følgende:  

 

 Standarden på kilde, vannbehandling og distribusjonsnett.  

 Behovet for tiltak for å oppnå en tilfredsstillende vannforsyning 

 Kostnadskalkyler og konsekvenser for gebyrene for de ulike alternativer både for 

vannverkets og kommunens abonnenter 

 Konsekvensvurdering av at kommunen ikke overtar 

 Anbefalt prinsippløsning, ev. investeringsbehov, finansieringsløsning samt 

konsekvenser for gebyrer. 

 

Utredningene vil da resultere i en anbefaling. Det første alternativet er at det vedtas en 

intensjonsavtale om kommunal overtakelse med rammer for det videre arbeid med 

planlegging av hvordan overtakelsen skal gjennomføres. Det andre alternativet at kommunen 

ikke overtar med begrunnelse for en slik konklusjon.  

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal  
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Orientering om flytting av VA til Hensmoen  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret vedtok å kjøpe Hensmoveien 19(Menova) i sak 23/18. Intensjonen med 

kjøpet var å samlokalisere tekniske tjenester til Hensmoen. Eiendommen ble overført til 

Ringerike kommune 04.03.19. 

 

Hensikten med kjøpet er å samlokalisere Teknisk drift og forvaltning. Det ble nedsatt en 

styringsgruppe som fikk som mandat å planlegge og gjennomføre flyttingen av de ansatte til 

Hensmoen. 

 

Kommunestyret ønsket egne saker på tilpasninger og flyttekostnader. I sak 45/19 den 02.05.19 

ble det bevilget 9.920 000kr til oppgradering/ombyggingstiltak på Hensmoen. Det ble lagt 

frem 2 alternativer til behandling. 

 

I alternativet som ble valgt, var det foreslått å flytte VA til Kilemoen pga bla. kostnad ved å 

legge mørk fiber til Hensmoen, kostnadsberegnet til 1,725 mill kr.  

 

Mørk fiber til Hensmoen er i dag ikke lenger en utfordring, dette er løst gjennom en avtale 

med Fiber1 der kommunen leier fiber fra Fiber1. Dette løser kommunens behov på en god 

måte.  

 

Etter en intern prosess med de ansatte foreslår styringsgruppen at VA flytter til Hensmoen. 

Rådmannen er enig i dette og tiltak er igangsatt. 
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Flytting til Hensmoen oppfyller kommunestyrets vedtak med kjøp av Hensmoveien 19 

samlokalisering av teknisk. En samlokalisering vil gi positive synergier med resten av teknisk, 

tilgang til stabsfunksjoner og spesielt Vei.  

 

Flytting av VA til Hensmoen planlegges gjennomført innenfor avsatt økonomisk ramme. 

Tiltakene som skal gjennomføres bla. bygging av garderober kan løses ved å bygge om i 

eksisterende bygningsmasse.  Rådmannen beklager at grunnlaget som ble lagt frem i saken om 

flytting til Hensmoen ikke var godt nok utredet. 

 

Rådmannen er enig i styringsgruppens vurdering og anbefaler at VA flyttes til Hensmoen. Da 

dette oppfyller kommunestyrets intensjon for mest mulig samlokalisering av de tekniske 

tjenestene på Hensmoen. 

 

Ombyggingen på Hensmoen er i sluttfasen og flytteprosessen er godt i gang. Alle vil være på 

plass tidlig i 2020. 

 

Rådmannen legger frem saken til orientering. 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal 
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Forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

72/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

170/19 Formannskapet 03.12.2019 

210/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 

 

 

  

 

Sammendrag 
Rådmannen foreslår å endre minstearealet for jakt på elg fra 2.500 dekar til 3.000 dekar. 

Minstearealet for elg brukes for å regulere antallet fellingstillatelser, og er det viktigste 

virkemiddelet som kommunen har for å regulere bestandsstørrelsen. Forslag til endring gjøres 

på bakgrunn av «Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune» for 

perioden 2018 til 2022, der mål om en bærekraftig utvikling av elgstammen med god 

bestandskondisjon står sentralt. En endring av minsteareal for elg vil være et virkemiddel for å 

nå dissene målene. 

 

Før en endring av minstearealet må kommunen gjøre vurdering av bestand, beitegrunnlag, 

livsvilkår, eventuelle konflikter til jord-, hage-, skogbruk, viltpåkjørsler mm. Minstearealet for 

elg har vært uendret siden 2003. Etter en helhetlig vurdering mener rådmannen det er 

forvaltningsmessig nødvendig med en endring av minsteareal for jakt på elg fra 2500 dekar til 

3000 dekar.  

 

Innledning / bakgrunn 

En eventuell endring i minsteareal for elg er tenkt gjeldende fra 2020 i forhold til ny fireårig 

bestandsplanperiode. I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt må derfor kommunen 

fremme forslag om nytt minsteareal innen 15. januar 2020 og fastsette forskrift innen 15. mars 

2020. Endelig vedtak gjøres i kommunestyret. 

 

Beskrivelse av saken 

Elgbestandene i Ringerike kommune er bevisst tatt ned de senere årene for å kunne bygge opp 

igjen beitegrunnlaget for å bedre dyrenes kondisjon. Det er nå et ønske om å forsiktig øke 
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elgbestanden igjen. Minstearealet brukes for å regulere antall fellingstillatelser, og er dermed 

det viktigste virkemiddelet kommunen har i reguleringen av bestandsstørrelsen. 

 

I forskrift om forvaltning av hjortevilt (heretter kalt hjorteviltforskriften) § 2 punkt c er 

minstearealet definert som «størrelsen på det tellende arealet som skal legges til grunn for 

hvert dyr det gis fellingstillatelse på». I henhold til § 6 i hjorteviltforskriften er det kommunen 

som fastsetter minstearealet i forskrift. Minstearealet i Ringerike er fastsatt i forskrift 23. april 

2003 nr. 528 om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike kommune, Buskerud.  

I den lokale forskriften kommer det fram at minstearealet for elg er 2.500 dekar i hele 

kommunen. Dette minstearealet ble fastsatt i 2003, etter en lengre periode med kraftig 

reduksjon i elgbestanden. Bestanden hadde så en liten økning, før den igjen har blitt redusert 

fram til i dag.  

 

Kommunen hadde ved årsskiftet 2017/2018 en høringsrunde på forslag om endret minsteareal 

for elg til 4000 dekar. Høringssvarene i første runde besto for det meste i at valdene syntes det 

var en stor endring å gå fra 2500 til 4000 dekar. Flere vald etterlyste også beitetakst før en 

eventuell endring, og ytret et ønske om differensiert minsteareal fordi de mente det fremdeles 

var mye elg i deres områder. De største innvendingene kom fra Nes i Ådal og Soknedalen. 

Valdene i Nes pekte også på trafikksituasjonen på vinterstid, med mye trekkelg. Viltnemnda 

vedtok 19. februar 2018 å utsette saken med bakgrunn i høringsuttalelsene og i påvente av en 

elgbeitetakst som ble gjennomført sommeren 2018. 

 

Viltnemnda mener det er behov for en endring, og la derfor saken ut på ny høring sommeren 

2019, men med forslag om en mindre økning i minstearealet enn forrige høringsrunde, da på 

3000 dekar. Høringssvaret fra Fylkesmannen går ikke inn på de faglige vurderingene i saken, 

men påpeker den alvorlige situasjonen man nå har med CWD/skrantesjuke på hjortevilt, og at 

Ringerike fra jakta 2019 er tatt med i prøvetakingsprogrammet for sykdommen. 

Fylkesmannen påpeker også at Ringerikes nabokommune Sør-Aurdal er oppfordret til å 

halverer sin elg- og hjortebestand i forhold til 2016-nivå som et tiltak for å hindre 

smittespredning. De to øvrige høringsinnspillene kommer fra de områdene i kommunen som 

har høyest tetthet med elg, Nes i Ådal og Sokna, som har utfordringer med trafikk og 

beiteskader, og som følgelig ønsker en videreføring av dagens minsteareal, eller differensiert 

minsteareal innad i kommunen.  

 

Kommunen har 16 storvald med godkjente bestandsplaner og syv mindre enkeltvald uten 

bestandsplaner. Valdene med godkjente bestandsplaner får tildelt dyr over en fireårsperiode, 

mens valdene uten bestandsplaner får tildelt en årlig kvote fordelt på kjønns- og 

aldersgrupper. Kommunen har ved flere anledninger mottatt klager på fellingstillatelser, først 

og fremst fra valdene uten bestandsplan. I hjorteviltforskriftens § 7 kommer det fram at 

kommunen kan fravike minstearealet med opptil 50 % ved tildeling av fellingstillatelser, et 

virkemiddel som kommunen har brukt aktivt. Det er blitt påpekt av Fylkesmannen i Buskerud 

at denne paragrafen kun skal brukes unntaksvis og over en kortere tidsperiode, og har anbefalt 

at Ringerike kommune bør vurdere en forskriftsendring for å endre på minstearealet for elg.  

 

§ 6 i hjorteviltforskriften åpner for at kommunen kan operere med ulikt minsteareal i ulike 

deler av kommunen dersom det er vesentlig forskjell på beitegrunnlag, bestandstetthet eller 

skadepress. Videre følger det at om dette er tilfellet så skal grensene mellom områdene med 

ulikt minsteareal følge klare skiller i terrenget, eksempelvis ved større vassdrag, 
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snaufjellsområder, veger og jernbane. Tilsvarende kan kommunen unntaksvis vurdere 

differensiert minsteareal mellom områder med vesentlig variasjon i bonitet og produktivitet. 

Veiledningen til hjorteviltforskriften sier at før endring av minsteareal må kommunen gjøre en 

rekke vurderinger av bestanden, beitegrunnlaget, livsvilkår, eventuelle konflikter til jord-, 

hage- og skogbruk, viltpåkjørsler og andre mulige konfliktpunkter ut i fra kommunens 

målsetning. 

 

Minsteareal for hjort og rådyr blir stående som i dag, på henholdsvis 12.000 og 300 dekar. 

Dette grunnet mangelfull rapportering for hjort og for lite kunnskap om både hjort- og 

rådyrbestanden.  

 

Forholdet til overordnede planer 

En endring i minsteareal for elg er i tråd med, og et virkemiddel for å oppnå mål som er satt i 

«Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune» for perioden 2018-

2022, vedtatt av Ringerike kommune 3.mai 2018. 

 

Juridiske forhold  

Saken fremmes med hjemmel i Lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven), LOV-1981-05-29-

38, og Forskrift om forvaltning av hjortevilt, FOR-2016-01-08-12.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Viltnemnda behandlet sak i møte 18. september 2019, og det ble fattet følgende vedtak: 
 

Foreslåtte minsteareal på 3000 dekar gjeldende for hele kommunen vedtas.  

I administrativ og politisk behandling av kvoter og bestandsplaner legges til grunn aktiv bruk 

av § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt i de områder hvor dette er nødvendig.  
 

 

 

 

 

Alternative løsninger 

 

1. Dersom det ikke er ønske om å endre minstearealet og at dagens minsteareal 

videreføres, så kan et vedtak se slik ut: 

 

Dagens forskrift videreføres med et minsteareal på 2500 dekar for elg.  

 

2. Dersom det ikke er ønske om å endre minstearealet, f.eks. øke eller redusere 

minstearealet utover rådmannens forslag, så kan et vedtak se slik ut: 

 

Det er ønske om at det ses på en justering utover det foreslåtte, og saken sendes 

tilbake til rådmannen for saksutredning. Det er ønske om et minsteareal på ___ dekar. 
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Rådmannens vurdering 

 

Bestand og utvikling 

Årlig gjøres det vurderinger av alder og bestand av elg i Ringerike, siste rapport er fra jaktåret 

2018, og dette utarbeides av Faun Naturforvaltning etter oppdrag fra Ringerike kommune.    

 

En stor elgbestand på 1990-tallet og utover 2000-tallet gjorde at viltbeitene i kommunen var 

nedslitt. Elgbestanden i Ringerike har de senere årene blitt bevisst redusert for å bygge opp 

igjen sommer- og vinterbeite. Det er store lokale variasjoner i tettheten av elg, både mellom 

regionene og innad i regionene. Den høyeste elgtettheten er i Soknedalen og i Nes i Ådal. 

 

Vinterstid kommer det i enkelte områder av Ringerike mye trekkelg, spesielt til Nes i Ådal, på 

grensene til Krødsherad og Flå, og fra Nordmarka. Trekket varierer med klima og 

snøforholdene; de årene det er mye snø er det også mye trekkelg. Dette vil i de utsatte 

områdene føre til stor slitasje på vinterbeitene, og et potensielt stort skadeomfang på 

furuforyngelse. Dette gjør at minstearealet i disse områdene antakelig ikke bør økes for mye. 

Fellingskvotene er redusert, samtidig som det skytes en mindre andel av kvoten enn tidligere. 

I 2010 lå fellingsprosenten i gjennomsnitt på ca. 80 %, mens den i 2018 lå på nesten 60 %. 

Dette tilsvarer 270 felte elg av den totale fellingskvota på 450 dyr. Gapet kan skyldes mindre 

elg og/eller at valdene holder tilbake på kvotene de får tildelt. 

 

I de kommunale mål og retningslinjene for hjortevilt i perioden 2018 – 2022 er det beregnet at 

et langsiktig mål på et årlig jaktuttak på 500 elg skal være bærekraftig. Momenter bak 

beregningen er næringsgrunnlaget som er i ferd med å bygges opp. Beitepotensialet økes ved 

at det nå er kortere vintre med mindre snø, en generell økning i boniteter og høyere avvirkning 

i lavereliggende områder som gir økt kvalitetsbeite for hjortedyr.  

 

Viltpåkjørsler og irregulær avgang 

Antallet påkjørsler varierer fra år til år, og avhenger ofte av hvordan vinteren har vært. 

Statistikk fra fallviltregisteret viser at antallet elgpåkjørsler har hatt en nedadgående trend de 

siste årene, noe som er sammenfallende med lavere tetthet, med topper de årene det har vært 

mye snø, slik som i 2018. Rådyrpåkjørsler har vært på et stabilt høyt nivå de siste årene, noe 

som antas å ha en sammenheng med størrelsen på bestanden. Hjortepåkjørsler er ikke et 

nevneverdig problem. 

 

Bekymring over et større antall trafikkulykker dersom elgbestanden økes er reell. Dette preges 

mye av snømengde og trekkelg på de strekningene som er spesielt utsatt, som E16 ved Nes i 

Ådal og riksvei 7. 

Økning av sykdommer og parasitter på hjortevilt er blitt gjeldende de siste årene. Temaet er i 

liten grad blitt belyst i høringsrundene, men fra hjorteviltjakta 2019 er Ringerike kommune 

pålagt å være med i prøvetakingsprogrammet for skrantesjuke/CWD. I tillegg legges det opp 

til en hardere avskyting i nabokommuner for å forebygge smittespredning av denne 

sykdommen. En økt risiko for smitte av sykdommer og parasitter må tas med i vurderingen 

ved avgjørelse om minstearealet for elg skal endres, og er noe som taler mot en endring av 

minstearealet.  

 

Valdstruktur og differensiering av minsteareal  
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Elg skal som en hovedregel forvaltes gjennom bestandsplaner. Hjorteviltforskriftens § 15 sier 

at vald må disponere et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet for at kommunen 

skal kunne godkjenne en bestandsplan for området. Dagens minsteareal for elg er på 2500 

dekar. Dette betyr at vald etter dagens forskrift må være minst 50 000 dekar for å få godkjent 

bestandsplan, men med den foreslåtte endringen blir dette endret til 60 000 dekar. 

 

Pr i dag består kommunen av 24 elgvald, hvorav 17 har godkjent bestandsplan. Dersom 

endringen gjennomføres som foreslått vil 11 av 24 elgvald fremdeles tilfredsstille arealkravet, 

mens resten må slå seg sammen med nabovald eller danne bestandsplanområder for å oppfylle 

de nye kravene. For de enkeltvaldene som har et areal under det nye minstearealet er eneste 

mulighet sammenslåing eller bli en del av et vald. Ved opprettelse av bestandsplanområder vil 

valdene som inngår i samarbeidet opprettholde sine grunnleggende rettigheter som vald. 

Valdene samarbeider om å utarbeide bestandsplan for området, og vil få tildelt frie dyr. Alle 

valdene i bestandsplanområdet får kvoter tildelt fra kommunen basert på areal. Slik 

valdstrukturen er i dag, med mange små vald, er dette ikke ideelt når man forvalter en art som 

beveger seg over større områder. En endring i strukturen som følge av en økning i 

minstearealet er derfor å anse som noe positivt, da økningen vil føre til større og mer robuste 

forvaltningsenheter. Man vil kunne få mer samarbeid over større områder, noe som vil gagne 

forvaltningen av elg.  

 

Angående differensiering av minsteareal er det forhold som taler for og imot dette. Det synes 

hensiktsmessig med tanke på at det er lokale variasjoner i elgtettheten, men på den annen side 

stiller forskrift om forvaltning av hjortevilt krav til at det skal være klare skiller for at man 

skal kunne differensiere, som for eksempel snaufjellsområder, store veier eller store vassdrag. 

Dette er ikke tilfellet i Ringerike slik valdstrukturen er i dag. Fellingstallene i kommunen, 

både regionvis og på valdnivå, tyder på at det er for store variasjoner til at differensiering er 

hensiktsmessig. Hvis man skulle differensiert ville man fort endt opp med flere ulike 

minsteareal, som ville ført til en utfordrende og unødvendig komplisert forvaltning av 

hjorteviltet. I tillegg ønsker kommunen fortsatt å aktivt benytte det handlingsrommet som 

ligger i hjorteviltforskriftens § 7 om fravik av minsteareal, for å avhjelpe de områdene som 

tidvis har mye elg. Det vurderes derfor at det kun blir ett minsteareal som gjelder for elg i hele 

kommunen. 

 

Konklusjon 

En videreføring av dagens minsteareal vil etter rådmannens vurdering ikke være i tråd med 

vedtatte målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ringerike kommune. Det synes 

hensiktsmessig å ha et minsteareal som gjelder for hele kommunen. Rådmannen mener det er 

forvaltningsmessig nødvendig å øke minstearealet for elg til 3.000 dekar. 
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Vedlegg 

Tilleggskommentarer til skogtilstanden.pdf 

Uttalelse, høring ang minsteareal elg, hjort.docx 

Svar på høring – endring av minsteareal for elg 

Uttalelse til forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune.PDF 

Sammendrag av tidligere høringsinnspill - utdrag fra saksliste til viltnemndsmøte 19.02.18 

Høringsdokument – Endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune 

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune, 2018-2022 

Forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike kommune, Buskerud 

Saksliste viltnemndsmøte 18.09.19, sak 7/19 

Referat viltnemndsmøte 18.09.19, sak 7/19 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Ellen Hougsrud 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/4687-8   Arkiv: C84  

 

Kommunale vigsler - vigselsmyndighet  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

211/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Det gjøres følgende endring i kommunens vigselstilbud: 

 

Kommunens alminnelige vigselstilbud er onsdager og fredager mellom kl. 1200 og kl. 1400. Det 

tilbys ikke vigsler på helligdager, og ikke på dager inneklemt mellom helligdager. Det 

alminnelige vigselstilbudet gjelder ikke i juli og ikke første uke av august. Dersom det er ønske 

om vigsel på tidspunkter som ikke omfattes av kommunens alminnelige vigselstilbud, kan 

kommunen kontaktes og det kan inngås særskilt avtale om dette, så fremt dette passer for 

kommunen.  

 

  

 

Sakens bakgrunn 

 

Kommunestyret traff den 5. desember 2017, i sak 154/17, følgende vedtak: 

 

Ordfører og varaordfører får etter loven myndighet til vigsler.  

Kommunestyret vedtar i tillegg å gi vigselsmyndighet til advokatene ved 

kommuneadvokatkontoret.  

 

Kommunens alminnelige vigselstilbud er onsdager og fredager mellom kl. 1200 og kl. 1400. Det 

tilbys ikke vigsler på helligdager. Det alminnelige vigselstilbudet gjelder ikke i juli. Dersom 

vigsling ønskes i juli må det inngås særskilt avtale med kommunen om dette, på tidspunkt som 

passer kommunen.  

 

Vedlagte bestemmelser om Ringerike kommunes adgang til å ta betaling for vigsler vedtas.  

 

Kontoret i 1 etasje som i dag disponeres av rådhusforvalter Jan Hatten omgjøres til vigselsrom.  

 

Ordningen evalueres etter ett år. 
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Evaluering av ordningen 

 

Ringerike kommune hadde 46 vigsler i 2018 og har hatt 36 vigsler i 2019. I tillegg er det 

booket to vigsler i desember.  

 

Vigselsordningen i kommunen er evaluert av de personer som har vigselmyndighet i 

kommunen og av Servicekontoret. Servicekontoret forestår alle forberedelsene og utfører 

nødvendig etterarbeid etter utførte vigsler.  

 

Alle parter er enige om at vigselsordningen i Ringerike kommune fungerer fint. Partene har 

kun ett innspill til endring, og det er knyttet til hvilke datoer vigsling tilbys. 

 

Per i dag plikter kommunen vederlagsfritt å tilby vigsling alle onsdager og fredag som ikke er 

helligdager, med unntak av dager i juli. Det har vist seg utfordrende å tilby vigsling på dager 

som ligger inneklemt mellom helligdager. Dette er særlig tilfelle for juleferien, påskeferien og 

fredagen etter kristihimmelfart. Dersom vigsler ikke grunnet annet arbeid har vært nødt til å 

arbeide disse dagene har det ofte vært ønske om fri. Det har da vært noe utfordrende at 

kommunen har forpliktet seg til å tilby vigsling nevnte dager. Partene ønsker at vigelstilbudet 

i kommunen begrenses noe, ved at det gjøres unntak for dager som ligger inneklemt mellom 

feriedager, og videre at unntaket for sommerperioden også omfatter første uke av august.  

 

Partene foreslår at det fremkommer av kommunens vigselstilbud at dersom det er ønske om 

vigsling på dager som ikke omfattes av kommunens alminnelige ordning, kan kommunen 

kontaktes, og det kan inngås særskilt avtale om vigsling disse dagene, så fremt det passer for 

kommunen.  

 

Mange kommuner har et mer begrenset vigselstilbud enn hva Rignerike kommune har. 

Kongsberg kommune tilbyr vigsling to fredager i måneden, og ikke i juli måned. Jevnaker 

kommune tilbyr vigsling på fredager, med unntak for høytider og i juli. Lier kommune tilbyr 

vigsling på hverdager, i den grad kommunen har vigsler og vigselslokale tilgjengelig. I Hole 

kommune bes interesserte om å ta kontakt med kommunen for å få vite hvilke datoer som er 

aktuelle.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør vigselstilbudet i kommunen endres i samsvar med innspillet 

fra Servicekontoret og de med vigselsmyndighete i kommunen. Selv med ovennevnte 

begrensninger vil Ringerike kommune etter rådmannens vurdering ha et godt vigselstilbudet.  
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 Ringerike kommune, 03.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 19/4839-1   Arkiv: H41  

 

Utvidelse av forsøk med statlig finansiert eldreomsorg, - invitasjon til 

deltagelse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.11.2019 

158/19 Formannskapet 03.12.2019 

212/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune søker ikke deltagelse når regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med 

inntil 20 nye kommuner. 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Regjeringen bevilget i statsbudsjettet for 2016 150 millioner kroner til det treårige forsøket 

med statlig finansiering av omsorgstjenester. Helsedirektoratet gikk, på vegne av regjeringen 

ut med en invitasjon til norske kommuner om å delta i et tre-årig forsøksprosjekt med statlig 

finansiering av eldreomsorgen (se vedlagte sak 134/15 Omsorgstjenesten – invitasjon til 

deltagelse i forsøk med statlig finansiering).  

Den overordnede målsettingen med forsøksordningen er å teste ut om statlig finansiering og 

statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester vil gi økt likebehandling på tvers av 

kommunegrenser og riktigere behovsdekning for innbyggerne. 

Ringerike kommune fattet i vedlagte kommunestyresak vedtak om ikke å delta i prosjektet, 

etter anbefaling fra eldrerådet. Argumentasjon for ikke å delta framkommer i vedlagte sak. 

Opprinnelig skulle 18 kommuner delta, men til slutt ble bare seks kommuner med på forsøket, 

som har pågått siden 1. mai 2016.  

De seks kommunene som har deltatt i forsøket, er Lillesand, Os, Hobøl, Stjørdal, Spydeberg 

og Selbu. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet ønsker alle å fortsette i prøveprosjektet. 

Forsøket er nå evaluert, og besluttet utvidet til 2020. Samtidig åpner direktoratet for at inntil 

20 kommuner til kan få delta i prosjektet, med søknadsfrist 1.2.2020. 

Evalueringen viser følgende hovedtrekk: 

Økte kostnader til tjenesten 
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Forsøket med statlig finansiert eldreomsorg har økt kostnadene til tjenestene, men ikke antall 

brukere. Gjennomgangen av tallmaterialet viser en betydelig økning i de såkalte A-

kommunenes kostnader på en del områder som i forsøket er blitt finansiert gjennom 

enhetspriser for ulike tjenester. 

Evalueringen peker på følgende hovedtrekk i utviklingen: 

 Økte kostnader til pleie- og omsorgstjenester for samtlige brukergrupper. De fire A-

kommunene har gjennom forsøket økt sine kostnader med om lag 15 prosent fra 2015 

til 2017. 

 Videreføring av satsing på hjemmebaserte tjenester. Det er lite som tilsier at forsøket 

har svekket kommunenes langsiktige dreining mot hjemmebaserte tjenester. 

 Betydelig økning i kostnader for sykehjem. Selv om kommunen satser mer på 

hjemmebaserte tjenester, har bruttoutgifter per oppholdsdøgn økt med over 20 prosent 

fra 2015 til 2017 i A-kommunene 

Økt utgifter for staten 

Ifølge rapporten gir forsøket økte utgifter for staten og et overskudd for kommunene. 

Evalueringen forteller om en økning i overføringer fra staten til de fire kommunene på 23 

prosent. 

Selv om noe av denne differansen kan forklares ut fra økning i noen tjenester, forklarer dette 

langt fra hele differansen. Dette betyr at de fire A-kommunene har fått et betydelig overskudd 

som følge av finansieringsmodellen konkluderer evalueringsrapporten med. 

Økt kompetanse 

Forsøket har også gitt mer profesjonell tildelingspraksis og økt kompetanse i kommunen, 

ifølge evalueringen. Den konkluderer med økt kompetanse og samhandling, en opplevelse av 

styrket brukermedvirkning og bedre vedtakspraksis og bedre styringsgrunnlag. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen innstilte negativt i forrige runde, og vil anbefale kommunestyret å ikke delta i noe 

forsøk på nåværende tidspunkt. 

Rådmannen vil oppgi følgende hovedgrunner for dette: 

 Ringerike kommune har kommet godt i gang med omstillingsarbeidet, men er på langt 

nær ferdig med dette arbeidet. Å trekke hele budsjettet til omsorgssektoren ut, for så å 

tilbakeføre dette med en fire%-vis styrkning som en «øremerket bevilgning», vil frata 

kommunestyret disposisjonsretten over disse midlene, og skjerme eldreomsorgen fra 

de budsjettmessige endringer som følger av omstillingsarbeid. Sett i relasjon til den 

store andel disse tjenestene utgjør i budsjettet, og dermed kommunestyrets 

handlingsrom, vil dette bety at de andre enhetene i kommunen vil «måtte bære alle 

belastningene» med de pågående endringsprosesser/kostnadsreduksjoner alene, med 

de konsekvenser dette ville medføre.  

 Som evalueringen viser har deltagende kommuners kostnader økt. De fikk beholde 

helsebudsjettet fra 2015 tillagt stimuleringsmidler på 4%.  Rådmannen er svært 

betenkt når det gjelder hvordan disse kommunene skal ta merforbruket ned igjen, når 

forsøksperioden er slutt. 

 Blant deler av fagmiljøene inne omsorg, vil sikkert en slik tankegang som prosjektet 

initierer kunne virke besnærende, men vil samtidig innebære et alvorlig angrep på det 

kommunale selvstyrte. Kommunestyret vil således måtte prioritere alle sine ønskede 
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disposisjoner innenfor det som er igjen av kommunens budsjett etter at 

omsorgskostnadene er trukket ut.  

For mange kan det sikkert være fristende å se for seg en «fredning» av 

omsorgsbudsjettet, med 4 % økning av rammene i en 3-års periode, men deretter skal 

dette trekkes tilbake, og vi utsetter dermed i realiteten gjennomføringen av påbegynte 

nødvendige prosesser. Det er etter rådmannens syn svært viktig at organisasjonen nå 

holder fokus på de mål og strategier som er valgt, og ikke avspores av en tre-årig 

prosjektdeltagelse som påmange måter vil være et eksperiment. 

 

Vedlegg 

 Invitasjon fra Helsedirektoratet om deltagelse i forsøk med statlig finansiering av 

omsorgstjenestene av 30.6.2015. 

 Sak 134/15 Omsorgstjenesten – invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig 

finansiering. 

 Invitasjon til å søke deltagelse ved utvidelse av prosjektet i 2020 

 

 

 Ringerike kommune, 30.10.2019 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 16/1459-22   Arkiv: F47 &10  

 

Interkommunal barnevernvakt Ringerike, Hole, Hallingdal- og Valdres 

kommunene 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

156/19 Formannskapet 03.12.2019 

213/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Felles barnevernsvakt for Ringerike, Hole, Valdres- og Hallingdal kommunene fra 

01.01.2020 i tråd med samarbeidsavtalen. 

2. Barnevernvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i kommunelovens 

§ 20-1. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 

20-2.  

3. Hallingdal kommunene deltar frem til 31.12.2020 

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  

 

 

 
Innledning / bakgrunn  
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge 
«får rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise eller 
blir utsatt for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, 
helg og høytider. Dette innebærer at kommunene må ha en formalisert akuttberedskap 
for barn og deres familier, hvor beredskapen kan organiseres ut i fra lokale forhold og 
behov jfr. Bufdirs rundskriv om akuttberedskap.  
 
Den interkommunale barnevernvakten for Ringerike, Hole, Jevnaker, Sigdal, Modum og 
Krødsherad, hvor Ringerike kommune er vertskommune, ble juli-16 vedtatt som prosjekt 
frem til 31.12.18. Prosjektleder ble ansatt fra 01.01.17. Barnevernvakten var i operativ 
drift fra 03.05.17. Det ble etablert en styringsgruppe for prosjektet bestående av 
kommunalsjefer for barneverntjenestene i Jevnaker og Ringerike, samt barnevernledere i 
de berørte kommunene. Prosjektet ble forlenget i et justert driftskonsept til og med 
02.05.2019 og ble ytterligere forlenget til 30.06.2019 i påvente av politisk behandling i 
deltakerkommunene. Midt-Buskerud, som består av Modum, Sigdal og Krødsherad trakk 
seg ut av samarbeidet 30.06.19. 
 
Beskrivelse av saken  
I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og 
Krødsherad samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og inngikk en avtale om 
vertskommunesamarbeid i et 2-årig prosjekt.  
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Formålet med barnevernvakten er å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett 
tid ved å ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis utenom ordinær 
kontortid. Dette er i tråd med Lov om Barnevernstjenester § 1-1, samt en styrking av 
tjenestetilbudet til barn og unge i de samarbeidende kommunene. I tillegg var formål å 
begrense belastningen på barneverntjenestens ansatte og ledere.  
 
Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og yte bistand til barn og unge 
når det oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens ordinære åpningstid. 
Barnevernvakten samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt 
karakter som politiet jobber med. Barnevernvakten er også tilgjengelig for familier og 
samarbeidspartnere som trenger råd og veiledning.  
 
Evaluering av prosjekt datert september -18, oppsummert  
Tilbakemeldinger fra barnevernledere, ansatte i barneverntjenesten og 
samarbeidsinstanser tilsier at formålet med å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg 
til rett tid er innfridd.  
 
Rapporten mangler direkte tilbakemeldinger fra barn og unge selv, men det foreligger 
indirekte tilbakemeldinger fra barneverntjenestene og de ansatte ved barnevernvakten 
om at barn, unge, deres foreldre og nettverk har uttrykt at de er fornøyde med å få 
akuttbistand på kveld, natt og helg.  
Legevakt og politi gir uttrykk for at dette har vært et etterlengtet og nødvendig tilbud. De 
opplever at det er tilgjengelighet ved behov, rask responstid ved akutte hendelser og god 
rådgivning.  
Alle barnevernlederne og ansattrepresentantene fra barnevernet uttrykker at formålet 
med å begrense belastningen på barneverntjenestenes ledere og ansatte har vært 
vellykket. Det fremkommer at barnevernvakten er en styrke for barneverntjenesten i 
form av bedret arbeidshverdag for ansatte og ledere, og et mer helhetlig tilbud til 
kommunens innbyggere. Videre oppleves vissheten om at barn og unge er sikret en 
beredskap til enhver tid som et uvurderlig gode. 
Driften av barnevernvakten tilfredsstiller dagens krav til kommunene om forsvarlige 
barneverntjenester. Erfaringstall viser at antall henvendelser til barnevernvakten, totalt, 
har vært høyere enn antatt før oppstart. Dette viser at behovet er større enn antatt. 
 
Oppdrag og henvendelser 
Barnevernvakten har siden oppstart mai 2017 frem til 30.06.19 fått 684 henvendelser 
fra/angående til sammen 431 navgitte barn/ungdommer i tillegg kommer henvendelser 
fra/angående barn og ungdommer som velger å være anonyme.  
Oversiktene under viser henvendelser/oppdrag fordelt på de ulike 
samarbeidskommunene. I tillegg er det en kolonne for andre/ukjente, her er 
henvendelsene som er anonyme slik at vi ikke kjenner kommunen eller at det 
fremkommer at barnet tilhører en annen kommune.  
Henvendelser er telefoner bvv har mottatt fra barn, ungdommer, deres familie/nettverk, 
offentlige instanser osv. Tilsyn/uanmeldte tilsyn er tilsyn bestilt av de ulike 
barneverntjenestene. Akuttplasseringene som fremkommer i oversiktene er 
akuttplasseringer hvor det er fattet et vedtak. Det er i tillegg samtykke-plasseringer i 
familienettverk og på krisesenter som ikke fremkommer i statistikken. 
 
Henvendelser/oppdrag 
03.05.-31.12.17 

Ringerike Midt-
Buskerud 

Jevnaker Hole Andre/ 
ukjent 

Totalt 

Henvendelser   61   34   29   9 25 158 

Tilsyn/uanmeldte tilsyn 104 319 188 27   1 639 

Akuttplassering(vedtak)     2         1    3 

  167 356 217 36 27 800 

 
 
Henvendelser/oppdrag 
2018 

Ringerike Modum Sigdal Krødsherad Jevnaker Hole Andre/ 
ukjent 

Totalt 
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Henvendelser 169   49 15   3  44 43 59  382 

Tilsyn/ uanmeldte tilsyn 209 258   7 13 106 31   3  627 

Akuttplassering(vedtak)    2    0   0   0     1   2   1     6 

  380 207 22 16 151 76 63 1015 

 
Henvendelser/oppdrag 
01.01.-30.06.19 

Ringerike Modum Sigdal Krødsherad Jevnaker Hole Andre/ 
ukjent 

Totalt 

Henvendelser 54 16 7  2   23 13 29 144 

Tilsyn/uanmeldte tilsyn 54   3 4 12 130 43   1 250 

Akuttplassering(vedtak)   0   1 0   0     0   1   3     5 

  108 20 11 14 153 57 33 399  

 
Erfaringstall viser at antall henvendelser til barnevernvakten, totalt, har vært høyere enn 
antatt før oppstart. Alle kommunene har benyttet seg av muligheten for tilsyn/uanmeldte 
tilsyn, men i varierende grad. Uanmeldte tilsyn er et kontrolltiltak bestilt av 
barneverntjenesten, som foreldrene samtykker til. 
  
Ansatte 
Ansatte i barnevernvakten har alle unntatt avdelingsleder midlertidige stillinger. Slik har 
det vært siden oppstart i mai 2017. Fra januar 2020 har de ansatte fått tilbud om fast 
stilling. 
 
Endring i driftskonsept/kostnadsbesparelse 
Fra medio februar 2019 til og med dags dato har den interkommunale barnevernvakten 
hatt et justert driftskonsept som innebærer reduserte åpningstider med aktiv vakt.  
 
Barnevernvakten har aktiv vakt (bemannet vakt) frem til 22.00 på ukedager mot 24.00 
tidligere, og i helger aktiv vakt til 24.00 mot 01.00 tidligere. I tillegg er 
barnevernvakttelefonen nå koblet direkte til den nasjonale Alarmtelefonen for barn og 
unge når barnevernvakten har passiv vakt. Erfaring fra denne perioden tilsier at 
reduserte åpningstider ikke har hatt negative konsekvenser ifht forsvarlig akuttberedskap 
for barn og unge.  
 
Endringen i driftskonseptet var beregnet å gi en årlig besparelse på ca. 430.000kr. Det 
har vært noe økte driftskostnader knyttet til overtidsbetaling pga utrykning i passivvakt 
tid. Det er fortsatt for tidlig å si noe om endringen har hatt den forventede økonomiske 
effekten. Kostnadene så langt i 2019 viser økte utgifter som følge av økt husleie, overtid 
og lønnsutgifter/vikarbruk. 
 
Deltaker kommuner 
Barnevernvakten består per dags dato av Ringerike, Jevnaker og Hole. Jevnaker går ut av 
samarbeidet 01.01.20. Valdres-kommune ønsker å inngå samarbeid fra 2020. Det 
samme gjelder Hallingdal-kommunene, som i første omgang ønsker å være en del av 
ordningen i 2020. 
 
Økonomiske forhold 
Kostnadene fordeles på partene etter en kostnadsfordelingsnøkkel basert på antall innbyggere i kommunen den 

01.01 året før budsjettåret. 

På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunen sine deler 
av utgiftene forskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. august hvert 
år. 
 
En eventuell differanse skal meddeles samarbeidskommunene innen 1. februar 
påfølgende år. Ved for mye innbetalt trekkes beløpet fra faktura siste halvår det 
påfølgende året. Ved for lite innbetalt sender vertskommune faktura på differansen til 
den enkelte samarbeidskommune.  
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I 2017 hadde bvv et mindreforbruk på 929.000kr, som ble avregnet på faktura høsten 
2018. I 2018 var det et mindreforbruk på 463.000kr som ble utbetalt kommunene første 
kvartal i 2019. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Vedtak fattet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/16, Formannskapet sak 
48/16 og Kommunestyret sak 49/16 - Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, 
Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike 
 

1. Felles barnevernvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune 
etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i 
kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid 
etter kommuneloven § 28-1 b.  

3. Barnevernvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 
2018-2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert driftskonsept 
fra 1. januar 2019. 

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  

 

Orientering i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd sak 15/18, Hovedutvalget for 
oppvekst og kultur sak 18/18, Formannskapet sak 77/18 og Kommunestyret sak 69/18 - 
Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 
Krødsherad og Sigdal  

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 
Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  

 

Rådmannens vurdering 

Behovet for barnevernvakt, både for å møte lovkravet og det reelle behov som avspeiler seg, 

er uomtvistelig tilstede. Rådmannen registrerer med stor tilfredshet at det er enighet mellom 

barnevernlederne i aktuelle kommuner om hvordan dette løses. 

 

Rådmannen anbefaler at den interkommunale barnevernvakten organiseres i tråd med 

saksfremstillingen. 

 

Vedlegg 

1. Forslag til samarbeidsavtale om interkommunal barnevernvakt etter kommuneloven § 20 

2. Budsjett forslag 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Helle Berget 

saksbehandler: Helle Berget 
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Arkivsaksnr.: 19/3469-1   Arkiv: F30  

 

Integreringsmelding 2019  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 21.08.2019 

6/19 Integreringsrådet 21.10.2019 

30/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.11.2019 

164/19 Formannskapet 03.12.2019 

214/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Integreringsmelding 2019 tas til orientering. 

 

 

 

  

 

Innledning 

Ringerike kommune har de siste årene bosatt et stort antall flyktninger i tråd med anmodning 

fra IMDI og kommunestyrets vedtak.  

 

I Handlingsprogram for Ringerike kommune 2018-2021 heter det at «Helheten i arbeidet og 

ulike sektorers bidrag til bosetting og integrering beskrives i en egen integreringsmelding».  

 

Integreringsmeldingen beskriver noen av de tiltak og tjenester som er etablert og bygd ut i 

kommunal og frivillig regi, resultatene av arbeidet og videre utfordringer en ser på området.  

Meldingen er forankret i nasjonale og kommunale plandokumenter og føringer i tillegg til 

aktuelle lovverk. 

 

Bakgrunn 

I februar 2016 var det et informasjonsmøte der kommunestyret fikk presentert hvordan de 

ulike delene av kommunen og frivilligheten ville møte den flyktningestrømmen en da stod 

midt oppe i.  

 

I 2016 ble hele 114 flyktninger bosatt i Ringerike kommune, det er året med høyest bosetting 

så langt.  Dette henger sammen med det høye antallet asylsøkere som kom til Norge i 2015. I 

2017 gikk antall asylsøkere til Norge drastisk ned og resulterte i en lavere bosetting.  
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For 2019 gjorde kommunestyret vedtak om bosetting av 30 personer i tillegg til 

familiegjenforening. Fram til 1. juli 2019 er det bosatt 13 personer. 

Når personer bosetter seg i Ringerike kommune er de å anse som innbyggere med de samme 

krav og rettigheter i forhold til kommunale tjenester som alle eksisterende innbyggere. Ved 

bosetting av flyktninger er det opprettet tjenester spesielt for å ta imot, integrere, rådgi og 

veilede de som kommer som flyktninger og innvandrere fra ikke nordiske land. Ringerike 

kommune har mottatt tilskudd fra IMDi for å finansiere de gjennomsnittlige merutgiftene. I 

2018 mottok Ringerike kommune 108 millioner kroner i tilskudd fra IMDi. 

 

Kommunene har et særskilt ansvar for introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger 

og innvandrere. I Ringerike er det Læringssentret for voksne (LSFV) som har hovedansvar for 

bosetting og inkludering, noe som innebærer et overordnet og koordinerende ansvar for 

mottak og integrering av flyktninger i kommunen. For å gjennomføre dette har LSFV et tett 

samarbeid med både kommunale tjenester og eksterne parter. 

 

I 2016-2017 var det rask og stor økning i bosettingstall, og det ble behov for rask oppbygging 

av tjenester for målgruppen. I 2018 og første halvdel av 2019 har det vært en stor nedgang i 

bosettingstall og asylsøkere, noe som medfører justeringer i budsjett og en effektivisering av 

tjenestene. I Ringerike kommune er flere tjenester også bygget ned.  

 

Det er viktig at Ringerike kommune bosetter flyktninger de kommende årene, både på grunn 

av sitt samfunnsansvar, men også for å beholde den gode og brede kompetansen som er blitt 

bygd opp i de ulike avdelingene i kommunen.  

 

Vi må fortsette å bygge opp en felles forståelse for gruppens behov slik at dens medbrakte 

ressurser og kunnskap blir brukt best mulig, fortest mulig. For å lykkes i integrering og 

inkludering må inkluderingsperspektivet gjennomsyre alt fra naboskap til næringsutvikling.  

 

Rådmannens vurdering 

Integreringsmeldingen beskriver de tiltak og tjenester som er etablert og bygd ut i kommunal 

og frivillig regi, resultatene av arbeidet og videre utfordringer en ser på området.  

Rådmannens vurdering er at kommunen har tatt et samfunnsmessig ansvar ved å ta imot og 

bosette det antall flyktninger vi er bedt om å bosette.  

 

Det har de siste årene vært stor innsats fra innbyggerne, frivillige organisasjoner, kommunen 

og samfunnet for øvrig i arbeidet med å ta imot og integrere nye innbyggere. 

 

For å lykkes i det videre integreringsarbeidet er det viktig at de ulike aktører fortsetter 

aktivitetene, og at kommunen tar vare på den gode og brede kompetansen som er bygd opp i 

de ulike sektorene. Det er og vesentlig at de ulike bidragsyterne i ringerikssamfunnet har med 

seg integreringsperspektivet i alt som gjøres framover.  
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Vedlegg 

Integreringsmelding 2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Arkivsaksnr.: 19/4722-2   Arkiv: F30  

 

Bosetting av flyktninger i 2020  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

162/19 Formannskapet 03.12.2019 

215/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune vedtar å bosette 25 flyktninger i 2020.  

 

 

 

 

Beskrivelse av saken  

Prognoser fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) viser at det er behov for å bosette 

5100 flyktninger i Norge i 2020. Dette tallet inkluderer 140 enslig mindreårige hvorav 40 er under 

15 år.  

 

Ringerike kommune anmodes om å bosette 25 flyktninger i 2020.  

Personer som er søkt ut til kommunen i 2019 og blir registrert bosatt over nyttår, vil telle på 

kommunen sitt vedtak for 2020. 

 

Læringssenteret for voksne og flyktningkontoret har det siste året måttet redusere kapasiteten 

betydelig siden antallet flytninger har avtatt mye.  

 

 

Økonomiske forhold 

 Kommunen mottar integreringstilskudd for bosatte flykninger. Dette tilskuddet dekker i praksis 

100 % av kommunens utgifter i forbindelse med bosetting av flyktninger. 

Om kommunen bosetter flyktninger med nedsatt funksjonsnivå og/eller atferdsvansker kan søke 

IMDI om tilskudd til å dette ekstraordinære utgifter. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune imøtekommer den mottatte henvendelse fra IMDI 

om å bosette 25 flytninger i 2020. 

 

 

Vedlegg 

 

 Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2020. 

 Kriterier for anmodning 2020. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

leder: Marianne Mortensen 
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Arkivsaksnr.: 19/4331-3   Arkiv: 037  

 

Stiftelsen Positiv oppvekst  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.11.2019 

165/19 Formannskapet 03.12.2019 

216/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Partnerskapsavtalen mellom Stiftelsen Positiv Oppvekst og Ringerike kommune 2019-2023 

godkjennes. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Reforhandling av 4-årig partnerskapsavtale med Stiftelsen Positiv Oppvekst. 

 

Avtalen definerer formål og forpliktelser ved partnerskapsavtalen som omhandler drift av 

ungdomsklubben Club Freezone i Hønefoss. 

 

Innledning / bakgrunn 

Stiftelsen Positiv Oppvekst driver ungdomsklubben Club Freezone i Hønefoss sentrum. Dette 

er et lavterskeltilbud for alle ungdommer, med varierte aktiviteter tilpasset deltager.  

 

Ringerike kommune og Stiftelsen Positiv Oppvekst har i mange år samhandlet i det 

forebyggende ungdomsarbeidet og Stiftelsen Positiv Oppvekst har siden 1999 mottatt 

kommunalt tilskudd til driften. 

 

Tilskuddet er på kroner 750.000 årlig i 2019. 

 

 

Formål 

Formålet med partnerskapsavtalen er å:  
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• Sikre et kontinuerlig, åpent og inkluderende aktivitetstilbud for ungdommer i Ringerike 

kommune. Dette gis gjennom ungdomsklubben Freezone, drevet av Stiftelsen Positiv 

Oppvekst.  

 

• Sikre samhandling mellom kommunen og Stiftelsen Positiv Oppvekst i saker som berører 

ungdomsarbeid, både forebyggende og kulturelt.  

 

• Involvere Stiftelsen Positiv Oppvekst i møter og kurs der dette etter kommunens vurdering 

er naturlig, for eksempel ved ungdomstiltak og forebyggende arbeid.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Ringerike kommune har i sine styringsdokumenter et mål om å være best for barn og unge.  

 

Folkehelsemeldingen og Ungdata-undersøkelsen viser at vi har flere barn- og unge som 

opplever ensomhet, som ikke deltar i organiserte aktiviteter og som lever under 

fattigdomsgrensa.  

 

Vi trenger et bredt tilfang av aktiviteter, møteplasser og lavterskeltilbud for å kunne tilby alle 

som ønsker det en meningsfull aktivitet og fritid. 

 

Stiftelsen Positiv oppvekst er med på å realisere dette gjennom klubbtilbudet Freezone. 

 

 

 

Økonomiske forhold 

Årlig driftstilskudd er per 2019 på kroner 750.000,-. 

 
 

 

Rådmannens vurdering 

 

Ungdomsklubben Freezone er med på å ivareta det viktige behovet for et lavterskel tilbud til 

ungdom i kommunen. Fokus på medvirkning, samhandling og utvikling er verdifullt både for 

kommunen og Ungdomsklubben Freezone, og ikke minst for ungdommene våre. 

 

En viderføring av avtalen er med på å sikre kontinuerlig drift og gi forutsigbarhet til Stiftelsen 

Positiv Oppvekst. 

 



  Sak 216/19 

 

 Side 91 av 103   

 

 

Vedlegg 

 

Partnerskapsavtale 

Årsberetning 2018 

Årsoppgjør 2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 19/4122-2   Arkiv: A20  

 

Læringsresultater i Ringeriksskolen  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.11.2019 

166/19 Formannskapet 03.12.2019 

217/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utredningen om læringsresultater i Ringeriksskolen tas til orientering. 

 

 

 

  

 

Innledning/bakgrunn 

Ringerike kommunestyre fattet i sak 96/19 følgende vedtak: 

«.. det er en forventning til at kommunen leverer resultater i henhold til vedtak som er gjort. 

Ringerikeskolen skal være en skole som utjevner sosiale forskjeller og løfter alle. .. 

Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en sak med forslag til tiltak som løfter 

resultatene i henhold til vedtatte målsetninger ...» 

I denne saken beskrives kort målsetting og resultater på de områder av skolens arbeid som 

måles i nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Videre sees det på nasjonale faglige føringer for 

å utvikle kvalitet. Kommunens arbeid på dette området beskrives og det pekes også på tiltak 

for videreutvikling av Ringeriksskolen. 

Saksutredning 

 

Kommunens mål  

De kommunale målene for de faglige resultatene i Ringeriksskolen ble fastsatt i saken 

«Sammen skaper vi Ringeriksskolen» (K-95/17). Der beskrives «Gode elevprestasjoner» i 

kapittelet «Lokalsamfunnets forventninger» og det står blant annet: 

 

 «Grunnskolepoeng, som viser karaktergrunnlaget som elevene går ut med fra grunnskolen i 

Ringerike, skal over tid gjenspeile at man er på nasjonalt nivå eller bedre.  

 Resultater på nasjonale prøver i Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at man er på 

nasjonalt nivå eller bedre.» 



  Sak 217/19 

 

 Side 93 av 103   

 

 

Elevenes resultater på disse feltene beskrives årlig i tilstandsrapport for grunnskolen, 

kommunens årsrapport, kommunebarometer og folkehelseoversikt. 

 

Grunnskolepoeng er et gjennomsnitt av elevenes karakterer etter 10.trinn. Over tid ligger 

resultatene i Ringerike omtrent ett poeng under lands- og fylkesgjennomsnittet, noe grafen 

nedenfor illustrerer: 

 

 

Når det gjelder nasjonale prøver, felles prøver som holdes over hele landet hvert år i 

september, så illustreres resultatene i tabellen nedenfor. På halvparten av prøvene presterte 

Ringerikselevene høsten 2018 under landssnittet, de gule feltene, og på den andre halvdelen 

av prøvene er den kommunale målsettingen nådd, de grønne feltene: 

 

Nasjonale prøver  
2018 

5.trinn 8.trinn 9.trinn 

Engelsk 48 51  

Lesing  49 50 53 

Regning 48 49 54 
  

 

Hvordan heve resultatene i skolene? 

I stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet Meld. 

St. 28 (2015–2016) beskrev departementet 

 
«hvordan innholdet i grunnskolen og videregående opplæring skal fornyes for at barn og unge 

skal få gode vilkår for å utvikle verdier, kunnskaper og holdninger som har stor betydning i 

deres liv.» 

 

Det nye læreplanverket ferdigstilles i høst og iverksettes fra høsten 2020. 

 

Dens siste stortingsmeldingen om grunnskolen, «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen» 

(Meld. St. 21 2016–2017), beskriver viktige områder for kvalitet i skolen. 

«Mye tyder også på at elevenes læringsutbytte i lesing, matematikk og naturfag har økt siden 

innføringen av Kunnskapsløftet, særlig i starten av grunnskolen. Sett over et lengre og 

samlet historisk perspektiv er likevel nivået på læringsutbyttet i disse fagområdene 
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forholdsvis stabilt, og det er potensial for at elevene kan lære mer. 

Departementet mener at det er viktig at samfunnet klarer å løfte de elevene som er svakest 

faglig... Å løfte disse elevene er derfor en avgjørende faktor for å hindre utenforskap.» (Kap 

3.4) 

Tiltakene departementet peker for å heve kvaliteten i skolen er blant annet:  

 Profesjonelt samarbeid, der lærerrollen, ledelse i skolen og skoleeierrollen spesielt 

kommenteres 

 Tidlig innsats i barnehage og skole  

 Rekruttering, videreutdanning og kompetanseutvikling av lærere, der desentralisert 

kompetanseutvikling vektlegges 

 Kvalitetsvurdering - resultatene analyseres og drøftes og det settes mål og gjøres 

prioriteringer til elevenes beste 

 

Hva gjøres på Ringerike i forhold til nasjonale forslag til å utvikle kvalitet og resultater? 

 

De ansatte i Ringeriksskolen har god kompetanse. Det arbeides likevel bevisst i hele 

Ringeriksskolen for å skape og videreutvikle et profesjonelt samarbeid for kvalitetsutvikling.  
 

«Gode skjønnsmessige vurderinger betinger en lærerprofesjon som i fellesskap finner fram til 

den undervisningspraksisen som har størst betydning for elevene læring og utvikling,» (Stm 

21.) 

  

Arbeidet som beskrevet under foregår på skoler, mellom skoler og mellom kommuner og i 

samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge. Det har som siktemål å videreutvikle kvalitet 

og læringsarbeidet i det enkelte klasserom. 

 

 Skolebasert kompetanseutvikling  

Skolene i Ringerike har felles fokusområder for utvikling og innovasjon. Fokus  i 2017-2019 

var «Språkløyper», et nasjonalt program for å bedre læringsarbeidet innen språklig utvikling. 

Dette skoleåret er digital læring og forberedelse av nye læreplaner fra 2020, 

«Fagfornyelsen», de to sentrale temaene det arbeides med.  

 Kommunale kursdager 

Årlig felles kursdag for alle ansatte på skolene og en dag med varierte tilbud til skolene ut fra 

lokale behov. 

 Veiledning av nyutdannede lærere  

Lærere som kommer rett fra utdanning får oppfølging på skolen og i faglig nettverk 

 Regional kompetanseutvikling – Samarbeid med fire andre kommuner og Universitetet i Sør-

Øst Norge (USN). 

o Faglige nettverk mellom lærere i kommunen med faglærere på USN som 

ressurspersoner. Dette omfatter de fleste av skolens fag over en to-årsperiode. 

o Samhandling mellom lærere og ledere på ungdomstrinn og videregående skole på 

lederplan og innen fag. Vurderingspraksis og engelsk har vært i fokus. 
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o Videreutdanning, der 20-25 lærere årlig får bedre formell kompetanse i sentrale 

skolefag. 15 lærere startet høsten 2018 å studere norsk i et regionalt arrangert 

studium. 

o Samling for utviklingsgruppene – ledere og lærerrepresentanter, for faglig 

oppdatering og skolering i arbeidet med endring og utvikling. 

o Veiledning fra USN av disse gruppene på den enkelte skole i hvordan videreutvikle 

skolen og bedre elevenes resultater 

 Lederutvikling 

Lederteamene på skolene følger kommunens lederutvikling. Rektorer har spesifikk 

lederutdanning, rektorskolen, eller annen lederutdanning, og flere ledere har eller holder på 

med mastergrad i utdanningsledelse. 

 Kvalitetsvurdering 

Systematisk arbeid på skolene og på kommunenivå med resultater fra kartleggingsprøver og 

nasjonale prøver 

- Lærere og ledere analyserer resultatene fra de ulike karleggingene, vurdere oppleggene 

sine og setter i gang tiltak for å kompensere mangler. Det gjøres også justeringer i 

skolens opplegg 

- Jevnlig dialog mellom skolene og kommunalsjef om resultater 

- Årlig tilstandsrapport fra alle skoler med resultater, analyser og tiltak  

- Kommunal tilstandsrapport fra sektor behandles av kommunestyret 

- Dialogmøte mellom representanter fra elever, foreldre og lærere på skolene og 

kommunalsjef om skolenes resultater 

 

Tiltak som kan heve elevenes resultater ytterligere 

 

Å omsette det faglige arbeidet i elevresultater tar tid og arbeidet som er satt i gang de siste 

årene må fortsette. Dette er tiltak som også er drøftet og omforent internt i sektoren.  

Andre sentrale momenter er: 

 Systematisk og kunnskapsbasert arbeid over tid 

Overordnet del av det nye læreplanverket som innføres høsten 2020 understreker 

profesjonsfellesskap og skoleutvikling. Det står blant annet at:  

«Skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine roller et felles ansvar for å legge til 

rette for god utvikling i skolen».  

Videre understreker planen at «lærere må tenke nøye over hva, hvordan og hvorfor 

elevene lærer», og må «vurdere sin pedagogiske praksis for å møte enkeltelever og 

elevgrupper best mulig».  

I videreutvikling av skolen som en lærende organisasjon må skolene og de ansatte 

analysere elevenes læring, være villige til så gjøre endringer og prøve ut nye metoder 

og innfallsvinkler. 

 Kompetanseutvikling 

Fortsette videre- og etterutdanning de neste årene. Det settes i gang videreutdanning for 

lærere i engelsk høsten 2020. Engelsk er det faget der den formelle kompetansen i 

Ringeriksskolen er lavest.  

 Lærerspesialister 
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Vurdere å prøve ut en ordning med lærerspesialister. Lærespesialister er lærere med som er 

særlig faglig oppdaterte i ulike skolefag og som kan bidra til økt kompetanseutvikling i 

kollegiet og til mer læring hos elevene   

 

Faglige resultater påvirkes av mange andre faktorer enn det direkte læringsarbeidet. Her er 

noen momenter: 

 Gode barnehager  

Barnehagene i Ringerike har fokus på kvalitet. De kan bidra til at barna mestrer skolen bedre 

og til utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for barn fra familier med lav sosioøkonomisk 

status, kan barnehagen ha stor betydning for språkutvikling og psykisk helse 

 Samhandling med foreldre  

Dette understrekes i læreplanen og skoleforskere som Thomas Nordahl peker på hvor 

viktig foreldres engasjement i barna læring er for barnas skoleprestasjoner 

 Tverrfaglig samarbeid 

Den nye sektoren Utdanning og familie og etablering av Familiens hus stimulerer til økt 

tverrfaglig arbeid. Dette vil støtte skolenes arbeid med læringsmiljø og helhetlig oppfølging 

av den enkelte 

 Miljøveiledere i skolene 

Innføring av miljøveiledere vil styrke skolenes arbeid for å skape godt læringsmiljø. Dette vil 

indirekte påvirke elevenes læring. 

 Program for forebyggende arbeid. 

Skolene har benyttet programmet «Mitt valg» i det forebyggende arbeid. Programmet har 

fokus på relasjoner mellom elever, trivsel og holdningsskapende arbeid. Dette programmet 

skal nå revideres. Våren 2020 blir det derfor vurdert ulike alternativer før eventuelt nytt 

forebyggende program for Ringeriksskolen velges. 

 Nasjonal lærernorm 

Det er innført en nasjonal lærenorm som skal sikre lærertetthet. Den skal være høyest 

lærertetthet fra 1.-4. trinn der det i gjennomsnitt skal være 1 lærer per 15 elever. Dette 

følges opp, så alle skolene minst har en lærertetthet som den nasjonale normen.  

 

Økonomiske forhold 

Når det gjelder ressursbruk viser rådmannens forslag til Handlingsprogram for 2020-2023 at 

utgiftene for en elev i Ringerike er ca. 96 % av gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner 

(KOSTRA gruppe 13).  

Gruppestørrelsen i Ringeriksskolene er gjennomsnittlig noe høyere enn i de sammenlignbare 

kommunene. 

Tidligere vedtak 

«Sammen skaper vi Ringeriksskolen»  Utviklingsmål for grunnskolen i Ringerike 2017-2021 

(K-95/17) 

 

Rådmannens vurdering 

Målsettinger om læringsresultater kan vedtas, men hva elevene faktisk lærer og presterer er 

svært sammensatt og komplisert.  Skoleledere og ansatte ved kommunens grunnskoler gjør sitt 

ytterste for at alle elevene skal finne seg godt til rette og få et godt læringsutbytte. 

Rådmannens vurdering er at det blir gjort et godt arbeid i Ringeriksskolen.  
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Framover der det viktig å ha et fortsatt fokus på helhetlig arbeid i Ringeriksskolen. Bedre 

resultat er et tålmodighetsarbeid – ting tar tid. 

Det er og forskjeller i elevenes læringsutbytte, både mellom skoler og innad på skoler. Det er 

derfor viktig at arbeidet i skolene også bidrar til mindre forskjeller. 

I denne saken er det pekt på det noen momenter som virker inn på elever læring, det interne 

arbeidet i skolene og sektoren, samarbeid med foreldre, tverrfaglig arbeid og 

profesjonsutvikling i samarbeid med eksterne leverandører.  

Alt dette er faktorer som er viktige for at læringsarbeidet i den enkelte undervisningstime har 

god kvalitet og fører til et godt læringsutbytte. Rådmannen forventer at arbeid på sikt vil føre 

til at Ringeriksskolen når de mål som er vedtatt i «Sammen for Ringeriksskolen». 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 19/4679-1   Arkiv: G21  

 

Fastlegeordningen i Ringerike kommune, - en orientering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

142/19 Formannskapet 05.11.2019 

218/19 Kommunestyret 13.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fastlegesituasjonen, samt presenterte planer og tiltak, tas til etterretning. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Det er allment kjent at fastlegeordningen er under press, og slik fastlegesituasjonen er i dag 
er det stadig vanskeligere å rekruttere og beholde fastleger i kommunene. 
Fastlegeordningen i Ringerike kommune står overfor de samme utfordringer som nasjonale 
medier og utredninger beskriver. En av utfordringene er rekruttering, særlig til solopraksis 
og fastlegepraksis i distrikt.  Kommunen må påregne fremover å være aktiv som aktør i 
arbeidet for en bærekraftig, stabil og kompetent allmennlegetjeneste. Dette arbeidet er 
begynt i Ringerike gjennom et nært samarbeid med fastlegene.  

Fra 1.jan. 2020 har Sør- Aurdal sagt opp samarbeidsavtalen med Ringerike kommune om 
legekontoret på Nes.  Fastlegekontorene på Nes og Hallingby vil nå samordnes og det 
etableres økt tilgjengelighet på fastlegekontoret på Hallingby, med uendret åpningstid på 
Nes. 

I forbindelse med generasjonsskifte er fastlegehjemmelen fra Heradsbygda overført til 
Sokna fra 1.juni 2019. De to tidligere solo-fastlegehjemler er nå samlokalisert på Sokna. 
Praksisen er tilknyttet LIS1 1 lege og har 5 dagers åpningstid. Saken presenteres i eget 
saksfremlegg i dette møtet. 

Gjeldende kommuneplan legger føringer for at Ringerike kommune skal være en attraktiv 
kommune å bosette seg i, med aktivitet ikke bare i Hønefoss, men også tettstedene Sokna, 
Nes, Hallingby, Tyristrand og Haug. Det innbefatter gode og stabile allmennlegetjenester der 
folk bor.  

Det gis i det følgende en beskrivelse av dagens fastlegesituasjon, samt en oversikt over 
status i arbeidet med strukturendringene i fastlegeordningen i Ringerike kommune. 
Orienteringen er en oppfølging på sak 11/19 Strategi for fastlegeordningen i Ringerike 

                                                 
1 Lege i spesialisering 
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kommune, -  fra solopraksis til flerlegepraksis/lokalmedisinske sentra, som Hovedkomiteen 
Helse- og Omsorg og Eldrerådet (19/6062) ved sine behandlinger har gitt sin tilslutning til.  

 

Beskrivelse av saken 

Fastlegen er nøkkelen for et bærekraftig helsetilbud til innbyggerne i Ringerike kommune. 
Ringerike kommune må gjennom god samhandling med fastlegene klare å utvikle modeller 
og en struktur som sikrer en bærekraftig og stabil tjeneste av god kvalitet.  

Det er velkjent fra mediebildet og fra nasjonale undersøkelser at fastlegeordningen er under 
press. Helsedirektoratet publiserte 4.sept. 2019 en omfattende rapport: «Evaluering av 
fastlegeordningen».  Denne bekrefter det fastlegene har beskrevet over lang tid. 
Arbeidsbelastningen har økt, og flere leger opplever nå arbeidssituasjonen sin som 
uhåndterbar.  

Legene opplever stadig større utfordringer i møtet med forventede og pålagte oppgaver. 
Det er kommunene som har ansvar for å sikre at befolkningen har forsvarlige allmenn 
medisinske tjenester. Mange kommuner opplever stadig større utfordringer i rekruttering til 
og stabilitet i fastlegehjemler. Det har tidligere vært mest kjent i distrikts-Norge, men er de 
seneste årene blitt et kjent problem også i større byer og tettsteder. Helsedirektoratets 
undersøkelse bekrefter at sannsynligheten for å slutte etter kort tid som fastlege har økt fra 
2010-2018, både i sentrale og usentrale strøk. Dette bekreftes også ved at andelen av 
vikarer på fastlegelister har økt betydelig de siste to årene.  

Flere kommuner har tatt i bruk ekstraordinære virkemidler i kampen om å få fastleger til 
kommunen, og for å få de til å bli. I noen kommuner prøves ut f.eks. «gjenkjøpsgaranti» 
(kommunen forplikter seg til å kjøpe praksis av fastlegen om vedkommende ikke trives), 
fastlønnsavtaler og ulike andre finansieringsordninger for drift, oppstart, permisjon og for 
spesialisering.  

Som ledd i Helsedirektoratet sin evalueringen er det gjort en undersøkelse om innbyggernes 
erfaringer med fastlegeordningen. Den viser at flertallet av pasienter og brukere er godt 
fornøyd med fastlegeordningen. Kontinuitet i lege/pasientforholdet er regnet som en 
særdeles viktig faktor for kvalitet i tjenesten. 

Regjeringen vil, som reaksjon på evalueringen, i samarbeid med Legeforeningen og KS 
utvikle en egen handlingsplan for fastlegeordningen. Den ventes i 2020. 

 

Kommuneoverlegens vurdering 

Kommuneoverlegen er bekymret for utviklingen og for mulighetene for å bevare en 
bærekraftig og funksjonsdyktig fastlegeordning for kommunens innbyggere. Det blir 
nødvendig for kommunen å ta en betydelig og aktiv rolle for å sikre befolkningens allmenne 
helsetjenestetilbud. 

Pr 1.november 2019 har kommunen i alt 28 fastleger, fordelt på 13 fastlegekontor. Fire av 
disse fastlegehjemler er etablert som solopraksis. 11 av 28 fastlegene er over 50 år.  I 2018-
2019 er det inngått fastlegeavtale med ni nye fastleger. I 2018 hadde vi fem utlysninger, i 
2019 har vi gjennomført seks (derav to vikariater) og det gjenstår en utlysning. Det er til 

                                                 
2 https://sru2.ringerike.kommune.no//api/utvalg/701/moter/11598/behandlinger/3/0 
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enhver tid fastlegehjemler som er besatt med vikar pga. fastlegens lovlige fravær 
(svangerskapspermisjon, utdanningspermisjon).   

Bildet illustrerer at kommunen, i likhet med alle andre norske kommuner står midt i et 
generasjonsskifte, og samtidig har en betydelig turn-over blant fastlegene. En del av de 
ledige hjemler skyldes generasjonsskifte eller svangerskapspermisjon, men de fleste er blitt 
ledige som følge av at yngre fastleger slutter i hjemlene sine. Legene oppgir begrunnelser 
som er gjenkjennbare i den nasjonale evaluering. Vi har hatt fra en til tre kvalifiserte søkere 
til de ledige hjemlene. Vikariatene er besatt, men i 2019 var det en periode på 1-3 måneder 
uten lege på plass. Særlig i 2019 har inngåelse av avtaler og overdragelse av praksis vært 
preget av «kjøpers marked».  Kommende fastleger får i dag tilbud om fordelaktige og 
ekstraordinære avtaler i stadig fler og stadig mer sentrale kommuner.  

Utfordringene knyttet til rekruttering og å beholde fastleger kan beskrives i tre 
hovedområder:  

1. Svikt i rekrutteringen. Yngre nyutdannede leger søker seg ikke til fastlegeyrket, men 
velger fastlønnede stillinger med større stillingsvern i andre helsetjenester. Ringerike 
kommune har avtale om mottak av to yngre leger i utdanning, LIS 1 leger (tidligere 
turnuskandidat). Begge har tjeneste hos erfarne fastleger, som er spesialister i 
allmenn-medisin og har veilederkompetanse. Kommunen supplerer de lovpålagte 
kurs med dekt todages kurs sammen med veileder i et relevant allmenn medisinsk 
tema, f.eks. det årlige Ringerikskurset. Gode LIS1-opplevelser i 
kommunehelsetjenesten gir bedre rekruttering og det er en viktig gruppe for 
kommunen å rekruttere nye fastleger fra.  

2. Det andre er knyttet til rammevilkårene for drift av praksis: økonomisk grunnlag, 
usikkerhet som privat næringsdrivende, krav og forventninger til fastlegen og en 
stadig økende arbeidsbelastning, som inkluderer overføring og utvidelse av faglige 
oppgaver. En fastlege har i gjennomsnitt 60 konsultasjoner i uken, og en 
gjennomsnittlig arbeidstid for fastlegene i Norge er 56 t/uke3. Det ventes at den 
nasjonale utredning i 2020 vil adressere denne delen av utfordringene.  

3. Det tredje er knyttet til «generasjonsskiftet» blant fastlegene. Dagens 
fastlegeordning er ikke tilpasset «den nye generasjon» fastleger, som ønsker andre 
rammer rundt jobben som fastlege enn generasjonen før dem. De ønsker et 
levebrød, men også mulighet for et familie og fritidsliv.   

Dette utfordrer kommunenes organisering. Dagens fastlegeordning må rigges slik den kan 
ivareta både de veletablerte, de som er midt i karrieren sin og de nye fastlegene. Ringerike 
kommune inngikk 1.mai 2018 avtale med de etablerte erfarne fastleger om en 10 % stilling 
som mentor for yngre nystartede fastleger. Ordningen har nå vart i 1,5 år og gjøres 
permanent. Den evalueres svært positivt av alle involverte og beskrives som en viktig 
bidragsyter til bedre mestring som yngre lege. 

Strategi for fastlegeordningen i Ringerike kommune, - fra solo til flerlegepraksis. 

Ringerike kommune har et tett samarbeid med fastlegene for å finne frem til gode, lokale og 
fleksible tiltak for å bedre fastholdelse og rekruttering av fastleger, og der igjennom legge til 

                                                 
3 Uni Research: «Fastlegers tidsbruk», mars 2018 
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rette for fortsatt tilgang til stabile, tilgjengelige og kompetente fastleger for innbyggerne i 
Ringerike.  
Sammen med fastlegene har kommunen utarbeidet en plan: Strategi for fastlegeordningen i 
Ringerike kommune -  fra solopraksis til flerlegepraksis/lokalmedisinske sentra.  
Hovedkomiteen for helse og omsorg har gitt sin tilslutning til denne planen. 

Planen legger opp til å avvikle etablerte solopraksis og samle de i flerlegepraksis. Et vilkår, 
som følger av kommuneplanen, er at tilgangen til fastlege og andre allmenn medisinske 
helsetjenester bevares i distriktene, og at det legges til rette for utvikling av integrerte 
tjenester og IKT satsning for betre samhandling.  Utviklingstiltakene planlegges ad fire akser 
i tråd med kommuneplanen: Tyristrand/Ask, Haug/Åsa, Hallingby/Nes og 
Sokna/Heradsbygda.  Modellen for fastlegeordningen kan illustreres slik:  

 
 

 

Det har i flere år vært etablert 2-lege praksis på Tyristrand og Haug legekontorer. Ved 
inngangen av 2019 gjenstod fire solopraksiser i distrikt: Heradsbygda, Sokna, Nes og 
Hallingby. I tillegg er det to solopraksiser i Hønefoss sentrum. 

Nes- Hallingby. 

Det er i dag en fastlegehjemmel ved Hallingby legekontor og en ved legekontoret på Nes, 
som begge er besatt med stabile fastleger. Fastlegene har et ønske om økt samhandling, og 
ser at et kommende generasjonsskifte vil kreve endret organisering for å være attraktiv for 
yngre fastleger. 

Fastlegehjemmelen på Nes har vært drevet i samarbeid med Sør- Aurdal kommune. I 
midlertid har Sør- Aurdal sagt opp samarbeidsavtalen med virkning fra 1.jan.2020. Det 
endrer driftsgrunnlaget for fastlegepraksis på Nes i Ådalen og gjør det nødvendig å redusere 
driftsnivået videre frem. 

I samarbeid med etablerte fastleger på Nes og Hallingby legekontorer endres derfor avtalen 
for fastlegehjemmelen på Nes i Ådal. Fastlegen på Nes i Ådalen vil fra 1.januar 2020 ha 
praksis en til to dager på Hallingby legekontor i samme bygg som dagens fastlege og 
helsestasjon holder til. Kontoret i Hallingby vil da være åpent 4 dager i uken. Kontorlokalene 
for fastlegene både på Nes og på Hallingby er kommunale. 
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Det vil utfra eksisterende behov, uendret være fastlege på Nes legekontor 3 dager i uken, 
men med en redusert bemanning med hjelpepersonell. I dag er det 1,3 hjelpepersonell. I 
fastlegepraksis er normen 1 hjelpepersonell/lege. 

Fastlegehjemmelen på Nes endres som følge av dette til en ordinær fastlegeavtale med 
lokalitet på Hallingby, og med avtale om utekontor på Nes legesenter. 

 

Økonomiske konsekvenser. 
Legekontoret på Nes drives i dag med et økonomisk underskudd, med bakgrunn i at 
lokalsamfunnet på Nes ikke gir tilstrekkelig inntekstgrunnlag for tjenesten. Underskuddet 

deles i dag mellom Sør Aurdal og Ringerike kommune. Fra 1.januar 2020 bortfaller 

samarbeidsavtalen og det gjennomføres derfor to tiltak: 

1. Bemanningen ved kontoret på Nes reduseres, slik den er i tråd med gjennomsnittet ved 

fastlegekontorer i Ringerike (Fra dagens 1,3 helsesekretær til en helsesekretær i 

forhold til legebemanning; det vil si fra 122 % stilling til 60 % stilling)  

2. Avtalen for den aktuelle fastlegehjemmelen tilpasses til kommunens øvrige 

fastlegeavtaler. Dagens hybridavtale (kommunen betaler kontordrift på Nes, mens 

legen er selvstendig næringsdrivende), erstattes av en ordinær driftsavtale med praksis 

sted Hallingby og utekontor på Nes. 

Samlet forventes endringene på Nes og Hallingby med disse tiltak ikke å gi endrede 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune. 

Heradsbygda – Sokna 

I forbindelse med generasjonsskifte ble fastlegehjemmelen fra Heradsbygda overført til Sokna 

Medisinske senter fra 1.juni 2019. Det er nå to fastleger på Sokna og åpent 5 dager i uken, 

mot tidligere 3,5 dg. Hjemmelen er besatt med yngre lokal lege, som starter i hjemmelen 

1.mars 2020. Ringerike kommune har ansatt vikar i hjemmelen fra 1.juni 2019 til 1.mars 

2020. 

Legekontoret har i tillegg LIS1 lege (tidligere turnuskandidat). LIS1 leger er viktige kilder til 

rekruttering for vår lokale fastlegeordning.  

Tiltak i saken presenteres og utdypes i eget saksfremlegg i dagens møte. 

Gjenværende solo-fastleger, Tyristrand og Haug legekontorer 

Når ovenstående er gjennomført vil det i Ringerike kommune gjenstå to solopraksiser. 

1. Sentralt i Hønefoss er det en ordinær privatpraktiserende fastlegehjemmel. 

Hjemmelsinnehaver har avtalefestet, berettiget ønske om å dele praksis (delehjemmel), 

denne stillingen lyses ut vinter 2019 og ventes besatt vår 2020. Det vil da være to leger 

ved kontoret, som deler på hjemmelen. 

2. Ved Helsekontoret for Migrasjon, smittevern og vaksinasjon finnes kommunens eneste 

fastlønnede fastlege. Stillingen har ansvar for innbyggere uten fastlege i kommunen 

(f.eks. studenter, asylsøkere, flyktninger, arbeidsinnvandring, familie-sammen førte), 

for mindreårige asylsøkere og for en mindre fastlegeliste. Den inngår i helsekontorets 

tverrfaglige miljø og er kombinert med 40 % helsestasjon. Den planlegges foreløpig 

ikke endret. 
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Fokus i denne første del av innsatsen har vært på satsningen fra solo – til flerlegepraksis, og 

det er derfor ikke nå initiert nye tiltak på Tyristrand og Haug. 

På Tyristrand/Ask har legekontoret siden 2012 vært betjent med to fastlegehjemler. I 

Haug/Åsa har legekontoret over 10 år hatt to fastlegehjemler. Begge kontorer har åpent fem 

dager i uken, og alle fire hjemler er besatt. 

Dette til orientering. 

  

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2019 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Karin Møller, kommunaoverlege 

 

 

 



Fra: Nilsen, Eva Maria [evmni@fylkesmannen.no] 

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

Kopi: Meldal, Odd [fmoaome@fylkesmannen.no]; Rasch-Engh, Hege [fmoahre@fylkesmannen.no]; lineirene@mjosplan.no 

[lineirene@mjosplan.no]; andre@vs-auto.no [andre@vs-auto.no] 

Sendt: 27.11.2019 08:38:28 

Emne: Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak i reguleringssak - 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen i Ringerike 

kommune 

Vedlegg: 744681_READONLY.PDF 

 



       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

0  Vår dato:  Vår ref: 

  25.11.2019  2019/46246 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  11.09.2019  16/5443 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Jacob Andreas Søreide, 69247553 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak i reguleringssak - 0605_428 
Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen i Ringerike kommune 

 

Vi viser til kommunens oversendelse 11.09.2019. 
 
Sakens bakgrunn  
Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse i form av to 
tomannsboliger og to firemannsboliger, samt gang- og sykkelvei langs Klekkenveien fv. 163, til 
Borgergata. 
 
Forslagstiller er Boligpartner AS og Sandvold boliger AS. Planforslaget er utarbeidet av Boligpartner 
AS.  
 
Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn i perioden 08.04.2019 til 29.05.2019.  
 
Planen ble deretter vedtatt av kommunestyret i møte den 27.06.2019.  
 
Vedtaket ble påklaget av May Aagesen og Johnny Martinsen i brev datert 09.07.2019. I brev 
13.08.2019 bekreftet de at tilbakemeldingen skal anses som en klage på vedtak.  
Klager anfører at utbyggelsen er av et stort omfang, og at dette vil forringe bokvaliteten deres på 
grunn av økt trafikk i nabolaget. 
 
Kommunen tok ikke klagen til følge i møte den 05.09.2019. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 

Kommunens vedtak av 27.06.2019 i sak 16/5443 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 
Fylkesmannens kompetanse son klageinstans i plansaker 
 
Kommunestyret er øverste planleggings- og reguleringsmyndighet og har ansvaret for å utøve det 
planfaglige skjønn, herunder arealdisponeringer innen planområdet, jf. plan- og bygningsloven § 3-3.  
 
Etter en samfunnsmessig vurdering, i samråd med berørtstatlige fagmyndigheter, fylkeskommunen 
og andre som måtte ha interesser i planområdet, er det derfor kommunestyret som avgjør hvilke 
områder som skal med i reguleringsplanen.  
 
Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskriv T-8/86 fra  
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av 16. januar  
2004 fra Miljøverndepartementet. 
 
Fylkesmannen kan ikke endre planen uten at kommunen er enig i endringen. Dette gjelder 
endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i reguleringsbestemmelser. Dersom 
Fylkesmannen mener det bør gjøres slike endringer, og kommunen ikke er enig, må klagesaken 
oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.  
 
Det presiseres samtidig at det i forbindelse med klagebehandling av planen ikke kan gjøres 
endringer som innebærer at planen endres i hovedtrekkene, selv om kommunen er enig i 
endringene. 
 
Det følger videre av forvaltningsloven § 34 andre ledd at Fylkesmannen skal legge stor vekt på det 
kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. Ettersom kommunens vurderinger og vekting 
av ulike planinteresser og hensyn vil være utøvelse av kommunens frie skjønn, skal det i 
utgangspunktet mye til for å sette kommunens vedtak om reguleringsplaner til side.  
 
Vurdering av klagernes anførsler 
Klagerne anfører at reguleringsplanen innebærer en fortetting og forringelse av deres bokvalitet i et 
rolig eldre byggefelt. Det vises til økt trafikk i deres nabolag.  
 
Forslagsstiller sendte kommentarer til klagen i brev datert 21.08.2019. Forslagsstiller skriver at 
området er avsatt til boligformål i kommuneplanen og reguleringen ble satt i gang på grunnlag av 
dette. Forslagsstiller mener derfor at innvendinger mot fortetting således ville vært mest 
hensiktsmessig under arbeidet med kommuneplanen. Ellers skriver forslagsstiller blant annet at økt 
trafikk ikke er til å unngå ved utvikling av nye boligfelt, men at opparbeidelse av gang- og sykkelveg 
langs fylkesvegen vil kunne bidra positivt for å redusere trafikken, og at det skal skiltes med 
gjennomkjøringsforbud ved av kjøringen benevnt SKV10 i plankartet.  
 
Rådmannen skriver i sin konklusjon i saksfremlegget til klagesaken at:  

 
«Rådmannen mener at den vedtatte detaljreguleringen bidrar til et løft for området ved å 
realisere en gang- og sykkelvei langs Klekkenveien. Videre vil boligutbyggingen bidra til 
fortetning i et sentrumsnært område i et av de prioriterte satsningsområdene i kommunen. 
Det legges også opp til boliger med variert størrelse, som vil si at et bredere spekter av 
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befolkningen har mulighet til å etablere seg her. 
 
Rådmannen legger til grunn at reguleringsprosessen har fulgt vanlige prosedyrer og 
saksbehandlingsregler i henhold til plan- og bygningsloven med hensyn til varsling av 
oppstart, utleggelse til offentlig ettersyn samt framlagte dokumenter til politisk behandling. 
Alle bemerkninger som har kommet inn har fulgt saken.» 

 
Avveiningen mellom planfaglige utbyggingsinteresser og naboers interesse i å beholde et område i 
sin nåværende form/karakter, er underlagt kommunens frie skjønn. Det skal derfor mye til for å 
sette kommunens vedtak om reguleringsplaner til side, jf. forvaltningsloven § 34 andre ledd. 
Fylkesmannen mener det her er lagt vekt på saklige argumenter om ønske å fortette et boligområde 
i nærheten av Hønefoss sentrum.  
 
Oppsummering 
 
Fylkesmannen er av den oppfatning at planforslaget er tilfredsstillende opplyst, og at sakens 
dokumenter gir et tilstrekkelig grunnlag til å fatte en avgjørelse i saken.  
 
Fylkesmannen kan etter en gjennomgang av saken ikke se at det foreligger grunnlag for å foreta 
endringer i den vedtatte reguleringsplan basert på klagernes anførsler. Fylkesmannen presiserer at 
vedtak av arealplaner og deres nærmere innhold beror på et lokalpolitisk skjønn, som 
klageinstansen skal være varsom med å overprøve, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd tredje 
punktum.  
 
Etter Fylkesmannens oppfatning har kommunen foretatt en bred planmessig vurdering av de ulike 
hensyn som er fremkommet gjennom utarbeidelsen av detaljplanen. Fylkesmannen vil i denne 
sammenheng også vise til plan- og bygningslovens formålsparagraf, § 1-1, hvor det følger at 
planlegging skal legge til rette for vedtak om bruk og vern av ressurser og utbygging.  
 
Fylkesmannen kan heller ikke se, etter gjennomgangen av sakens dokumenter, at det foreligger 
saksbehandlingsfeil som skulle tilsi at planvedtaket er ugyldig.  
 
Klagene har dermed ikke ført frem. Kommunestyrets vedtak blir stående uendret. 
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 27.06.2019 i sak 16/5443 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
 
Med hilsen 
 
Hege Rasch-Engh 
seniorrådgiver 

  
 
Jacob Andreas Søreide 
rådgiver 

 
Saksbehandlers telefontid: mandag kl. 12.00 - 14.00 og onsdag - fredag kl. 12.00 - 14.00 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Knut Stubben (KrF) mottatt 04.12.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grunngitt spørsmål 

Knut Stubben  

KRF 

Ringerike Kirkelige Fellesråd påpeker i sitt høringssvar til budsjettet viktigheten av å 

prioritere et nytt krematorium på grunn av arbeidsforholdene ved dagen krematorium. Fra 

november 2019 har krematoriet måtte sende døde til kremering ved andre krematorier. 

 

Ringerike Kommune fattet i 2. Tertial 2019 vedtak i prinsippsak om nytt krematorium  

«1. Kommunestyret ønsker med bakgrunn i saksfremlegget ikke å 

fatte prinsippvedtak om bygging av nytt krematorium. 

2. Rådmannen fremmer ny sak med en teknisk tilstandsrapport fordelt på:  

 a) Den delen av dagens anlegg som omfatter ovn og kjølelager og en kostnadsanalyse på 

hva som må gjøres for å sette den delen i stand i forhold til lovkrav og bedre funksjonell 

bruk.  

b) Seremonirommet og de delene det pekes på i saksfremlegget som gjelder ventilasjon, 

orgel og sanitæranlegg. 

3. Rådmannen går i dialog med kommunene i Midtfylke, Hallingdal, Hadeland og 

Ringeriksregionen med hensikt å kartlegge eventuelt samarbeid om kjøle- 

/forbrenningskapasiteter i et anlegg som dekker mer enn Ringerikes behov, og ved mulighet 

ser på om det kan utarbeides en intensjonsavtale om slikt samarbeid. 

 

4. Resultatet legges frem i ny sak med sikte på beslutning på en oppgradering av dagens 

anlegg, eller investering i nytt kjøle- /forbrenningsanlegg for kremasjon og eventuelt 

seremonirom. 

 

Ny sak om krematoriet og veien videre kommer til behandling i løpet av høsten 2019.» 

 

 

Der det det står i slutten av vedtaket at en sak om krematoriet skulle komme til behandling i 

løpet av høsten 2019. 

Mitt spørsmål blir da hvor står denne saken i dag og vil rådmannen legge til rette for at 

denne saken kommer til politisk behandling snarest. 
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Arkivsaksnr.: 19/5413-2   Arkiv: 144 &29  

 

 

Interpellasjon fra Nina Basberg (Kommunestyrerepresentant) - NAV`s 

tilgjengelighet for Ringerikes befolkning  
 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) mottatt04.12.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune
v/ordfører

04.12.19
Interpellasjon : NAV`s tilgjengelighet for Ringerikes befolkning

Nav - reformen er den største velferdsreformen i nyere tid, hvor kommune og stat samarbeider
om å levere tjenester til innbyggerne. Hensikten med re formen var at brukere skal ha en dør
inn, - for å få bistand.

Nav`s kjerneoppgaver spenner vidt. Brukergruppen er sammensatt. Det er alt fra
sosialhjelpsmottagere, jobbsøkere til pensjonsmottagere. Dette medfører at kontoret må
organisere sitt arbeid s lik at man er tilgjengelig for alle brukergrupper.

Tildeling og mottak av sosiale ordninger stiller store krav både til den som mottar og gir
tjenester. Kompliserte regelverk og rutiner krever god veiledning og kompetanse hos de
ansatte.

Mer og mer av s aksbehandlingen skjer digitalt. Men fortsatt er møte mellom bruker og NAV -
ansatt viktig. Mange er ikke selv i stand til å kunne definere hva de bør ha eller hva som er
problemet. Det er mennesker som er alvorlig syke, mennesker som ikke klarer å følge
klok keslett, de som ikke har pc, eller elektroniske hjelpemidler – de svakeste brukerne.

Det legges opp til at det meste av kommunikasjonen med NAV skal skje digitalt. Enkelte
brukergrupper er ikke i stand eller har forutsetning for å benytte digitale løsnin ger. Nav
kontaktes gjennom et sentralt telefonnummer, - hvor mange opplever å ikke få bistand eller
veiledning.

Det er med undring jeg se r at NAV - kontoret i Ringerike kun har oppe mellom 10 - 12 på
hverdager. Hva skjer når det står 20 mennesker på nav kontoret kl. 12.00 som ikke har fått
hjelp?

Jeg tillater meg derfor å stille ordfører følgende spørsmål:

1) Hvilke vurderinger ligger bak de svært begrensede åpningstidene til NAV - Ringerike?
2) Mener ordfører i NAV - kontoret i dag er tilstrekkelig tilgjengelig for innbyggerne i

Ringerike?
3) Vil ordfører ta initiativ til a t kommunestyret f å r seg forelagt en orienteringssak om

bemanningssituasjonen og vurderinger rundt åpningstider på NAV - kontoret?

Nina Basberg
Kommunestyrerepresentant
Senterpartiet
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Arkivsaksnr.: 19/5392-1   Arkiv: 217  

 

Forvaltningsrevisjon av etikkarbeid  
 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget oversender rapport om etikkarbeid i Ringerike kommune til kommunestyret 

med følgende forslag: 

 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrappor om etikkarbeid til orientering. 

2. kommunestyret ber rådmannen om å: 

a. iverksette konkrete tiltak for å styrke ytringskulturen for alle ansatte i 

kommunen. 

b. Styrke interne arenaer med fokus på etikk, etiske retningslinjer, og etiske 

dilemmaer i alle deler av kommunen. 

c. Utvikle et bedre varslingssystem sentralt i kommunen, som fanger opp og 

sørger for oversikt over varsler som mottas i alle deler av kommunen. 

d. Årlig redegjøre ovenfor kommunestyret om kommunens antikorrupsjonsarbeid, 

slik det ble vedtatt i kommunestyret i januar 2016, og sogså om hvordan 

internkontroll brukes til å avdekke og hindre uetisk adferd og korrupsjon, slik 

det er anbefalt. 

3. Kontrollutvalget bes følge opp rapporten høsten 2020. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune behandlet rapport «Forvaltningsrevisjon – etikkarbeid i 

kommunen» i møtet 19.11.19. 

 

Vedlegg 

 Rapport – etikkarbeid i Ringerike kommune 

 Saksdokument fra kontrollutvalget 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  19/00228-1 
Saksbehandler Samia Esam 
 
 
 
 

Forvaltningsrevisjon om etikkarbeid 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 19.11.2019 61/19 

 
 
Kontrollutvalget i Ringerike kommune behandlet denne saken i møte 
19.11.2019, sak 61/19 
 
Møtebehandling  
Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden presenterte rapporten.  
 
 
Votering  
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og oversender den til kommunestyret med 
følgende forslag:  
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om etikkarbeid til orientering.  
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2. Kommunestyret ber rådmannen om å:  
 

a) iverksette konkrete tiltak for å styrke ytringskulturen for alle ansatte i kommunen.  
 

b) styrke interne arenaer med fokus på etikk, etiske retningslinjer, og etiske 
dilemmaer i alle deler av kommunen.  

 
c) utvikle et bedre varslingssystem sentralt i kommunen, som fanger opp og sørger 

for oversikt over varsler som mottas i alle deler av kommunen.  
 

d) årlig redegjøre overfor kommunestyret om kommunens antikorrupsjonsarbeid, slik 
det ble vedtatt i kommunestyret i januar 2016, og også om hvordan internkontroll 
brukes til å avdekke og hindre uetisk adferd og korrupsjon, slik det er anbefalt.  

 
3. Kontrollutvalget bes følge opp rapporten høsten 2020.  
 
[ 
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FORVALTNINGSREVISJON OM ETIKKARBEID  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og oversender den til kommunestyret 
med følgende forslag: 
 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om etikkarbeid til orientering.  
 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å: 
 

a) iverksette konkrete tiltak for å styrke ytringskulturen for alle ansatte i 
kommunen. 
 

b) styrke interne arenaer med fokus på etikk, etiske retningslinjer, og etiske 
dilemmaer i alle deler av kommunen. 
 

c) utvikle et bedre varslingssystem sentralt i kommunen, som fanger opp og 
sørger for oversikt over varsler som mottas i alle deler av kommunen. 
 

d) årlig redegjøre overfor kommunestyret om kommunens antikorrupsjonsarbeid, 
slik det ble vedtatt i kommunestyret i januar 2016, og også om hvordan 
internkontroll brukes til å avdekke og hindre uetisk adferd og korrupsjon, slik 
det er anbefalt. 

 
3. Kontrollutvalget bes følge opp rapporten høsten 2020. 

 
 
 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapport om etikkarbeid i kommunen, åpenhet, ytringskultur og 
varsling – Betryggende kontroll, utført av Buskerud kommunerevisjon IKS, november 
2019. 

 
 
 
 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget vedtok i møte 28. september 2018, i sak 59/18, bestilling av 
forvaltningsrevisjon innen etikkarbeid og varsling. 
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Formål og problemstillinger 
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å kartlegge og vurdere status for 
etikkarbeidet i Ringerike kommune. Hva gjøres for å implementere de etiske 
retningslinjene i arbeidshverdagen til de ansatte, og hvordan forholder man seg til de 
etiske retningslinjene i sitt arbeid? Videre er formålet å se på hvordan kommunen 
legger til rette for åpenhet og en god ytringskultur, herunder en god håndtering av 
varslingssaker, samt kommunens tiltak som skal sikre betryggende kontroll og en 
høy etisk standard. 
 
Følgende problemstillinger besvares i undersøkelsen: 
 

 Er Ringerike kommunes etiske retningslinjer kjent og forankret hos de 
ansatte? 

 Har Ringerike kommune fungerende systemer som legger til rette for åpenhet, 
en god ytringskultur og muligheten for varsling? 
 

 Har Ringerike kommune tilstrekkelige tiltak for å sikre betryggende kontroll og 
høy etisk standard i virksomheten? 

 
 
Revisors konklusjoner 
 
Er Ringerike kommunes etiske retningslinjer kjent og forankret hos de ansatte? 
 
Ringerike kommune oppfyller delvis kriteriene. Ringerike kommune har utarbeidet 
nye etiske retningslinjer, samlet i en hendig brosjyre som skal utdeles til alle ansatte i 
kommunen. Men Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at mange ansatte, 
nesten halvparten, ikke har fått utdelt denne ennå. Likevel er det et stort flertall som 
opplyser at de er kjent med retningslinjene. 
 
Administrasjonen ble bedt av formannskapet om å fremlegge en plan for 
implementeringen av de nye etiske retningslinjene innen mai 2017. Denne planen ble 
ikke fremlagt som forespurt. I mai 2017 ble det gjennomført en workshop for 
kommunestyret, og retningslinjene ble presentert på en ledersamling for alle ledere i 
kommunen. Men mange ledere har ikke implementert retningslinjene som de skulle. 
 
 
Har Ringerike kommune fungerende systemer som legger til rette for åpenhet, en 
god ytringskultur og muligheten for varsling? 
 
Undersøkelsen viser at Ringerike kommune oppfyller delvis kriteriene. 
Sentraladministrasjonen sier at kommunen kontinuerlig jobber med å skape en åpen 
kommune. Problemet kan være at dette arbeidet er tilfeldig og ustrukturert. I 
spørreundersøkelsen fikk revisor mange ulike svar fra lederne i kommunen, på 
hvordan det konkret er lagt til rette for å skape en åpenhetskultur. Revisor savner 
konkrete og samlende tiltak som direkte skal bidra i utviklingen av en åpenhetskultur. 
Det trengs tydelige mål og klare tiltak, med god oppfølging fra kommunen sentralt, for 
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å styre dette arbeidet i samme retning i hele kommunen. Svarene fra undersøkelsen 
viser at en del av de ansatte opplever at leder ikke praktiserer åpenhet, ikke takler 
kritikk eller uenighet på en god måte, og at det generelt ikke er en åpen ytringskultur 
der de jobber. 
 
Kommunen har rutiner for varsling, men varslingssystemet er mangelfullt. 
Sentraladministrasjonen har kun oversikt over varslingsaker som er meldt til 
varslingssekretariatet. Det er meldt 4 saker i løpet av de siste 3 årene. Sentralt i 
kommunen finnes ikke tilstrekkelig mulighet for systematisk oppfølging av hvordan 
den enkelte leder, tillitsvalgt eller andre som mottar varsler, håndterer sakene, eller 
om de som varsler opplever negative konsekvenser av å varsle. Mange ansatte 
forteller om store negative konsekvenser de har opplevd etter å ha varslet. Revisor 
har ikke foretatt konkrete vurderinger av disse konkrete varslene, men mener at 
kommunen bør ta på stort alvor at så mange ansatte sier at de har negative 
opplevelser i etterkant av å ha varslet, særlig med tanke på lovkrav som gjelder på 
området. 
 
 
Har Ringerike kommune tilstrekkelige tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy 
etisk standard i virksomheten? 
 
Ringerike kommune oppfyller delvis kriteriene. Kvalitetssystemet til Ringerike 
kommune er ganske nylig innført. Kommunen har ansatt en egen kvalitetssjef med 
ansvar for kvalitetssystemet og dets funksjoner. Ifølge lederne i kommunen er ikke 
systemet optimalt. Ikke alle ledere finner systemet tilgjengelig for dem, mange ledere 
mener det ikke inneholder egnet styringsdokumentasjon eller et egnet avvikssystem, 
eller at det legger til rette for god avvikshåndtering. Over halvparten av lederne 
mener at systemet ikke godt nok ivaretar utarbeidelse og deling av læremidler/kurs. 
Kvalitetssystemet i kommunen er ikke ferdig utviklet eller implementert. Revisor 
mener det er viktig å ta hensyn til ledernes erfaringer med systemet når det skal 
ferdigstilles, da disse ikke er optimale. Revisor påpeker at det kan være 
hensiktsmessig å sørge for at lederutviklingsprogrammet inneholder opplæring i 
Kvalitetssystemet. 
 
Undersøkelsen viser at det ikke finnes felles og kjente rutiner som del av 
internkontrollen eller i kvalitetssystemet som skal avdekke og hindre uetisk atferd og 
korrupsjon. Rådmannen redegjør ikke jevnlig/årlig om etikk og internkontroll overfor 
kommunestyret slik kommunestyret har vedtatt og slik det også anbefales. Revisor 
mener at det er tilfredsstillende at det redegjøres i årsberetningen om betryggende 
kontroll og etikkarbeid de to siste årene. Dette er likevel på et overordnet nivå, og 
ikke en forklaring på hva dette arbeidet innebærer.  
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Revisjonens anbefalinger 
 
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger som 
følgende: 
 

 Det bør iverksettes konkrete tiltak for å styrke ytringskulturen for alle ansatte i 
kommunen 

 

 Kommunen bør styrke interne arenaer med fokus på etikk, etiske 
retningslinjer, og etiske dilemmaer i alle deler av kommunen. 

 

 Det bør utvikles et bedre varslingssystem sentralt i kommunen, som fanger 
opp og sørger for oversikt over varsler som mottas i alle deler av kommunen. 

 

 Rådmannen bør årlig redegjøre overfor kommunestyret om kommunens 
antikorrupsjonsarbeid, slik det ble vedtatt i kommunestyret i januar 2016, og 
også om hvordan internkontroll brukes til å avdekke og hindre uetisk adferd og 
korrupsjon, slik det er anbefalt. 

 
 
Sekretariatets vurdering 
 
Kontrollutvalgssekretariatet mener revisjonen har levert en rapport som svarer godt 
på bestillingen fra kontrollutvalget.  
 
Anbefalingene fra revisor bør inntas i forslag til kommunestyrets vedtak. I tillegg bør 
kontrollutvalget følge opp rapportens anbefalinger høsten 2020. 
  

RETT UTSKRIFT 
DATO 24.november.2019 
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Arkivsaksnr.: 19/170-45   Arkiv: 216 &17  

 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 19. november 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Møteprotokoll Kontrollutvalget 19.11.2019 

 

Lenken til innkallingen til kontrollutvalgets møte 11. nov. 2019: 

http://www.kubis.no/images/Innkalling_og_sakslister/Ringerike/Komplett_innkalling_19.11.1

9_RI.pdf 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune 
 
Dato: 19.11.2019 kl. 13:00 
Sted: Formannskapssalen, 2. etasje i rådhuset, Hønefoss. 
Arkivsak: 19/00257 
  
Til stede:  Anne-Marit Lillestø (V), leder 

Bente Aabel (Sp), nestleder 
Hans Gravermoen (Sp), medlem 
Erna Skaugrud (Ap), medlem 
Dag Haakon Henriksen (H), medlem 

  
 

 
 
 
 

Fra Viken Kommunerevisjon IKS: 
Leder forvaltningsrevisjon Torkild Halvorsen 
Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden 

Protokollfører: Rådgiver Pål Ringnes, Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud 
  

 
 
Kontrollutvalgets leder Anne-Marit Lillestø (V) ønsket velkommen til ny periode. 
 
Presentasjonsrunde ble gjennomført før møtet ble satt. 
 
 
Kontrollutvalgets leder reiste spørsmål om det var kommentarer til innkallingen og 
sakslisten. 
 
På bakgrunn av henvendelse fra revisor reiste rådgiver Pål Ringnes spørsmål om å 
sette følgende sak på sakslisten: Status for forvaltningsrevisjon om Hønefoss skole 
 
 
Kontrollutvalget vedtok enstemmig å sette sak 64/19 Status for forvaltningsrevisjon 
om Hønefoss skole på sakslisten. 
 
 
Det var ellers ingen kommentarer til innkalling og sakslisten. 
 
 
Det var ikke meldt saker til Eventuelt. 
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SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

58/19 19/00258-2 Protokoll fra møte 20.09.19 3 

59/19 19/00258-4 Diverse orienteringer 4 

60/19 19/00258-3 Rutiner for kontrollutvalgets møter 5 

61/19 19/00228-1 Forvaltningsrevisjon om etikkarbeid 6 

62/19 19/00258-1 Møteplan 2020 8 

63/19 19/00258-5 Eventuelt 9 

64/19 19/00273-2 Status for forvaltningsrevisjon om Hønefoss skole 8 

 
 
Hønefoss, 19.11.2019 
 
 
Anne-Marit Lillestø 
kontrollutvalgsleder  
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Saker til behandling 

58/19 Protokoll fra møte 20.09.19 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 19.11.2019 58/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra møte 20.09.2019 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
Erna Skaugrud (Ap) viste til at protokollen var behandlet allerede i kommunestyret. 
Her var det reist spørsmål om: 
 

- Spesifikasjon av budsjettforslaget 2020 
- Etterlevelsesrevisjon1 

 
Sekretariatet viste til at innkallingen også burde med i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av protokollene fra kontrollutvalget. Vanskelige ord og 
uttrykk bør defineres i fotnote eller lignende. 
 
Sekretariatet viste til at protokollen var tidligere sendt ut til medlemmene for 
eventuelle kommentarer.  
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra møte 20.09.2019 godkjennes.  
 
[Lagre]  
 
  

                                            
1 Etterlevelseskontroll – Kontroll innen økonomiforvaltningen som innebærer en vurdering av hvorvidt 
lover/regler etterleves/følges opp. Dette kan være etterlevelse av regelverk innen offentlige 
anskaffelser, selvkost og andre områder innen økonomiforvaltningen. 
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59/19 Diverse orienteringer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 19.11.2019 59/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Rådgiver Pål Ringnes orienterte om: 
 

• Diverse praktiske spørsmål 

• Kontrollutvalgets rolle og oppgaver  

• Kontrollutvalgets oppsummering fra forrige kommunestyreperiode 
 
Leder forvaltningsrevisjon supplerte om overordnet analyse fra forrige 
kommunestyreperiode. Denne analysen ble delt ut i møtet. 
 
Sekretariatet skriver et oppsummerende notat til neste møte, om praktiske forhold. 
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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60/19 Rutiner for kontrollutvalgets møter 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 19.11.2019 60/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til etterretning. 
 
 
Møtebehandling 
 
Sekretariatet presiserte at innkalling sendes 9 dager før møtet. 
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til etterretning. 
[Lagre]  
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61/19 Forvaltningsrevisjon om etikkarbeid 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 19.11.2019 61/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og oversender den til kommunestyret 
med følgende forslag: 
 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om etikkarbeid til orientering.  
 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å: 
 

a) iverksette konkrete tiltak for å styrke ytringskulturen for alle ansatte i 
kommunen. 
 

b) styrke interne arenaer med fokus på etikk, etiske retningslinjer, og etiske 
dilemmaer i alle deler av kommunen. 
 

c) utvikle et bedre varslingssystem sentralt i kommunen, som fanger opp og 
sørger for oversikt over varsler som mottas i alle deler av kommunen. 
 

d) årlig redegjøre overfor kommunestyret om kommunens antikorrupsjonsarbeid, 
slik det ble vedtatt i kommunestyret i januar 2016, og også om hvordan 
internkontroll brukes til å avdekke og hindre uetisk adferd og korrupsjon, slik 
det er anbefalt. 

 
3. Kontrollutvalget bes følge opp rapporten høsten 2020. 

 
 
Møtebehandling 
 
Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden presenterte rapporten. 
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og oversender den til kommunestyret 
med følgende forslag: 
 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om etikkarbeid til orientering.  
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2. Kommunestyret ber rådmannen om å: 
 

e) iverksette konkrete tiltak for å styrke ytringskulturen for alle ansatte i 
kommunen. 
 

f) styrke interne arenaer med fokus på etikk, etiske retningslinjer, og etiske 
dilemmaer i alle deler av kommunen. 
 

g) utvikle et bedre varslingssystem sentralt i kommunen, som fanger opp og 
sørger for oversikt over varsler som mottas i alle deler av kommunen. 
 

h) årlig redegjøre overfor kommunestyret om kommunens antikorrupsjonsarbeid, 
slik det ble vedtatt i kommunestyret i januar 2016, og også om hvordan 
internkontroll brukes til å avdekke og hindre uetisk adferd og korrupsjon, slik 
det er anbefalt. 

 
3. Kontrollutvalget bes følge opp rapporten høsten 2020. 

 
[Lagre]  
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62/19 Møteplan 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 19.11.2019 62/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2020: 
 
21. januar 
10. mars 
28. april 
2. juni 
8. september 
13. oktober 
24. november 
 
Møtene starter kl 13.00. 
 
 
Møtebehandling 
 
Erna Skaugrud (Ap) foreslo 15. oktober istedenfor 13. oktober. 
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag og tilleggsforslaget fra Skaugrud ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2020: 
 
21. januar 
10. mars 
28. april 
2. juni 
8. september 
15. oktober 
24. november 
 
Møtene starter kl 13.00. 
 
[Lagre]  
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63/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 19.11.2019 63/19 

 
 
Møtebehandling 
 
Bente Aabel (Sp) reiste spørsmål om mulighetene til å gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon innen sykefravær. 
 
Revisor kommer tilbake til dette temaet i neste møte. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
[Lagre]  
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64/19 Status for forvaltningsrevisjon om Hønefoss skole 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 19.11.2019 64/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
 
Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden redegjorde for status. 
 
Revisor anbefalte presisering av prosjektplanen. 
 
 
Kontrollutvalgets leder Anne-Marit Lillestø (V) oppsummerte med følgende omforente 
forslag til vedtak: 
 
Prosjektplanen endres til: 
 
Har saksframlegg og saksbehandling i følgende saker knyttet til nedleggelsen 
Hønefoss skole vært i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk? 
 

- Vedtaket om nedlegging av Hønefoss skole 

- Fastsettelse av nye skolekretsgrenser 

- Saker om trygg skolevei til Ullerål skole 

- Klagesak om detaljreguleringsplan for Ullerål skole 

 
Votering 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Prosjektplanen endres til: 
 
Har saksframlegg og saksbehandling i følgende saker knyttet til nedleggelsen 
Hønefoss skole vært i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk? 
 

- Vedtaket om nedlegging av Hønefoss skole 

- Fastsettelse av nye skolekretsgrenser 

- Saker om trygg skolevei til Ullerål skole 

- Klagesak om detaljreguleringsplan for Ullerål skole 
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Vedtakene i protokollen ble gjennomgått og godkjent i møtet. 
 
 
 
Møtet ble hevet kl 1625. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4465-4  Arkiv: 151  

 

Sak: 137/19 

 

Saksprotokoll - Økonomirapport - september 2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Økonomirapport er 30. september 2019, tas til orientering. 

 

2. følgende budsjettjustering foretas: 

 

a) Rundkjøring USN - revidert fremdrift 

Revidert framdriftsplan betyr at det vil bli brukt 3 millioner kroner i 2019. Det 

foreslås å sette av resterende bevilgning på 7 millioner kroner til disposisjonsfond 

for å bruke dette til samme formål. 

110200 -         7 millioner kroner debet  

110200 -         7 millioner kroner kredit 

 

b) Rammekorreksjoner som følge av endret organisasjon 

Som følge av organisasjonsendring pr 01.08.19 og 01.10.19 opprettes to nye 

sektorer, Strategi og utvikling og Selvkost.  

I tillegg slås Kulturtjenesten og Samfunn sammen til Teknisk, kultur og idrett samt 

at Barnehager, Grunnskole og Spesielle tiltak barn og unge slås sammen til 

Utdanning og familie. Ny rammefordeling blir slik: 

 

Rammeområder FØR 01.10.19 

      

10 Folkevalgte og revisjon                11 074 220  

20 Administrasjon og fellesutgifter             147 049 562  

30 Barnehager             196 218 114  

31 Grunnskole             305 704 249  

32 Spesielle tiltak barn og unge             158 135 345  

33 Kulturtjenesten                29 649 072  

40 Helse og omsorg             676 984 337  

50 Samfunn                90 803 506  

70 Avsetninger, overføringer -             68 694 043  

80 Skatt og rammetilskudd -       1 704 149 984  

90 Finans             157 225 622  

                                    -    
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Rammeområder ETTER 01.10.19 

      

10 Folkevalgte og revisjon                11 074 220  

20 Administrasjon og fellesutgifter             115 734 304  

25 Strategi og utvikling (skilt ut fra 20)                33 750 108  

30 Utdanning og familie (30+31+32 slått sammen)             670 319 778  

40 Helse og omsorg             686 830 447  

50 Teknisk, kultur og idrett (50 og 33 slått sammen)             179 793 092  

51 Selvkost (skilt ut fra 50) -             56 546 724  

70 Avsetninger, overføringer -             94 030 863  

80 Skatt og rammetilskudd -       1 704 149 984  

90 Finans             157 225 622  

                                    -    

Omorganiseringen har ingen økonomisk konsekvens på budsjett 2019.  

 
 

Behandling i Formannskapet 05.11.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4465-3   Arkiv: 151  

 

Økonomirapport - september 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Økonomirapport er 30. september 2019, tas til orientering. 

 

2. følgende budsjettjustering foretas: 

 

a) Rundkjøring USN - revidert fremdrift 

Revidert framdriftsplan betyr at det vil bli brukt 3 millioner kroner i 2019. Det 

foreslås å sette av resterende bevilgning på 7 millioner kroner til disposisjonsfond 

for å bruke dette til samme formål. 

110200 -         7 millioner kroner debet  

110200 -         7 millioner kroner kredit 

 

b) Rammekorreksjoner som følge av endret organisasjon 

Som følge av organisasjonsendring pr 01.08.19 og 01.10.19 opprettes to nye 

sektorer, Strategi og utvikling og Selvkost.  

I tillegg slås Kulturtjenesten og Samfunn sammen til Teknisk, kultur og idrett samt 

at Barnehager, Grunnskole og Spesielle tiltak barn og unge slås sammen til 

Utdanning og familie. Ny rammefordeling blir slik: 

 

Rammeområder FØR 01.10.19 

   10 Folkevalgte og revisjon                11 074 220  

20 Administrasjon og fellesutgifter             147 049 562  

30 Barnehager             196 218 114  

31 Grunnskole             305 704 249  

32 Spesielle tiltak barn og unge             158 135 345  

33 Kulturtjenesten                29 649 072  

40 Helse og omsorg             676 984 337  

50 Samfunn                90 803 506  

70 Avsetninger, overføringer -             68 694 043  

80 Skatt og rammetilskudd -       1 704 149 984  

90 Finans             157 225 622  

                                    -    
 



- 

Rammeområder ETTER 01.10.19 

 
  10 Folkevalgte og revisjon                11 074 220  

20 Administrasjon og fellesutgifter             115 734 304  

25 Strategi og utvikling (skilt ut fra 20)                33 750 108  

30 Utdanning og familie (30+31+32 slått sammen)             670 319 778  

40 Helse og omsorg             686 830 447  

50 Teknisk, kultur og idrett (50 og 33 slått sammen)             179 793 092  

51 Selvkost (skilt ut fra 50) -             56 546 724  

70 Avsetninger, overføringer -             94 030 863  

80 Skatt og rammetilskudd -       1 704 149 984  

90 Finans             157 225 622  

                                    -    

Omorganiseringen har ingen økonomisk konsekvens på budsjett 2019.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport september 2019 og de prognoser som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 

30. september og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

 
Beløp i 1000 Budsjett 

hiå 
Regnskap 

hiå. 
Avvik 

hiå. 
Rev.budsjett 

2019 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Frie disponible inntekter -

1 277 603 
-1 338 800 61 198 -1 704 150 -1 721 880 17 730 

Finansinntekter/-utgifter 93 384 62 466 30 918 124 562 116 704 7 858 
Avsetninger og bruk av avsetninger 26 587 0 26 587 32 664 32 664 0 
Overført til investering 0 0 0 0 888 -888 
Til disposisjon -

1 157 631 
-1 276 335 118 703 -1 546 924 -1 571 624 24 700 

Folkevalgte og revisjon 8 186 6 629 1 558 11 074 11 074 0 

Administrasjon og fellestjenester 90 398 92 082 -1 684 115 734 115 734 0 

Strategi og utvikling 25 058 26 263 -1 204 33 750 33 750 0 

Utdanning og familie 498 288 494 054 4 233 670 320 676 320 -6 000 

Helse og omsorg 542 091 530 448 11 643 686 830 702 438 -15 608 

Teknisk, kultur og idrett 133 135 127 989 5 146 179 793 184 993 -5 200 

Selvkost -63 053 -72 333 9 280 -56 547 -51 935 -4 612 

Avsetninger, overføringer -99 447 -101 075 1 627 -94 031 -86 232 -7 799 

Finans 0 90 -90 0 0 0 

Sum disponering 1 134 656 1 104 147 30 509 1 546 924 1 586 143 -39 219 

       

Merforbruk -/mindreforbruk + -22 975 -172 188 149 212 0 14 519 -14 519 

 

Sammendrag 

 

Årsprognosen: 

Prognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 14,5 mill kroner, i forhold til 

årsbudsjett for 2019. Det samme prognose som forrige rapportering, som var 2. tertial. 

 



- 

Overskuddet: 

Årets budsjett ble vedtatt med et forventet overskudd til avsetning, på 35,5 mill kroner. I 1. 

tertial ble avsetningen redusert med 2,8 millioner kroner til 32,7 millioner kroner.  

Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 18,2 mill kroner.  

 
Tjenesteområdene: 

Tjenesteområdene forventer å holde driften innenfor tildelt budsjettramme – unntakene er 

Helse og omsorg, Utdanning og familie og Teknisk, kultur og idrett. 

 

I 2. tertial er det foreslått budsjettjusteringer til Helse og omsorg med 10 millioner kroner, 1 

million kroner til Utdanning og familie og 4 millioner kroner til Teknisk, kultur og idrett, totalt 

15 millioner kroner. 

 

Sentrale inntekter: 

Avsetninger og overføringer – det er samme prognose som spetember som for 2. tertial. 

Skatt og rammetilskudd – prognosen er den samme som for 2. tertial, og det foreslås å gjøre en 

budsjettjusterting hvor inntektene økes med 10,5 millioner kroner.  

 

Finans: 

Ingen endringer på renter og avdrag på gjeld, i forhold til prognosen i 2. tertial. Det foreslås i 

2. tertial å redusere kostnader/øke inntekter på til sammen 4,5 millioner kroner.  

Det er heller ingen endringer å melde i forhold til Fossefondet. 

 

Investeringer: 

På investeringer er det ingen endringer i prognosene i forhold til økonomirapport per 2. tertial.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen fortsetter arbeidet med tiltakene for å lukke avvik mellom budsjett og prognose i 

tjenestene, og for å se til at vi har riktig «fart» inn i 2020.  

 

Vedlegg 

 

Månedsrapport økonomi pr. 30. september 2019 

 

 Ringerike kommune, 25.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Sentrale kapitler

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000 Budsjett
hiå

Regnskap
hiå.

Avvik
hiå.

Rev.b udsjett
2019

Årsprognose Prognose
årsavvik

Frie disponible inntekter - 1 277 603 - 1 338 800 61 198 - 1 704 150 - 1 721 880 17 730
Finansinntekter/ - utgifter 93 384 62 466 30 918 124 562 116 704 7 858
Avsetninger og bruk av avsetninger 26 587 0 26 587 32 664 32 664 0
Overført til investering 0 0 0 0 888 - 888
Til disposisjon - 1 157 631 - 1 276 335 118 703 - 1 546 924 - 1 571 624 24 700
Folkevalgte og revisjon 8 186 6 629 1 558 11 074 11 074 0
Administrasjon og fellestjenester 90 398 92 082 - 1 684 115 734 115 734 0
Strategi og utvikling 25 058 26 263 - 1 204 33 750 33 750 0
Utdanning og familie 498 288 494 054 4 233 670 320 676 320 - 6 000
Helse og omsorg 542 091 530 448 11 643 686 830 702 438 - 15 608
Teknisk, kultur og idrett 133 135 127 989 5 146 179 793 184 993 - 5 200
Selvkost - 63 053 - 72 333 9 280 - 56 547 - 51 935 - 4 612
Avsetninger, overføringer - 99 447 - 101 075 1 627 - 94 031 - 86 232 - 7 799
Finans 0 90 - 90 0 0 0
Sum disponering 1 134 656 1 104 147 30 509 1 546 924 1 586 143 - 39 219

Merforbruk - /mindreforbruk + - 22 975 - 172 188 149 212 0 14 519 - 14 519

Årsprognosen per september indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2019 som er et
merforbruk i forhold til budsjett på 14,5 millioner koner.

Det er samme prognose som til 2. tertial 2019.

Dersom denne prognosen holder seg ut året, vil årets regnskapsresultat bli redusert il 18,2 millioner
kroner.

F olkevalgte og revisjon

Sektor Folkevalgte og revisjon rapporterer prognose i samsvar med budsjett.

Administrasjon og fellestjenester

Sektor Administrasjon og Fellestjenester rapporterer prognose i samsvar med budsjett.

Det er usikkert om vi klarer å oppnå budsjettert innsparing på reisekostnader på 2,45 millioner kroner i
2019.

Strategi og utvikling

Sektor Strategi og utvikling rapporterer prognose i samsvar med budsjett.

Utdanning og familie

Barnehage
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Det meldes et avvik på 1 mill ioner kroner. Avviket sk yldes høyere utbetalinger av driftstilskudd til de
private barnehagene. Dette avviket er det foreslått å budsjettjustere i 2. tertial, men budsjettjus t eringen
blir ikke gjort før etter at den er vedtatt i kommunestyret.

Spesielle tiltak

Det meldes et avvik på 5 millioner kroner for å dekke spesialpedagogisk hjelp i barnehage. Utfordringen
er vist i KS - sak 108/19. Videre er det også varslet om flere utredninger hos PPT som skal gjennomføres i
løpet av høsten.

Det arbeides med tjenestedesign, tidlig innsats - t eam, fokus på brukermedvirkning og brukerens
ressurser. Tjenesten integreres i Familiens hus, og med styrket ledelse som prioriterer systemrettet
arbeid og hjelp til organisasjons - og kompetanseutvikling. Alt arbeid som prioriteres skal være en del av
grun nlaget i vurderingene av hver enkelt sak og enhetens prioriteringer.

Grunnskole

Det meldes ingen endringer i prognosen for grunnskole.

Helse og omsorg

Det er foreslått å gjøre budsjettjusteringer i 2. tertial på til sammen 10 millioner kroner i Helse og
om sorg. Budsjettjusteringene vil bli utført etter at de er vedtatt i kommunestyret.

Sterkere tilbake er satt i gang, og det jobbes konkret med oppfølging av ansatte.

Sektoren arbeider med felles tiltak for å holde den økonomiske rammen. Prosessene tar lenger tid enn
planlagt. Spesielt har tiltakene for å ta hjem kjøpte plasser, interne flytteprosesser og reduksjon
av overliggere tatt lengre tid.

N AV opprettholder sine iverksatte tiltak.

Teknisk, kultur og idrett

Det er foreslått å gjøre budsjettjusteringer i 2. tertial på 4 millioner kroner i Teknisk, kultur og idrett.
Budsjettjusteringene vil bli utført etter at de er vedtatt i kommunestyret.

Selvkost

Det er ingen endring i prognosen i forhold til prognosen som ble laget til 2. tertial for sektor selvkost.

A vsetninger, overføringer

Det er ingen endring i prognosen i forhold til prognosen som ble laget til 2. tertial for avsetninger og
overføringer.

Skatt og rammetilskudd

Det er ingen endring i prognosen i forhold til prognosen som ble laget til 2. tertial for skatt og
rammetilskudd.
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Finans

Det er ingen endring i prognosen i forhold til prognosen som ble laget til 2. tertial for finans.

Fravær per tjenesteområde

Korttid Langtid Total
Tjenesteområde 1.kv 2.kv 3.kv Korttid

%
2018 1.kv 2.kv 3.kv Langtid

%
2018 1.kv 2.kv 3.kv Samlet

fravær
%

2018

Administrasjon og
fellestjenester

1,83
%

0,24
%

1,09
%

1,07 % 2,32
%

4,50
%

5,52
%

4,19
%

4,76 % 6,89
%

6,32
%

5,77
%

5,28
%

5,83 % 9,21
%

Strategi og
utvikling

0,98
%

0,03
%

0,55
%

0,52 % 1,57
%

2,97
%

4,13
%

2,50
%

3,31 % 3,62
%

3,95
%

4,16
%

3,05
%

3,83 % 5,19
%

Utdanning og
familie

0,76
%

0,31
%

1,42
%

0,79 % 2,21
%

9,04
%

7,04
%

5,19
%

7,28 % 5,78
%

9,79
%

7,35
%

6,62
%

8,07 % 7,99
%

Teknisk, kultur og
idrett

0,35
%

0,21
%

1,77
%

0,72 % 2,62
%

9,83
%

6,92
%

3,73
%

7,06 % 5,71
%

10,18
%

7,13
%

5,51
%

7,77 % 8,34
%

Helse og omsorg 0,36
%

0,25
%

2,27
%

0,88 % 2,95
%

12,73
%

12,32
%

9,96
%

11,78 % 9,86
%

13,10
%

12,57
%

12,23
%

12,66
%

12,81
%

Selvkost 0,16
%

0,17
%

2,35
%

0,65 % 3,03
%

5,38
%

4,77
%

2,88
%

4,60 % 2,24
%

5,54
%

4,94
%

5,23
%

5,25 % 5,27
%

Sum
tjenesteområder

0,61
%

0,26
%

1,80
%

0,83 % 2,56
%

10,11
%

9,03
%

6,94
%

8,84 % 7,34
%

10,72
%

9,30
%

8,74
%

9,66 % 9,89
%

Sykefraværet i 3. kvartal 2019 (8,7 %) er lavere sammenliknet med 3. kvartal 2018 (9,1 %). Det er positivt
at økningen i sykefraværet som har vært over tid har snudd. Det er fortsatt for tidlig å vite om dette er
en vedvarende reduksjon.

Sykefraværet er redusert i administrasjonen, helse og omsorg og innen teknisk, kultur og idrett.
Utdanning og familie har en liten økning, fra 6,1 % til 6,6 %.

Det er fortsatt bekymringsfullt at sykefraværet er høyt. Fortsatt arbeid med tiltak for å redusere
sykefraværet er nødvendig og vil bli videreført i 2020.
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Kommunens tjenesteområder

Folkevalgte og revisjon

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

10 - Folkevalgte og
revisjon

7 049 8 186 6 629 1 558 11 074 11 074 0

Sum 7 049 8 186 6 629 1 558 11 074 11 074 0

Administrasjon og fellestjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

20 - Administrasjon og
fellestjenester

85 813 90 398 92 082 - 1 684 115 734 115 734 0

Sum 85 813 90 398 92 082 - 1 684 115 734 115 734 0

Strategi og utvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

25 - Strategi og utvikling 26 768 25 058 26 263 - 1 204 33 750 33 750 0
Sum 26 768 25 058 26 263 - 1 204 33 750 33 750 0

Utdanning og familie

Status økonomi
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Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

30 - Utdanning og familie 493 262 498 288 494 054 4 233 670 320 676 320 - 6 000
Sum 493 262 498 288 494 054 4 233 670 320 676 320 - 6 000

Helse og omsorg

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

40 - Helse og omsorg 506 358 542 091 530 448 11 643 686 830 702 438 - 15 608
Sum 506 358 542 091 530 448 11 643 686 830 702 438 - 15 608

Teknisk, kultur og idrett

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

50 - Teknisk, kultur og
idrett

119 760 133 135 127 989 5 146 179 793 184 993 - 5 200

Sum 119 760 133 135 127 989 5 146 179 793 184 993 - 5 200

Selvkost

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

51 - Selvkost - 46 507 - 63 053 - 72 333 9 280 - 56 547 - 51 935 - 4 612
Sum - 46 507 - 63 053 - 72 333 9 280 - 56 547 - 51 935 - 4 612
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Avsetninger, overføringer

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

70 - Avsetninger,
overføringer

- 100 771 - 99 447 - 101 075 1 627 - 94 031 - 86 232 - 7 799

Sum - 100 771 - 99 447 - 101 075 1 627 - 94 031 - 86 232 - 7 799

Investeringer

Investeringsregnskap hi ttil i å r med årsprognose og avvik i f orhold til budsjett

Budsjetterte brutto investeringsutgifter i 2019 på investeringsporteføljen er på 690 millioner kroner.

Tabellen viser et utdrag av de største investeringene.
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Kommentarer til utvalgte prosjekter

Ullerål skole med idrettshall

Prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan. Planlagt ferdigstillelse er mars 2020 med overtakelse 1. juni
2020.

Benterud skole

Testperiode med entreprenør er forlenget frem til 31. mai 2020. Opparbeidelse av ballbinge og
kunstgressbane skal utføres sommeren 2020.

Heradsbygda omsorgssenter

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2021.

Ringerike legevakt og ambulansesentral

Prosjektet er noe presset på tid, men det jobbes fortløpende med å holde fremdriften i henhold til
kontrakt.

Trygg skolevei Benterud skole

Prosjektet vil sluttrapporteres sammen med Benterud skole, og i den forbindelse vil finansieringen
fremkomme samlet for disse to prosjektene.

Ringerike vannverk

Prosjektet avsluttes i 2019.

Overføringsledninger Åsa - Monserud

Fire av fem entrepriser er fullført. Åsa vest ble nylig sluttført. Åsa øst er startet opp.

Monserud renseanlegg

Tekniske anlegg testkjøres nå.
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Regnskapsskje ma 3 – Oversikt Drift

Beløp i 1000

Regnskap
2019

Rev. bud.
2019

Oppr. bud
2019

Regnskap
hittil 2018

Driftsinntekter
Brukerbetalinger - 49 751 - 78 039 - 78 039 - 50 626
Andre salgs - og leieinntekter - 195 290 - 213 773 - 213 261 - 171 302
Overføringer med krav til motytelse - 173 367 - 235 879 - 235 748 - 170 903
Rammetilskudd - 638 143 - 787 200 - 782 200 - 606 827
Andre statlige overføringer - 114 092 - 120 643 - 119 723 - 127 921
Andre overføringer - 3 767 0 0 - 351
Inntekts - og formuesskatt - 631 682 - 836 150 - 836 150 - 617 025
Eiendomsskatt - 56 746 - 60 000 - 60 000 - 52 885
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0
Sum driftsinntekter - 1 862 839 - 2 331 685 - 2 325 122 - 1 797 840

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 867 952 1 141 669 1 117 996 857 999
Sosiale utgifter 269 250 355 617 355 234 244 891
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon

310 758 402 567 395 273 301 955

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon

170 615 237 737 236 264 170 298

Overføringer 115 729 145 986 171 598 124 616
Avskrivninger 0 113 000 113 000 0
Fordelte utgifter - 70 401 - 103 787 - 105 962 - 69 162
Sum driftsutgifter 1 663 903 2 292 790 2 283 403 1 630 597

Brutto driftsresultat - 198 936 - 38 895 - 41 718 - 167 244

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte - 37 858 - 31 931 - 31 931 - 27 895
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - 1 535 - 7 000 - 7 000 0
Mottatte avdrag på utlån - 341 - 650 - 650 - 251
Sum finansinntekter - 39 734 - 39 581 - 39 581 - 28 146

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 32 905 53 803 53 803 19 753
Avdrag på lån 68 773 109 500 109 500 58 973
Utlån 500 1 000 1 000 325
Sum finansutgifter 102 178 164 303 164 303 79 051

Resultat eksterne finanstransaksjoner 62 444 124 722 124 722 50 905

Motpost avskrivninger
Motpost avskrivninger 0 - 113 000 - 113 000 0
Sum motpost avskrivninger 0 - 113 000 - 113 000 0

Netto driftsresultat - 136 492 - 27 172 - 29 996 - 116 338

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk

0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond - 29 303 - 11 526 - 11 502 - 31 816
Sum bruk av avsetninger - 29 303 - 11 526 - 11 502 - 31 816

Avsetninger
Overført til investering 0 0 0 0
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Beløp i 1000

Regnskap
2019

Rev. bud.
2019

Oppr. bud
2019

Regnskap
hittil 2018

Avsatt til disposisjonsfond 0 32 664 35 464 0
Avsatt til bundne driftsfond - 6 392 6 035 6 035 151
Sum avsetninger - 6 392 38 699 41 499 151

Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk
( - )

- 172 188 0 0 - 148 003
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Økonomirapport- oktober 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Økonomirapport per 31. oktober 2019, tas til orientering 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport oktober 2019 og de prognoser som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 

31. oktober og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

 

Rapporten bygger på tidligere prognoser og vedtatte budsjettjusteringer i løpet av 2019.  
 
Beløp i 1000 Regnskap 

hiå. 
Revidert 
budsjett 

2019 

Årsprognose Prognose 
årsavvik 

Frie disponible inntekter -1 435 477 -
1 714 711 

-1 721 880 7 169 

Finansinntekter/-utgifter 70 993 121 299 121 299 0 
Avsetninger og bruk av avsetninger 0 39 664 39 664 0 
Overført til investering 0 0 0 0 
Til disposisjon -1 364 484 -

1 553 748 
-1 560 917 7 169 

Folkevalgte og revisjon 7 792 11 074 11 074 0 

Administrasjon og fellestjenester 103 741 112 908 112 908 0 

Strategi og utvikling 29 347 36 750 36 750 0 

Utdanning og familie 553 467 664 178 669 178 -5 000 

Helse og omsorg 598 854 700 688 706 296 -5 608 

Teknisk, kultur og idrett 139 594 173 793 174 993 -1 200 

Selvkost -67 304 -56 547 -51 935 -4 612 

Avsetninger, overføringer -97 950 -89 096 -83 743 -5 353 

Finans 90 0 0 0 

Sum disponering 1 267 631 1 553 748 1 575 521 -21 773 

     

Merforbruk -/mindreforbruk + -96 853 0 14 604 -14 604 

 

Sammendrag 

Årsprognosen: 



- 

Prognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 14,5 millioner kroner, i 

forhold til justert årsbudsjett for 2019. Det samme prognose som rapportering 2. tertial og 

forrige månedsrapportering - september. 

 

Overskuddet: 

Årets budsjett ble vedtatt med et forventet overskudd til avsetning, på 35,5 millioner kroner. I 

1. tertial ble avsetningen redusert med 2,8 millioner kroner til 32,7 millioner kroner. Det er 

ikke foretatt budsjettjusteringer i 2. tertial som påvirker budsjettert avsetning til 

disposisjonsfond, men i septemberrapporten ble budsjettet til Strategi og Utvikling redusert 

med 7 millioner kroner til rundkjøring ved USN. Reduksjonen er lagt på avsetning til 

disposisjonsfond, som nå er budsjettert med 39,7 millioner kroner. 

 

Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 25,1 millioner kroner.  

 
Tjenesteområdene: 

Tjenesteområdene forventer å holde driften innenfor tildelt budsjettramme – unntakene er 

Helse og omsorg, Utdanning og familie og Teknisk, kultur og idrett. 

 

I 2. tertial er det foreslått budsjettjusteringer til Helse og omsorg med 10 millioner kroner, 1 

million kroner til Utdanning og familie og 4 millioner kroner til Teknisk, kultur og idrett, totalt 

15 millioner kroner. Disse budsjettjusteringene er innarbeidet, slik at avviket mellom justert 

budsjett og prognose er redusert. 

 

Investeringer: 

På investeringer er det ingen endringer i prognosene i forhold til tidligere rapporteringer.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen fortsetter arbeidet med tiltak for å se til at vi har riktig «fart» inn i 2020.  

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 

 

 



M Å N EDSRAPPORT
Oktober 2019

Økonomi



Sentrale kapitler

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000 Regnskap
hiå.

Revidert
b udsjett

2019

Årsprognose Prognose
årsavvik

Frie disponible inntekter - 1 435 477 - 1 714 711 - 1 721 880 7 169
Finansinntekter/ - utgifter 70 993 121 299 121 299 0
Avsetninger og bruk av avsetninger 0 39 664 39 664 0
Overført til investering 0 0 0 0
Til disposisjon - 1 364 484 - 1 553 748 - 1 560 917 7 169
Folkevalgte og revisjon 7 792 11 074 11 074 0
Administrasjon og fellestjenester 103 741 112 908 112 908 0
Strategi og utvikling 29 347 36 750 36 750 0
Utdanning og familie 553 467 664 178 669 178 - 5 000
Helse og omsorg 598 854 700 688 706 296 - 5 608
Teknisk, kultur og idrett 139 594 173 793 174 993 - 1 200
Selvkost - 67 304 - 56 547 - 51 935 - 4 612
Avsetninger, overføringer - 97 950 - 89 096 - 83 743 - 5 353
Finans 90 0 0 0
Sum disponering 1 267 631 1 553 748 1 575 521 - 21 773

Merforbruk - /mindreforbruk + - 96 853 0 14 604 - 14 604

Årsprognosen per oktober indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2019 som er et
merforbruk i forhold til budsjett på 14, 6 millioner koner.

Det er tilnærmet samme prognose som til 2. tertial 2019, og som i månedsrapporten for september.

Dersom denne prognosen holder seg ut året, vil årets regnskapsresultat bli redusert til 25,1 millioner
kroner.

Endringen fra 2. tertial og september - rapporteringen skyldes avsetningen til disposisjonsfond fra
Strategi og utvikling på 7 millioner kroner. Av setningen er ikke brukte midler til rundkjøringen ved USN.

Kommunens tjenesteområder

Folkevalgte og revisjon

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå. 2019

Rev. bud.
2019

Siste
prognose

Avvik
prognose

i kr
10 - Folkevalgte og
revisjon

7 792 11 074 11 074 0

Sum 7 792 11 074 11 074 0

Folkevalgte og revisjon

Det meldes ingen avvik i forhold til budsjett.
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Administrasjon og fellestjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå. 2019

Rev. bud.
2019

Siste
prognose

Avvik
prognose

i kr
20 - Administrasjon og
fellestjenester

103 741 11 2 908 11 2 908 0

Sum 103 741 11 2 908 112 908 0

Det meldes ingen avvik i forhold til budsjett.

Det er usikkert om innsparing på reisekostnader på 2,425 millioner kroner kan oppnås.

Strategi og utvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå. 2019

Rev. bud.
2019

Siste
prognose

Avvik
prognose

i kr
25 - Strategi og utvikling 29 347 3 6 750 36 750 0
Sum 29 347 3 6 750 36 750 0

Strategi - og utviklingsavdeling

Det meldes ingen avvik i forhold til budsjett.

Utdanning og familie

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå. 2019

Rev.
bud.
2019

Siste
prognose

Avvik prognose
i kr

30 - Utdanning og familie 553 467 6 64 178 669 178 - 5 000
Sum 553 467 664 178 669 178 - 5 000

Barnehage

Det meldes ingen endringer i prognosen for barnehage. Flere familier får innvilget redusert betaling for
barnehageplass. Dette fører til at inntektene i barnehagene blir noe redusert, men det er usikkert hvor
mye dette utgjør.
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Det er utfordringer med å finne varige tiltak som dekker effektiviseringskravet på 0,7 %. Det er usikkert
hvor stort avviket vil bli.

Grunnskole

Det meldes ingen endringer i prognosen for grunnskole. Det er et mindreforbruk på introd uksjonslønn til
flyktninger. Dette skyldes at kommunen mottar stadig færre flyktninger.

Tidligere i år vedtok Stortinget at fra 1.august 2019 skal alle elever få tilbud om gratis leirskole. Dette gir
en ekstra kostnad for høsten. Den økte utgiften løses in nenfor budsjettrammene til skoleområdet.

Spesielle tiltak barn og unge

Det meldes fortsatt et avvik på 5 millioner kroner for å dekke spesialpedagogisk hjelp i barnehage. For å
løse utfordringen arbeider PPT med kontinuerlig forbedring gjennom nytenkning av organisering og
leveranse, styrket ledelse, kompetanseutvikling, fokus på tidlig innsats og brukermedvirkning.

Helse og omsorg

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå. 2019

Rev. bud.
2019

Siste
prognose

Avvik
prognose

i kr
40 - Helse og omsorg 598 854 700 688 706 296 - 5 608
Sum 598 854 700 688 706 296 - 5 608

Helse og omsorg melder et merforbruk på 5,6 millioner kroner.

Det er usikkerhet knyttet til NAV. Økonomisk sosialhjelp har økt mer enn forventet de første
høstmånedene. Utgifter knyttet til åpning av strøm og utgifter til flyktninger som ikke kommer over i
arbeid etter introduksjonsprogrammet er de største driverne.

Det kan se ut til at det blir et merforbruk knyttet til fastlegeordningen. Planen har vært å dekke dette
gjennom tilgjengelige tilskuddsmidler. Det er uvisst hvor mye som kan inndekkes gjennom
dette inneværende år.

I forslag til statsbudsjett 2020 er det lagt inn økning i innslagspunkt for refusjon ressurskrevende
tjenester. Gjelder tjenestene som er gitt i 2 019, og tapt refusjon er beregnet til 1,8 millioner kroner.

Det er fortsatt store utfordringer i hjemmetjenestene i Hønefoss og tildels også i distriktene. Høyt
sykefravær preger tjenesten.
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Teknisk, kultur og idrett

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå. 2019

Rev. bud.
2019

Siste
prognose

Avvik
prognose

i kr
50 - Teknisk, kultur og
idrett

139 594 173 793 174 993 - 1 200

Sum 139 594 17 3 793 1 7 4 993 - 1 200

Brøyterodene har vært ute på anbud i høst. Dette vil sannsynligvis medføre økte kostnader til brøyting i
størrelsesorden 2 millioner kroner årlig.

Selvkost

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå. 2019

Rev. bud.
2019

Siste
prognose

Avvik
prognose

i kr
51 - Selvkost - 67 304 - 56 547 - 51 935 - 4 612
Sum - 67 304 - 56 547 - 51 935 - 4 612

Status bosetting av flyktninger

Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 30 flyktninger i 2019. I tillegg kommer
eventuelle familiegjenforeninger.
Det er ingen anmodning om å bosette enslige mindreårige flyktninger.

Per oktober var det bosatt 22 personer. I tillegg har det har også vært to familiegjenforeninger.

Likviditetssituasjonen

Saldo på konsernkonto er 541,2 millioner kroner ved utgangen av oktober 2019. Gjennomsnittlig
innestående på konsernkont oen i oktober var 599,3 millioner kroner, og gjennomsnittlig saldo hittil i år
har vært 511,9 millioner kroner. Et høyt gjennomsnittlig innestående beløp på konsernkontoen vil gi
høyere renteinntekter enn budsjettert i 2019.

Gevinst finansielle instrumenter
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Fossefondet ser fortsatt ut til å gi gode avkastninger. Etter denne månedens vurdering er avkastning så
langt i år 14,53 millioner kroner. Vi endrer imidlertid ikke prognosen, da det kun gjøres vurdering og
bokføring av urealiserte verdier pr . årsslutt.

Renteutgifter, prov. og andre fin ans utgifter

Prognosen for renteutgifter på investeringsgjelden meldes likt som i 2. tertial (og per september).
Imidlertid ser vi at renteutgiftene vil bli om lag 0,6 millioner kroner høyere og ende på om lag 49,8
millioner kroner ved årets slutt. Det skyldes renteøkninger på 0,25 prosentpoeng fra Kommunalbanken
og KLP i siste tertial. Disse renteøkningene var litt høyere enn forventet.

Prognosen for renteutgifter og renteinntekter startlån meldes som i 2. ter tial (og per september). I 2.
tertial ble renteinntekter startlån økt til 5 millioner kroner, slik at de tilsvarte renteutgiftene på startlån.
Vi ser imidlertid at både renteutgiftene og renteinntektene vil bli i størrelsesorden 2 millioner kroner
høyere. Så lenge utgiftene og inntektene balanserer, lar vi prognosene stå urørt.



Status investeringsprosjekter

Strategi og utvikling

Beløp i 1000
Totalbudsjett Årets budsjett

Investering Vedtatt
totalt

Påløpt
totalt

Total
prognose

Estimert
ferdig

(kvartal)

Rev. bud. Regnskap
hiå

Årsprognose Kommentar Avvik

Benterud skole 367 332 293 417 367 332 4K - 2019 18 332 2 304 2 532 Teknisk testdrift av Benterud skole
sammen med entreprenør, er
forlenget frem til 31. mai 2020. Det
vil bli holdt tilbake noe av
sluttoppgjøret for å sikre
dette. Resten av prosjektmidlene
overføres til 2020.

16 027

Heradsbygda omsorgssenter 428 899 80 245 428 899 4K - 2020 133 499 60 148 133 499 Prosjektet følger oppsatt fremdrift og
økonomiplan etter kontrakt.
Grunnarbeider for anlegget er startet
opp og anlegget følger oppdatert
fremdriftsplan. Prosjektet skal etter
planen ferdigstilles innen desember
2021.

73 351

Hov vest omsorgsboliger 2 982 2 388 2 982 4K - 2020 1 982 1 120 1 982 Prosjektet har vært på anbud, men
etter et totalvurdering er
konkurransen avlyst og skal ut igjen
på anbud. Prosjektet sendes ut på ny
utlysning. Prosjektet skal etter planen
ferdigstilles innen desember 2021.

863

Hov øst omsorgsboliger 86 119 10 903 86 119 4K - 2020 25 719 3 013 13 019 Byggestart var nå i september 2019.
Prosjektet er bli t t noe forsinket, i

22 706
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Totalbudsjett Årets budsjett
Investering Vedtatt

totalt
Påløpt
totalt

Total
prognose

Estimert
ferdig

(kvartal)

Rev. bud. Regnskap
hiå

Årsprognose Kommentar Avvik

hht justert fremdriftsplan. Dette
skyver aktivitet og midler til
2020. Prosjektmidler fra 2019
overføres til 2020. Prosjektet skal
etter planen ferdigstilles innen
desember 2021.

Ny legevakt 76 590 19 114 76 590 4K - 2020 27 590 14 104 27 590 Grunnarbeidet for anlegget med ny
legevakt er igangsatt. og prosjektet
går som planlagt etter justert
fremdriftsplan. Prosjektet ser ut til å
kunne bli noe rimeligere enn antatt,
og skal etter planen ferdigstilles
innen desember 2021.

13 486

Trygg skolevei Benterud skole 18 090 1 233 18 090 2 090 378 5 200 Anlegget er ferdig og overtatt.
Prosjektet er ferdig og avsluttet med
et mindre overforbruk i forhold til
gjeldende budsjettramme. Dette skal
finansieres med midler fra prosjekt
Benterud skole.

1 712

Ullerål skole med idrettshall 343 311 211 161 343 311 4K - 2020 151 911 121 652 151 911 Prosjektet følger oppsatt
fremdriftsplan. Det er tett bygg og
det jobbes med innvendige arbeider
mot planlagt ferdigstillelse mars
2020.

Etter 3 mnd. prøvedrift, overtas
bygget etter planen 1. juni 2020.

30 259

Sum øvrige prosjekter 334 181 0 0 15 831 3 591 0 12 240
Sum 1 657 504 618 461 1 323 323 376 954 206 310 335 733 170 644



Selvkost

Beløp i 1000
Totalbudsjett Årets budsjett

Investering Vedtatt
totalt

Påløpt
totalt

Total
prognose

Estimert
ferdig

(kvartal)

Rev.
bud.

Regnskap
hiå

Årsprognose Kommentar Avvik

Monserud
renseanlegg

380 489 311 881 380 489 4K - 2019 99 089 70 337 99 089 Prosjektet er i
sluttfasen, noe
forsinket i forhold til
opprinnelig
fremdriftsplan.

28 752

Overføringsledninger
Åsa - Monserud

79 720 54 694 79 720 4K - 2019 33 820 28 015 33 820 Prosjektet pågår og
gjennomføres med 2
entrepriser, Åsa øst
og Åsa vest. Åsa øst er
startet opp og
planlagt fullført innen
utgangen av 2019.
Noe avsluttende
arbeider forventes
utført våren 2020.

5 805

Ringerike vannverk 114 085 104 121 114 085 13 399 10 618 13 399 Anlegget er overtatt
og tatt i bruk, men
noe ferdigstillelse
utomhus gjenstår.
Dette skyldes noen
reklamasjonsarbeider,
som er forventet
ferdigstilt innen
utgangen av 2019.

2 781

Sum øvrige
prosjekter

114 687 0 0 30 387 12 740 0 17 648

Sum 688 982 470 697 574 295 176 696 121 710 146 309 54 986
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Arkivsaksnr.: 19/4450-1   Arkiv:   

 

Utfyllende svar på grunngitt spørsmål fra representanten Hans-Petter Aasen (Sp)  
 

Forslag til vedtak: 

Framlagt svar med utfyllende informasjon tas til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Representanten Hans-Petter Aasen (Sp) stilte på formannskapets møte 27. august følgende 

grunngitte spørsmål vedrørende rutiner for fakturering av kommunale hjelpetjenester: 

Undertegnede har den siste tiden fått flere henvendelser fra innbyggere vedrørende at dødsbo 

har blitt fakturert for enkelte kommunale hjelpetjenester som ligger opp 1 år tilbake i tid. 

Dette gjelder typisk egenbetaling for matutlevering eller andre egenandeler.  

Etter dødsfall gjøres et bo opp. Når kommunen først fakturerer for tjenester svært lang tid 

etter dødsfall kan det skape uheldige situasjoner for etterlatte.  

Jeg tillater meg således å stille følgende spørsmål til ordfører:  

1) Hvilke rutiner har kommunen for fakturering av tjenester ved dødsfall?  

2) Er det vanlig at man kan påregne faktura for slike tjenester etter at dødsbo er gjort opp?  

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen besvarte spørsmålet slik i kommunestyrets møte 5. september: 

1. Fakturaer fra kommunen sendes ut automatisk til fakturamottagers oppgitte adresse. 

For tilfeller hvor folk dør, får ikke de fakturerende enhetene uten videre melding om 

dette fra andre offentlige etater, og endring av folkeregistrert adresse medfører ikke 

endring i kommunens faktureringssystem (det er ingen direkte kobling eller 

varslingssystem for dette). 

Dersom den som skal skifte et dødsbo tar kontakt med kommunen og oppgir en ny 

adresse vil denne legges inn, og fakturaer sendes den nye adressen. 

Når Kommunal innkreving får beskjed om at noen har dødd, er det rutine om å 

tilskrive dødsboet dersom det er kjent hvem dette er. Dette får man først vite når 

skifteattest er utstedt, og oversendt fra tingretten (sistnevnte tar ofte en del tid, 

eksempelvis har skifteattester utstedt i oktober ikke blitt synlig i kommunens systemer 

før februar året etter).  



I brevet til dødsboet opplyser kommunen om hva kravene gjelder, hvor store kravene 

er, og hvilke plikter den som skifter dødsboet har til å betale avdødes gjeld. Deretter 

følges dette opp med ordinær innkreving dersom fakturaene ikke betales. 

2. Alle fakturaer sendes til avdødes adresse inntil kommunen får beskjed om en annen 

adresse. Det er den som skifter dødsboet sitt ansvar å sørge for henting av avdødes 

post, eller videresending av denne. 

Det finnes i hovedsak fire former for dødsbo: 

- Offentlig skifte, med oppnevnt bobestyrer (skifteloven § 53 flg) 

- Dødsbo med lite verdier (arveloven § 80) 

- Uskiftet bo (arveloven § 9) 

- Ordinært privat skifte (arveloven § 78) 

Ved de tre siste oppgjørsformene er det ikke snakk om at et bo blir «gjort opp»; den 

som skifter boet påtar seg all gjeld og forpliktelser som avdøde hadde. Dette 

inkluderer alle krav som stammer fra leverte tjenester og lignende som ble levert før 

dødstidspunktet. Den som skifter dødsboet er ansvarlig for denne gjelden uavhengig 

av dødsboets størrelse (med unntak for skifte etter § 80, da er ansvaret begrenset til 

boets størrelse), inntil kravene eventuelt foreldes. Privatrettslige krav foreldes 3 år 

etter tidspunktet når kravet oppstod (foreldelsesloven).  

Enhver arving som skifter et dødsbo på denne måten påtar seg dermed ansvaret og 

risikoen for at krav vedkommende ikke kjente til på dødstidspunktet kan bli gjort 

gjeldende overfor dem inntil kravene er foreldet. Dette blir man også informert om av 

tingretten når man får utstedt skifteattest, og man har derfor en plikt til å undersøke 

hva avdøde faktisk skyldte.  

For å sikre seg mot dette, så kan man utstede proklama (arveloven § 100 flg), altså en 

melding i Norsk lysingsblad og lokale aviser om at krav mot avdøde må sendes inn 

innen 6 uker eller gå tapt. Dersom man ikke gjør dette, så aksepterer man risikoen for 

at det kan finnes krav mot avdøde man ikke vet om.  

Det vil derfor alltid være en risiko for at man får regninger ment for avdøde i inntil 3 

år etter dødsfallet (eller senere for offentligrettslige krav). 

Spørsmålsstiller Hans-Petter Aasen anmodet om at stilte spørsmål og svar skulle komme som 

en orientering til kommunestyret, samt et notat med utfyllende informasjon. 

Utfyllende informasjon: 

Kommunens praksis når noen dør og har ubetalte fakturaer 

Fakturaer fra kommunen sendes ut automatisk til fakturamottagers oppgitte adresse når 

fakturaen er klar. For de fleste tjenester innen helse og omsorg er dette den påfølgende 

måneden etter at tjenesten/produktet er levert. For etterberegning ved langtidsopphold i 

institusjon, vil først skje det påfølgende året, da etterberegningen ikke kan gjøres før 

skatteoppgjøret for det aktuelle året foreligger, som da vil være året etter ((eksempelvis var 

skatteoppgjøret for 2018 er klart sommeren/høsten 2019). 

Når noen dør, sendes faktura fortsatt til avdødes adresse. Hvis arvinger kontakter kommunen 

og opplyser om en annen adresse, så vil fakturaer og øvrige brev sendes dit. Alle arvinger som 

får videresendt avdødes post vil uansett ha vært kjent med krav mot avdøde ettersom fakturaer 

sendes til avdødes adresse. Videresending av post er gratis i 2 måneder, og fakturaer samt 

første purring vil bli sendt før disse 2 månedene er omme. Det er derfor rimelig å forvente at 

arvinger har en slik videresending på plass. 



Når noen dør, sendes dødsmelding til Folkeregisteret. Det er imidlertid ingen direkte kobling 

mellom Folkeregisteret og de fakturerende enhetene. Enhetene innen helse- og 

omsorgstjenester får likevel ofte kjennskap til om noen har dødd, men får ikke uten videre en 

ny adresse å forholde seg til. Dette får de først dersom arvinger som velger å skifte boet 

opplyser om hvor fakturaer kan sendes. Dersom den som skal skifte et dødsbo tar kontakt med 

kommunen og oppgir en ny adresse vil denne legges inn i de relevante systemer, og fakturaer 

sendes til den nye adressen. 

Det er Kommunal innkreving som har ansvar for å kreve inn ubetalte fakturaer til kommunen. 

Når Kommunal innkreving får beskjed om at noen har dødd, er det rutine å tilskrive dødsboet 

dersom det er kjent hvem dette er. Dette får man først vite når skifteattest er utstedt. 

Skifteattest utstedes kun av tingretten når man ber om det. Dette er ikke noe arvinger 

nødvendigvis rett etter et dødsfall, og politiets rutine er å ringe til arvinger først en måned etter 

dødsfallet for å informere om mulighetene til å skifte boet. 

For å få tilgang til skifteattester må Kommunal innkreving enten spørre tingretten, eller be 

Skatteoppkreveren om å sjekke det i sine systemer. For sistnevnte tilfelle er det stor variasjon 

på hvor lang tid det tar før skifteattester er synlige i Skatteoppkreverens systemer. Noen 

ganger tar det en uke, mens andre ganger tar det måneder, eksempelvis har skifteattester 

utstedt i oktober 2018 ikke blitt synlig i Skatteoppkreverens systemer før februar 2019). I 

begge tilfeller så vet ikke nødvendigvis Kommunal innkreving at noen har dødd. Det vil også 

være lite hensiktsmessig å jevnlig rette forespørsler om skifteattester til tingretten eller 

Skatteoppkreveren. 

Dersom det i forbindelse med skifte av dødsboet blir utstedt proklama, så har kommunen 

rutiner for å regelmessig sjekke etter proklama for innbyggere kommunen har krav mot. Ved 

utstedt proklama vil også kommunen mye raskere fange opp at noen har dødd og hvor kravet 

kan sendes. Hvis ikke kan det ta tid før kommunen vet hvor kravet kan sendes. 

I brevet til dødsboet opplyser kommunen om hva kravene gjelder, hvor store kravene er, og 

hvilke plikter den som skifter dødsboet har til å betale avdødes gjeld. Deretter følges dette opp 

med ordinær innkreving, dersom fakturaene ikke betales. 

Grunnleggende om innkreving av pengekrav 

Den som har et pengekrav mot noen, må gjøre dette kjent for den det gjelder, i praksis ved 

utstedelse av faktura.  

Ved forsinket betaling er det anledning til å ta forsinkelsesrenter og purregebyrer etter 

nærmere regler, så lenge det varsles om dette.  

Ved fortsatt manglende betaling, så kan man kreve at fakturaen tvangsinnkreves av 

Namsmannen. Dette kan man kreve så lenge kravet ikke er foreldet (falt bort). 

Privatrettslige krav foreldes 3 år etter tidspunktet da kravet oppstod (foreldelsesloven § 3). 

Med andre ord, så kan den som ikke har betalt en faktura som kunne vært sendt ut i september 

2018 risikere at dette kravet kreves inn med tvang så sent som september 2021, altså tre år 

etter.  

Skulle fakturaen ikke være sendt ut når den skulle, så løper foreldelsesfristen fra tidspunktet 

den tidligst kunne blitt sendt ut. I slike tilfeller kan kreditor som regel ikke kreve 

forsinkelsesrenter og gebyrer for perioden før skyldneren ble kjent med fakturaen, men 

hovedkravet (altså det fakturaen opprinnelig skulle lyde på) må like fullt betales, selv om denne 

er kommet sent frem til skyldner. 

Grunnleggende om skifte av dødsbo 

Det finnes i hovedsak fire former for dødsbo: 



- Offentlig skifte, med oppnevnt bobestyrer (skifteloven § 53 flg) 

- Dødsbo med lite verdier (mindre enn 1G) (skifteloven § 80) 

- Uskiftet bo (arveloven § 9) 

- Ordinært privat skifte (skifteloven § 78) 

Ved ordinært skifte og uskiftet bo, som er de vanligste skifteformene av dødsboskifte, så tar 

den som skifter dødsboet / arvingene på seg all gjeld avdøde hadde, på samme vilkår som ville 

være gjeldende for avdøde. Det vil si at hvis avdøde måtte ha betalt kravet, så må også 

arvingene det.  

Privatrettslige krav foreldes som nevnt etter 3 år. Enhver arving som skifter et dødsbo etter 

arveloven § 9 eller skifteloven §§ 78 eller 80 påtar seg dermed ansvaret og risikoen for at krav 

vedkommende ikke kjente til på dødstidspunktet kan bli gjort gjeldende overfor dem inntil 

kravene er foreldet. Dette gjelder uavhengig av dødsboets størrelse (med unntak for skifte etter 

§ 80, da er ansvaret begrenset til boets størrelse). 

Dette blir man også informert om av tingretten når man får utstedt skifteattest (og man får ikke 

utstedt skifteattest med mindre man ber om, og derfor samtykker, til dette).  

Oppfatningen om at et bo er «gjort opp» når man har betalt det man vet om av regninger og så 

fordelt det overskytende, er derfor feil. Arvinger kan ikke gjemme seg bak at man har fordelt 

eller gitt bort midlene etter avdøde, fordi arvingene er personlig ansvarlige for alle krav som 

kommer til deres kunnskap såfremt disse ikke har blitt foreldet.  

For å sikre seg mot dette, så kan man utstede proklama (skifteloven kapittel 12). Dette gjøres 

før man velger om man vil påta seg avdødes eiendeler og gjeld.  

Dette er en melding som legges ut i Norsk lysingsblad og lokale aviser om at krav mot avdøde 

må sendes inn innen 6 uker eller gå tapt. Hvis man gjør dette, så vil man slippe å få noen 

overraskende krav i etterkant. Dersom man ikke gjør dette, og likevel velger å skifte boet, så 

har man akseptert risikoen for at det kan finnes krav mot avdøde man ikke vet om, og som 

man da er ansvarlig for å dekke.  

Med mindre man utsteder proklama, så vil det alltid være en risiko for at man får regninger 

ment for avdøde i inntil 3 år etter dødsfallet. 

Ringerike kommunes praksis i 2019 

For å yte god service, så har Kommunal innkreving slettet alle renter og gebyrer som er påløpt 

for det ene tilfellet vi er kjent med hvor arvingen likevel mener at de ikke har mottatt 

fakturaer/har hatt kjennskap til kravet. Kommunal innkreving har også tilbudt gradvis 

nedbetaling av slike krav, i en månedlig størrelse som arvingene selv kan foreslå, uten at det 

påløper renter i nedbetalingsperioden. Hovedkravet har bestått og blitt krevd betalt, da det ikke 

finnes grunnlag for å la arvinger slippe å betale for dette selv om det har tatt noe tid å sende 

brev til dødsboet.  

Ringerike kommune ved Kommunal innkreving har et ansvar overfor alle innbyggerne å sørge 

for at ubetalte krav til kommunen kreves inn. Alle krav kommunen har mot innbyggere, selv 

om disse ikke har blitt purret før 6 måneder etter man kunne ha gjort det, er like fullt bestående 

inntil de foreldes etter 3 år. Dette er penger kommunen ville krevd inn fra hvilken som helst 

innbygger, og når arvinger påtar seg all avdødes gjeld så er det ingen grunn til å 

forskjellsbehandle i slike tilfeller.  

Regelverket er klart i slike saker. Ved proklama blir kreditorene kjent med at de må rette krav 

til boet innenfor en frist, og potensielle arvinger kan sikre seg mot uheldige overraskelser i 

form av store krav. Unnlater arvingene proklama og det tar tid før kommunen blir kjent med 



hvem de skal sende kravet til, vil det naturlig nok ta tid før krav rettes mot dødsboet. Uansett 

aksepterer arvinger i slike tilfeller at regninger kan komme opptil tre år etter dødsfallet. 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er snakk om mange saker i året. Mange velger proklama, 

andre betaler regningene som sendes til dødsboet, mange er etterrettelige og kontakter på eget 

initiativ kommunen og undersøker om det er utestående krav. En liten gruppe velger å være 

passive og venter til de får faktura fra kommunen. Dersom man for sistnevnte tilfeller skal 

ettergi krav fordi kommunen ikke vet hvem kravet skal sendes til, vil dette utgjøre en usaklig 

forskjellsbehandling.  

Om kommunen sender ut brev til dødsbo med kravsoppstilling etter det tidspunktet det var 

mulig å gjøre det, så medfører dette ikke at kravet faller bort, men at kommunen i tråd med 

god inkassoskikk frafaller eventuelle krav på forsinkelsesrenter og gebyrer. 

 

Rådmannens vurdering 

Som det framgår, er det ikke mye kommunen kan få gjort i forhold til praksis for etteroppgjør 

ved dødsfall. Tildelingskontoret følger jevnlig med på proklama i Norsk Lysingsblad og fører 

inn ny kontaktinformasjon i Visma der det er aktuelt, og sørger for at vedlagte 

brev/informasjon sendes pårørende/respektive dødsbo. Der det ikke er gjenlevende ektefelle 

opplyses om muligheten for forhåndsligning, slik at etterberegningen kan gjennomføres 

raskere. 

Rådmannen ser at det kunne være hensiktsmessig at slik informasjon sendes til alle dødsbo, - 

ikke bare der det er kjente restanser. Slik endring iverksettes straks. 

 

Vedlegg 

 Skjema som går til nærmeste pårørende når en institusjonsbeboer dør i forhold til 

etterberegning i forhold til betaling 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5103-3  Arkiv: A00  

 

Sak: 178/19 

 

Saksprotokoll - Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet anbefaler at følgende lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolen i Ringerike 

gjeldende fra 1. august 2020 vedtas: 

 

1. Nåværende opptaksgrense mellom Hallingby skole og Ullerål skole endres, slik at elever nord for 

tidl. Heen mølle går til Hallingby, elever sør for grensen går til Ullerål. 

 

2. Nåværende grense mellom Helgerud skole og Veien skole endres, til kryss Soknedalsveien/E16. 

 

Elever fra 2. til 7. trinn ved skolestart høst 2020 tilhørende dette området i dagens Veien skolekrets, 

kan etter eget ønske fortsette resten av barneskoleløpet ved Veien skole. Elever som skal begynne i 

1. klasse høst 2020, vil tilhøre Helgerud skolekrets. 

 

3. Opptaksgrense mellom Tyristrand skole og Helgerud, Benterud og Veienmarka ungdomsskole 

settes slik at området Ask tilhører Tyristrand skole. Opptaksgrensene følger grensene for tidligere 

Stranden skole. 

 

4. Opptaksgrenser for Ullerål skole settes slik at elever bosatt nord for Storelva, vest for Randselva 

og øst for Begna elv går til Ullerål, begrenset i forhold til vedtatte opptaksgrenser mot Hallingby 

skole og Vang skole. 

 

5. Opptaksgrense for Benterud skole settes til området Hønefoss syd, begrenset i forhold til grense 

mot Veien skole. I tillegg tilhører området øst for Randselva/Storelva, Vesterntangen og 

Støalandet, Benterud skolekrets. Grense mot øst opprettholdes tilsvarende tidligere grense mellom 

Hønefoss skole og Vang Skole. 

 

Elever fra 2. til 7. trinn ved skolestart høst 2020 tilhørende dette området i dagens Hønefoss 

skolekrets, kan etter eget ønske fortsette resten av barneskoleløpet ved Ullerål skole. Elever som 

skal begynne i 1. klasse høst 2020, vil tilhøre Benterud skolekrets. 

 

 

 

Formannskapet anbefaler at man har stort fokus på å ivareta løsninger for Hønefoss nord, dersom 

fremtidig befolkningsvekst fører til økt antall elever i dette området, og at denne forskrift endres i 

tråd med behov.  

Opptaksgrenser skal i størst mulig grad bidra til trygghet og forutsigbarhet for alle 

grunnskoleelever i Ringerike. Ved vurdering av endring av opptaksgrenser skal skolens egne 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

organer sammen med FAU og RKFU (Ringerike kommunale foreldreutvalg) og tilsvarende organ i 

avgivende barnehager høres. 

 

Formannskapet presiserer viktigheten av at trafikksikkerhetstiltak for elever tilhørende Nye Ullerål 

og Benterud gjennomføres i henhold til plan, samt at broløsning over Storelva kommer på plass så 

raskt som mulig. 
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Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Stian Bakken fremmet følgende forslag p.v.a. MDG, SV og Sp: 

«1. Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas med følgende 

endringer:  

- Hønefoss skolekrets opprettholdes.  

 

2. Basert på arbeidet med lokal forskrift for oppvekstområder er det fremkommet urimelige 

konsekvenser for elever i Hønefoss skolekrets. Mange elever får en svært lang og trafikkutsatt 

skolevei, - samt at elever i etablerte nærmiljøer splittes.  

3. Hovedutvalget for oppvekst og kultur anmoder kommunestyret om å omgjøre 

nedleggingsvedtaket av Hønefoss skole baser på de høringsuttalelsene som er kommet i denne 

saken, samt øvrige negative konsekvensene for berørte elever.»  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HOK) innstilling og Bakkens (Sp) forslag ble 

Hovedutvalgets (HOK) innstilling vedtatt mot 6 stemmer (Sp, MDG og SV) som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5103-2  Arkiv: A00  

 

Sak: 36/19 

 

Saksprotokoll - Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
HOK anbefaler at følgende lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolen i Ringerike gjeldende 

fra 1. august 2020 vedtas: 

 

1. Nåværende opptaksgrense mellom Hallingby skole og Ullerål skole endres, slik at elever nord for 

tidl. Heen mølle går til Hallingby, elever sør for grensen går til Ullerål. 

 

2. Nåværende grense mellom Helgerud skole og Veien skole endres, til kryss Soknedalsveien/E16. 

 

Elever fra 2. til 7. trinn ved skolestart høst 2020 tilhørende dette området i dagens Veien skolekrets, 

kan etter eget ønske fortsette resten av barneskoleløpet ved Veien skole. Elever som skal begynne i 

1. klasse høst 2020, vil tilhøre Helgerud skolekrets. 

 

3. Opptaksgrense mellom Tyristrand skole og Helgerud, Benterud og Veienmarka ungdomsskole 

settes slik at området Ask tilhører Tyristrand skole. Opptaksgrensene følger grensene for tidligere 

Stranden skole. 

 

4. Opptaksgrenser for Ullerål skole settes slik at elever bosatt nord for Storelva, vest for Randselva 

og øst for Begna elv går til Ullerål, begrenset i forhold til vedtatte opptaksgrenser mot Hallingby 

skole og Vang skole. 

 

5. Opptaksgrense for Benterud skole settes til området Hønefoss syd, begrenset i forhold til grense 

mot Veien skole. I tillegg tilhører området øst for Randselva/Storelva, Vesterntangen og 

Støalandet, Benterud skolekrets. Grense mot øst opprettholdes tilsvarende tidligere grense mellom 

Hønefoss skole og Vang Skole. 

 

Elever fra 2. til 7. trinn ved skolestart høst 2020 tilhørende dette området i dagens Hønefoss 

skolekrets, kan etter eget ønske fortsette resten av barneskoleløpet ved Ullerål skole. Elever som 

skal begynne i 1. klasse høst 2020, vil tilhøre Benterud skolekrets. 

 

 

 

HOK anbefaler at man har stort fokus på å ivareta løsninger for Hønefoss nord, dersom fremtidig 

befolkningsvekst fører til økt antall elever i dette området, og at denne forskrift endres i tråd med 

behov.  

Opptaksgrenser skal i størst mulig grad bidra til trygghet og forutsigbarhet for alle 

grunnskoleelever i Ringerike. Ved vurdering av endring av opptaksgrenser skal skolens egne 
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organer sammen med FAU og RKFU (Ringerike kommunale foreldreutvalg) og tilsvarende organ i 

avgivende barnehager høres. 

 

HOK presiserer viktigheten av at trafikksikkerhetstiltak for elever tilhørende Nye Ullerål og 

Benterud gjennomføres i henhold til plan, samt at broløsning over Storelva kommer på plass så 

raskt som mulig. 
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Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.11.2019: 

 

Magnus Bratli Holte (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp, Rødt, Sv og MDG: 

«1. Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas med følgende 

endringer: 

- Hønefoss skolekrets opprettholdes. 

 

2. Basert på arbeidet med lokal forskrift for oppvekstområder er det fremkommet urimelige 

konsekvenser for elever i Hønefoss skolekrets. Mange elever får en svært lang og trafikkutsatt 

skolevei, - samt at elever i etablerte nærmiljøer splittes. 

 

3. Hovedutvalget for oppvekst og kultur anmoder kommunestyret om å omgjøre 

nedleggingsvedtaket av Hønefoss skole baser på de høringsuttalelsene som er kommet i denne 

saken, samt øvrige negative konsekvensene for berørte elever.» 

 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap: 

«HOK anbefaler at følgende lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolen i Ringerike 

gjeldende fra 1. august 2020 vedtas: 

 

1. Nåværende opptaksgrense mellom Hallingby skole og Ullerål skole endres, slik at elever nord for 

tidl. Heen mølle går til Hallingby, elever sør for grensen går til Ullerål. 

 

2. Nåværende grense mellom Helgerud skole og Veien skole endres, til kryss Soknedalsveien/E16. 

 

Elever fra 2. til 7. trinn ved skolestart høst 2020 tilhørende dette området i dagens Veien skolekrets, 

kan etter eget ønske fortsette resten av barneskoleløpet ved Veien skole. Elever som skal begynne i 

1. klasse høst 2020, vil tilhøre Helgerud skolekrets. 

 

3. Opptaksgrense mellom Tyristrand skole og Helgerud, Benterud og Veienmarka ungdomsskole 

settes slik at området Ask tilhører Tyristrand skole. Opptaksgrensene følger grensene for tidligere 

Stranden skole. 

 

4. Opptaksgrenser for Ullerål skole settes slik at elever bosatt nord for Storelva, vest for Randselva 

og øst for Begna elv går til Ullerål, begrenset i forhold til vedtatte opptaksgrenser mot Hallingby 

skole og Vang skole. 

 

5. Opptaksgrense for Benterud skole settes til området Hønefoss syd, begrenset i forhold til grense 

mot Veien skole. I tillegg tilhører området øst for Randselva/Storelva, Vesterntangen og 

Støalandet, Benterud skolekrets. Grense mot øst opprettholdes tilsvarende tidligere grense mellom 

Hønefoss skole og Vang Skole. 

 

Elever fra 2. til 7. trinn ved skolestart høst 2020 tilhørende dette området i dagens Hønefoss 

skolekrets, kan etter eget ønske fortsette resten av barneskoleløpet ved Ullerål skole. Elever som 

skal begynne i 1. klasse høst 2020, vil tilhøre Benterud skolekrets. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

HOK anbefaler at man har stort fokus på å ivareta løsninger for Hønefoss nord, dersom fremtidig 

befolkningsvekst fører til økt antall elever i dette området, og at denne forskrift endres i tråd med 

behov.  

Opptaksgrenser skal i størst mulig grad bidra til trygghet og forutsigbarhet for alle 

grunnskoleelever i Ringerike. Ved vurdering av endring av opptaksgrenser skal skolens egne 

organer sammen med FAU og RKFU (Ringerike kommunale foreldreutvalg) og tilsvarende organ i 

avgivende barnehager høres. 

 

HOK presiserer viktigheten av at trafikksikkerhetstiltak for elever tilhørende Nye Ullerål og 

Benterud gjennomføres i henhold til plan, samt at broløsning over Storelva kommer på plass så 

raskt som mulig.» 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

 

Rådmannens forslag oppnådde 0 stemmer og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom Holtes (Sp) forslag p.v.a. Sp, Rødt, Sv og MDG og Baksværs 

(Ap) forslag p.v.a. Ap, ble Baksværs (Ap) forslag vedtatt med 5 stemmer som hovedutvalgets 

(HOK) innstilling til formannskapet. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/5103-1   Arkiv:   

 

 

Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas, 

Følgende grenser juseres:  

- Hallingby skole/Ullerål skole 

- Helgerud skole/Veien skole 

- Ullerål skole/Benterud skole   

- Tyristrand skole mot Helgerud, Benterud, Veienmarka ungdomsskole  

- Haugsbygd ungdomsskole 

2. Forskriften gjøres gjeldende fra 1. august 2020. 

3. Elevene ved Hønefoss overføres til Ullerål skole og Benterud skole fra høsten 2020 etter vedtatt 

grense.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Denne saken beskriver opptaksområdene ved grunnskolene i Ringerike, etter at Benterud og 

Ullerål skoler er ferdigstilte. Saken har vært på offentlig høring, der alle interesserte har kunnet 

avgi uttale.  

På bakgrunn av høringsutaler og tidligere opptaksområder er det utarbeidet et forslag til 

forskrift for opptaksområder for de kommunale skolene. Det er gjort små justeringer i Hen, 

Heradsbygda og Askområdet. For grensa mellom Ullerål og Benterud er det beskrevet ulike 

alternativer.  

 

Bakgrunn  
Bygging og ferdigstilling av to nye skoler i Hønefoss sentrum gjør at det er behov for å justere 

opptaksområdene til grunnskolene i Ringerike. Gjeldende opptaksområder ble vedtatt i Hovedutvalget 

for oppvekst og kultur (HOK) 7. november 2018, (HOK sak 42/18).  

 

Etter at endringer ble vedtatt november 2018 har det kommet reaksjoner på særlig to opptaksområder:  

1. Sentrumsområdene i Hønefoss og grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole.  

2. Grensen mellom Hallingby skole og Ullerål skole. 



- 

 

Reaksjonene har blant annet kommet i media og som innbyggerinitiativ.  

 

På bakgrunn av reaksjonene ba HOK rådmannen om å komme med ny sak om oppvekstområder (HOK 

sak 23/19). Opptaksområder for alle skolene i kommunen skal vedtas på nytt av kommunestyret som en 

forskrift. 

 

Formålet med forskriften er å: 

- angi hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene, også definert som skolens 

opptaksområder eller skolekretser. 

- sørge for faste grenser som bidrar til likeverdige oppvekst- og læringsmiljøer. 

- sikre en forsvarlig kapasitetsutnyttelse ved de ulike skolene for å sikre alle elever 

tilfredsstillende kvalitet i opplæringen. 

- synliggjøre hvordan kommunen ivaretar nærskoleprinsippet og prinsippet om barnets beste 

 

Gjeldende opptaksområder ble sendt ut på høring 28. august 2019, med høringsfrist 28. oktober 2019. 

En arbeidsgruppe med representanter fra Ringerike kommunale foreldreutvalg, ungdomsrådet, 

skoleledere og organisasjonene har bidratt i utarbeidelsen av høringsbrev og forslag til opptaksområder.  

 

I høringsbrevet ba vi om innspill til alle skolenes opptaksområder, med særlig fokus på følgende 

inndelinger:  

- Hønefoss skoles opptaksområde og nytt skolested for elever i områdene sentrum, Hengsle, 

Vesterntangen/Støalandet og Holttangen/Hønengata/Parkveien.  

- Justering av opptaksområdet mellom Ullerål skole og Hallingby skole i området Hensveien.  

- Eventuell gradvis innføring av nye opptaksområder, slik at de i 2020 bare blir gjeldende for 

1. klassinger. 

 

Høringen 
Det ble sendt ut høringsbrev til samarbeidsutvalgene (SU) ved kommunens grunnskoler, 

Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Delta, Fagforbundet, Ringerike kommunale 

foreldreutvalg og Brakar AS. Høringsbrevet ble også lagt ut på kommunens nettside og annonsert i 

kommunens lørdagsannonse i Ringerikes Blad. 

Det har vært gjennomført høringsmøter på Benterud, Hønefoss og Ullerål skoler etter ønske fra 

SU/FAU. 

 

Det kom inn i alt 20 høringsuttalelser: Fra skoler, samarbeidsutvalg (SU), elevråd, FAU, ansatte og 

enkeltpersoner. Følgende har avgitt uttalelse:  

 Ask utvikling 

 Benterud skole SU har videresendt tre svar de har fått fra foresatte. De har ikke kommet med 

egen uttalelse. 

o høringssvar 1 fra Thomas Fransrud 

o høringssvar 2 fra Reidar Stene 

o høringssvar 3 fra Karianne Hagen 

 Hallingby skole SU 

 Haugsbygd ungdomsskole SU 

 Haugsbygd ungdomsskole Utdanningsforbundet 

 Helgerud skole SU 

 Hønefoss skole – elevrådet 

 Hønefoss skole FAU 

 Hønefoss skole lærerne 

 Hønefoss skole SU 

 Hanne Skollerud Heen 



- 

 Marte Aagesen Trondsen og Daniel Aleksander Holm 

 Ullerål skole FAU 

 Ullerål skole SU 

 Vang skole SU, FAU og personalet 

 Veien skole SU 

 Veienmarka ungdomsskole personalet 

 Tyristrand skole SU 

 

Uttalelsene omhandler justering av grenser mellom opptaksområder, trafikkforhold, nærmiljø og 

skolemiljø.  

 

Høringssvar 

Her beskrives gjeldende vedtak og uttalelser i de grenseområdene som er omtalt i høringssvarene; 

 

Grensen mellom Ullerål skole og Hallingby skole. 

1. januar 2019 ble grensen mellom skolene flyttet fra Hensveien 100/Hen mølle til Hensveien 187 (HOK 

42/18) 

 

Uttalelsene fra Hallingby skoles SU, Ullerål skoles SU og FAU, Hønefoss skoles FAU, Hanne 

Skollerud Heen, Marte Aagesen Trondsen og Daniel Aleksander Holm anbefaler å flytte grensene 

tilbake igjen til Hen mølle/Hensveien 100. Karianne Hagen foreslår at grensen flyttes til Risesletta.  

Utenom denne høringen så er det også et innbyggerinitiativ «Skolegrenser Hallingby skole», med 360 

underskrifter på Minsak.no, som foreslår å flytte grensene tilbake til Hen Mølle. 

 

Grensen mellom opptaksområdene Helgerud skole og Veien skole.  

I HOK 42/18 står det i saksframlegget at Helgerud SU forslag om å flytte grensen til E16 skal tas inn i 

dokumentteksten til endelig forslag om opptaksområder. Teksten ble dessverre ikke tatt inn i dokumentet 

i 2018, men skolegrensene i kommunens kartløsning ble endret etter behandlingen i HOK. Helgerud SU 

har også ved denne høringen sendt inn høringssvar om at grensen skal gå ved E16. 

 

Grensen mellom Tyristrand skole, Helgerud skole og Benterud skole (Ask-området). 

I opptaksområdene vedtatt i HOK 42/18 gjelder følgende grenser: Mot Benterud skole og Haugsbygd 

ungdomsskole går grensen ved brua over Sogna på Ask. Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand 

skole går på Ask i krysset der Sandakerveien tar av fra RV 35. 

 

Uttalelsene fra Tyristrand skoles SU, Ask Utvikling, Karianne Hagen og Thomas Fransrud tar til orde 

for å utvide Tyristrand skoles opptaksområde mot Helgerud og Benterud, blant annet for at Ask skal 

omfattes av én skolekrets.  

 

Grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole. 

I Hønefoss sør ble Benterud skole tatt i bruk fra 1. januar 2019. I Hønefoss nord er Ullerål skole under 

utbygging, og skal ferdigstilles til oppstart av skoleåret 2020-2021. Disse skolene erstatter Kirkeskolen, 

Eikli skole, Hønefoss skole og nåværende Ullerål skole. 

 

I vedtaket HOK 42/18 følger grensen mot Ullerål skole Randselva fra Glatvedt til Overmannsund bru 

(Vesterntangen) og videre til Hovsenga slik at området øst for Randselva tilhører Benterud skole. Fra 

Overmannsund bru går grensen gjennom lyskrysset, langs Nygata/Parkgata til St. Hanshaugen og over 

denne til Ankersgate. Grensen går mellom Ankersgate nr. 5 og 7 slik at nr. 5 tilhører Benterud skole og 

nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen gjennom industri- forretnings-området vestover til 

Randsfjordbanen, og følger denne til brua over Begna. Hele Vesterntangen fram til grensen mot Vang 

skole tilhører Benterud skole.  

 



- 

Uttalelsene fra Hønefoss skoles elevråd, SU, FAU og ansatte, Karianne Hagen, Marte Aagesen 

Trondsen og Daniel Aleksander Holm anbefaler å flytte grensa slik at den følger Begnaelva, Bybrua og 

Storelva. Forslaget innebærer at hele Vesterntangen og området Nygata, Parkgata og Ankersgate 

tilhører Ullerål skole.  

 

Uttalene fra Ullerål skoles SU og FAU ønsker at grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole skal 

være som i vedtaket fra HOK 42/18. 

 

Opptaksområdet til ungdomsskolene Hov, Veienmarka og Haugsbygds opptaksområder 

I opptaksområdene vedtatt i HOK 42/18, er det noe mangelfull beskrivelse av opptaksområdet for elever 

som bor i Hønefoss sentrum, Eikli, Arnegård og Hvervenmoen. 

 

Uttalelser fra Haugsbygd ungdomsskole SU, Utdanningsforbundet v/Haugsbygd ungdomsskole, 

personalet ved Veienmarka ungdomsskole og Karianne Hagen omhandler opptaksområdene for 

ungdomsskolene på ulike måter.  

 

Konsekvenser av foreslåtte endringer 

 

Grensen mellom Ullerål skole og Hallingby skole. 

I dette området bor det relativt få elever, 1-2 på hvert trinn. For elever med rett til skyss går det 

transport i begge retninger. En del barn i området er søkt inn på Ullerål av mer praktiske årsaker. En 

endring av grensen tilbake til Hen Mølle vil kunne bidra til å dempe presset på Ullerål noe. Hallingby 

skole har god kapasitet (Se vedlegg om elevtallsprognoser). Å redusere trykket på Ullerål vi også ha 

skolefaglige fordeler når det gjelder organisering og tilpasning av undervisningen. 

 

Grensen mellom opptaksområdene Helgerud skole og Veien skole.  

Flere elever på Helgerud-siden av E16 er søkt inn på Helgerud skole de siste årene. Området har 

tidligere tilhørt Veien skole. Begge skolene har god kapasitet. Ut fra dagens prognoser ser Veien skole 

ut til å få størst vekst av disse to på lengre sikt.  

 

Grensen mellom Tyristrand skole, Helgerud skole og Benterud skole (Ask-området). 

De fleste høringsuttalene går inn for å flytte grensen nærmere Hønefoss, slik at hele tidligere Stranden 

skolekrets tilhører Tyristrand. Transportmessig er Helgerud litt komplisert fra Sandaker-området. 

Tyristrand har noe kapasitet, og et synkende elevtall i neste 5-årsprognose, men elevtallet vil så øke 

igjen. Benterud skole har god kapasitet. Ringerike Montessoriskole på Ask påvirker elevtallet ved de 

kommunale skolene i området, så den ønskede endringen vil kunne håndteres av Tyristrand. Endringen 

påvirker ikke skoleskyssen i området. 

 

Grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole 

Høringsuttalene i dette området er delte. Uttalene fra Hønefoss skole med flere går inn for Hønefoss bru 

som grense, mens uttalene fra Ullerål skole går inn for å opprettholde grensen ved lyskrysset som 

vedtatt i HOK 42/18.  

 

Alternativ 1: Grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole går ved Hønefoss bru og følger Begnaelva 

og Storelva. 

 

Alternativ 2: Grensen mellom opptaksområdene i sentrum følger vedtaket fra HOK 42/18.  Grensen går 

ved lyskrysset på nordsida, slik at Vesterntangen og området nær Hønefoss skole tilhører Benterud. 

 

Det går i dag 880 elever på Ullerål, Hønefoss og Benterud skoler. 
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Dersom grensen settes på Hønefoss bru vil det i dag bo omlag 550 elever i Ullerål sitt opptaksområde 

og 330 elever i Benterud sitt opptaksområde etter at Hønefoss skole er lagt ned og nye opptaksområder 

er vedtatt. 

Dersom grensen settes ved det første lyskrysset på nordsida slik at området rundt Hønefoss skole og 

Vesterntangen tilhører Benterud, ville det vært 500 elever på Ullerål og 380 elever i Benterud sitt 

opptaksområde. Elevtallet neste skoleår ser totalt ut til å bli 20 høyere enn inneværende skoleår. 

 

Med stor vekst i Ullerål-Hønefoss-Benterud-området vil det kunne medføre et behov for en tredje skole i 

Hønefoss i løpet av noen år.  Prognosene fra Norconsult 2018 viser et stabilt og ikke økende elevtall i 

kretsene Ullerål og Hønefoss de neste 5 år, og en svak økning i perioden 2025-2030 (se vedlegg). 

Prognosene for Benterud viser jevn økning på omlag 100 elever i neste 10-årsperiode. 

Det er derfor antydet at en tredje barneskole i Hønefoss bør være på plass i siste del av 2020-tallet. 

 

Opptaksområdet til ungdomsskolene Hov, Veienmarka og Haugsbygds opptaksområder 

Det foreslås i hovedsak å beholde opptaksområdene for ungdomsskolene slik de er, men at nye 

Tanberglia tilhører Benterud og Veienmarka, sammen med Trygstad og Arnegård, mens Monserud 

tilhører Haugsbygd. Haugsbygd si grense mot Tyristrand foreslås ved Storelva.  

Rådmannen ønsker å komme tilbake til framtidig inndeling av ungdomsskolekretsene i 2021 etter at nye 

elevtallsprognoser er lagt fram og behandlet. 

 

 

Innføringstakt 
 

Lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune gjøres gjeldende fra 1. august 

2020 for elever som begynner på skolen etter den dato. Det innebærer at elever som allerede har startet 

på kommunens skoler, utenom Hønefoss skole, ikke må bytte skole, selv om opptaksområdene foreslås 

endret fra neste skoleår.  

 

Det er kapasitet til endringene på de berørte skolene, men det kan få noen konsekvenser for 

skoleskyssen. 

 

Innføringen av de nye opptaksområdene knyttet til Ullerål – Hønefoss – Benterud behandles særskilt. 

 

Det kom fram ulike syn i høringene:  

Hønefoss skoles elevråd, SU, FAU og ansatte, Marte Aagesen Trondsen og Daniel Aleksander Holm 

foreslår at elevene som i dag går på Hønefoss skole overføres samlet til Ullerål skole og at de elevene 

som ønsker det kan overføres til Benterud skole.   

 

Ullerål skoles SU og FAU foreslår at de vedtatte grensene innføres gradvis og at dagens elever ved 

Hønefoss skole overføres til Benterud skole fra og med skoleåret 2020-2021. 

 

Å overføre alle elever på dagens Hønefoss skole samlet til Ullerål skole kan gi et elevtall på Ullerål på 

opp mot 600 elever fra høsten 2020. Da er skolens kapasitet utnyttet maksimalt fra åpningsdagen. Både 

FAU og SU ved Ullerål skole advarer mot å fylle skolen helt opp fra åpning, og uttaler at 

«romprogrammet til den nye skolen er planlagt for å kunne legge opp til en fleksibel undervisning med 

varierte læringsarealer. Dersom skolen blir full fra starten av kan vi risikere å miste den fleksibiliteten 

bygget legger opp til.» 

 

Faglig sett er det derfor et klar fordel at de nye skolene på Ullerål og Benterud får fordelt elevene jevnest 

mulig. Skolene vil da ha like forutsetninger for å utvikle den framtidsskolen som skolebyggene gir 

mulighet for, og følge opp de nye nasjonale læreplanene fra neste skoleår. Det tar og tid å etablere god 

og ny praksis i nye omgivelser. 



- 

 

Ut fra dette skisseres ulike alternative innføringsmodeller for grensen Ullerål - Benterud: 

Elevene på 1. trinn innskrives etter de nye opptaksområdene fra høsten 2020. 

For de andre elevene pekes det på følgende alternativer: 

 

1. Alle elevene ved Hønefoss skole overføres til Ullerål skole fra skoleåret 2020-2021. 

Elever som ønsker det overføres til Benterud skole. 

 

2. Alle elevene ved Hønefoss fordeles på Ullerål skole og Benterud skole fra høsten 2020 etter 

vedtatt grense.  

 

3. Elever i 2.- 4. trinn  ved Hønefoss overføres den skolen de tilhører etter nye opptaksområder. 

Elevene ved Hønefoss skoles 5.-7. trinn overføres samlet til Ullerål. De som ønsker det 

overføres til Benterud skole. 

 

4. Alle elevene ved Hønefoss skole overføres til Benterud skole fra 1.august 2020.  

 

 

Alternativ 1 gir et stort press på Ullerål skole med nær 600 elever neste skoleår. I de påfølgende 

skoleårene vil elevtallet på Ullerål skole reduseres, etter hvert som elever i sentrum begynner på 

Benterud og elever i Hen-området begynner på Hallingby.  

 

Ut fra en «Barnas beste»-vurdering, kan det være en fordel at elever som i dag går på Hønefoss får 

fortsette på samme skole, noe som er påpekt i elevrådet på Hønefoss sin uttale. Ulempen er at søsken i 

dette alternativet går på forskjellige skoler.  

Pedagogisk sett gir det som nevnt tidligere faglige utfordringer å starte opp med en full skole fra 

åpningsdagen.  

 

Alternativ 2 samsvarer med vedtaket fra HOK 42/18. Dette gir jevnest elevfordeling mellom skolen. I et 

barnas beste- perspektiv vil denne modellen gjøre at søsken går på samme skole. Ulempen er at 15-40 % 

av elevene på Hønefoss kommer på en annen skole enn de andre elevene, avhengig av hvor grensen 

mellom opptaksområdene settes. 

 

Alternativ 3 er en mellomløsning, der de som har gått lenge sammen på Hønefoss skole og blir elever på 

mellomtrinnet fra høsten 2020, flyttes samlet til Ullerål. De som har gått kortere tid sammen, fordeles 

etter nye opptaksområder. Ut fra at vennskap utvikles over tid, vil dette alternativet ivareta de som har 

gått lenge sammen og gi de som må bytte skole lengre tid for å utvikle et godt læringsmiljø på en ny 

skole. 

 

Alternativ 4 innebærer at alle elever som i dag går på Hønefoss i dag overføres Benterud. Dette vil gi 

Ullerål en gravis vekst ut fra dagens elevtall, mens den vil gi Benterud et kraftig hopp og så en gradvis 

nedgang etter hvert som elevene begynner på begge skolene. 

 

 

Trafikksikkerhet og skoleskyss 

Trafikksikkerhet knyttet til skolevei omtales for Hønefoss Nord i den politiske saken om skoleveistiltak 

Nye Ullerål skole (K-sak 61/19). Alle tiltak i dette vedtaket forutsettes gjennomført før skolestart 

høsten 2020. Andre tiltak omtales i kommunens trafikksikkerhetsplan, 

 

Når det gjelder skyss, vil ikke de endringene som foreslås i saken ha store konsekvenser. Brakar 

organiserer skoleskyssen til den definerte nærskolen, men bare til en skole i hvert område. Det innebærer 



- 

at gradvis innføring av nye opptaksområder kan medføre noen utgifter. Dette gjelder særlig for 1. klasse 

der skyssgrensen er 2 km.  

 

Søknad om å få gå på annen skole enn nærskolen 

I Ringerike kommune kan det søkes om å få gå på annen skole enn nærskolen. Rektor ved den skolen det 

søkes opptak ved behandler slike søknader. Det er i hovedsak kapasitet som avgjør om slike søknader 

innvilges (K-sak 76/16). Det er relativt god kapasitet på de fleste skolene i Ringerike, bortsett fra ved 

Vang skole, Veienmarka ungdomsskole og eventuelt Ullerål skole. 

 

Juridiske forhold 

Hjemmelen for å lage forskrift på dette området er gitt i Lov om grunnskolen og den videregående 

opplæringen § 8.1. Utdanningsdirektoratet beskriver to måter å fastsette opptaksområder på, enten som 

ordinær politisk sak, slik det ble gjort i HOK 42/18, eller ved forskrift, slik det gjøres i denne saken. 

 

Endelig forslag til Lokal forskrift til opptaksområder i grunnskolen i Ringerike kommune  

 

Opptaksområdene til skolene med kartutsnitt er beskrevet i vedlegget «Forslag til Lokal forskrift til 

opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune».  

 

Følgende grenser foreslås endret fra 1. august 2020: 

- Hallingby skole/Ullerål skole: grensen går ved Hen mølle/Hensveien 100. 

- Helgerud skole/Veien skole: grensen går ved E16. 

- Ullerål skole/Benterud skole: grensen følger grensen Randselva fra Glatvedt til 

Overmannsund bru (Vesterntangen) og videre til Hovsenga slik at området sør for Randselva 

tilhører Benterud skole. Fra Overmannsund bru går grensen gjennom lyskrysset, langs 

Nygata/Parkgata til St. Hanshaugen og over denne til Ankersgate. Grensen går mellom 

Ankersgate nr. 5 og 7 slik at nr. 5 tilhører Benterud skole og nr. 7 Ullerål skole. Videre går 

grensen gjennom industri- forretnings-området vestover til Randsfjordbanen, og følger denne til 

brua over Begna. Hele Vesterntangen fram til grensen mot Vang skole tilhører Benterud skole.  

- Hov ungdomsskole: Hele Ullerål skoles opptaksområdet tilhører Hov. 

- Tyristrand skole: Grensen mellom Tyristrand skole og Helgerud skole går ved Heiern og følger 

elva Sogna sørover til Sørumsmarka. Mot Benterud skole og Haugsbygd ungdomsskole går 

grensen ved E 16 og følger Storelva til Busund, slik at området vest for Storelva hører til 

Tyristrand.  

- Veienmarka ungdomsskole: Elever som bor i opptaksområdet til Helgerud og Veien skoler 

tilhører Veienmarka ungdomsskole. Elever i Benterud skoles opptaksområde deles slik at 

bosatte på Eikli, Arnegård, Trygstad og Tanberglia tilhører Veienmarka ungdomsskole.  

- Haugsbygd ungdomsskole: Elever som bor i opptaksområdet til Vang skole tilhører 

Haugsbygd ungdomsskole. Mot Tyristrand skole går grensen ved Storelva. Mot Veienmarka 

går grensen slik at bosatte på Hvervenmoen, Monserud og i Ringåsen samt all bebyggelse langs 

FV 156 Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole kommune tilhører 

Haugsbygd ungdomsskole. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen ser at det har vært et stort engasjement i denne saken. Det er gjennomført en god prosess og 

høringsinstansene har arbeidet grundig og omfattende med uttalene. 

 

Alternativene beskrevet i denne sak ivaretar etter rådmannens vurdering prinsippet om barnets beste og 

barns rett til medvirkning. Det er kommet mange høringsuttaler fra skolenes samarbeidsutvalg, som er 

sammensatt av elever, foreldre og ansatte. I tillegg er det egen uttale fra elevrådet ved Hønefoss skole. 

 



- 

For de fleste områdene i kommunen er det foreslått mindre justeringer i høringsrunden. Rådmannen går 

inn for endringene som er foreslått ved Hen, i Heradsbygda og Ask-området.  

 

Når det gjelder den nye grensen mellom Benterud og Ullerål, registrer rådmannen at debatten i liten grad 

har handlet om det pedagogiske innholdet for elevene. Slik saken står, vil alle alternativene gi elevene 

bedre skolefaglige rammer enn de skolebyggene vi har hatt.   

 

Rådmannen har i utgangspunktet ikke endret syn i saken og mener at alternativ 2, slik det ble vedtatt i 

HOK 42/18, med grense mellom Ullerål og Hønefoss ved lyskrysset på nordsida, er en god løsning.   

 

Dette vil gi den jevneste fordeling av elevene og det beste pedagogiske tilbudet til elevene, og vurderes 

som viktigere enn skolevei. Det pedagogiske tilbudet er vesentlig for elevens fleksibilitet i læring og 

differensiering av læringsmetoder. I tillegg er oppstart av nye skoler alltid krevende.  

 

Rådmannen tilrår også at elevene ved Hønefoss skole blir overført til nye skoler høsten 2020.  

Rådmannen ser at dette alternativet utnytter kapasiteten best på begge skolene.  Den vil gi et godt 

handlingsrom ut fra total kapasitet, og gi elevene, foreldre og tilsatte gode utviklingsmuligheter. 

Alternativt vil rådmannen peke på at de elevene som har gått lengst sammen på Hønefoss skole kan gå 

samlet til Ullerål skole. 

 

Forslaget til forskrift synliggjør hvordan kommunen ivaretar nærskoleprinsippet. Rådmannen har 

samtidig vurdert prinsippet om barnets beste, og det er tatt hensyn til nærmiljø og transport.   

Den foreslåtte forskrift til opptaksområder er ikke til hinder for den enkeltes mulighet til å søke plass 

ved annen skole enn nærskolen.   

 

Lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune gjøres gjeldende fra 1. august 

2020. Det innebærer at elever som allerede har startet på kommunens skoler utenom Hønefoss, ikke må 

bytte skole, selv om opptaksområdene endres. 

 

 

Vedlegg:  

Høringsbrev 

Kart over sentrumsområdet 

Elevprognose fra Norconsult 

Opptaksområder vedtatt av HOK sak 42/18 

Forslag til Lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune 

Høringsuttalelser fra:  

 Ask utvikling 

 Benterud skole SU har videresendt tre svar de har fått fra foresatte, men de har ikke kommet 

med egen uttalelse. 

o høringssvar 1 fra Thomas Fransrud 

o høringssvar 2 fra Reidar Stene 

o høringssvar 3 fra Karianne Hagen 

 Hallingby skole SU 

 Haugsbygd ungdomsskole SU 

 Haugsbygd ungdomsskole Utdanningsforbundet 

 Helgerud skole SU 

 Hønefoss skole – elevrådet 

 Hønefoss skole FAU 

 Hønefoss skole lærerne 

 Hønefoss skole SU 

 Hanne Skollerud Heen 



- 

 Marte Aagesen Trondsen og Daniel Aleksander Holm 

 Ullerål skole FAU 

 Ullerål skole SU 

 Vang skole SU, FAU og personalet 

 Veien skole SU 

 Veienmarka ungdomsskole personalet 

 Tyristrand skole SU 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     

 
   Ringerike kommune 

 
Trygghet og trivsel 
Utfordring og utvikling 

 

31.10.19 

 

 

 

Høringsuttalelser Tyristrand Skole opptaksområder 

 «Sak 19/2294»   

 

 SU ved Tyristrand skole ønsker at skolegrensene endres tilbake til at E 16 er grensen fremfor 

Sogna, og Heieren som grense fremfor Sandakerveien.  

 

- Skolegrensene ved Tyristrand ble ved forrige høring endret slik at barn som bor på Ask nå 

kan splittes til tre forskjellige skoler: Helgerud, Benterud og Tyristrand.  

Skillet Sandakerveien og Sogna var de nye endringene. Per i dag er det 21 elever som går 

på skolen som bor utenfor det nye opptaksområdet.   

- Bussruter og transport må utvides dersom elever følger oppsatte grenser.  

- Historisk tilhørighet er viktig og gjennom lokalmiljø skaper vi trygghet og bånd knyttes. Det 

er viktig for trygg og god oppvekst. Vi mener en endring av grensene vil påvirke framtiden 

og hvordan unge vil oppleve sin oppvekst i nærmiljøet. Vi vet at skole er et kontaktpunkt, 

og er med på å skape kontakt mellom familier i lokalmiljøet.  

- For Tyristrand skole er det viktig å opprettholde antall elever på skolen, slik at 

skolebyggene kan brukes slik det var tenkt da skolen ble bygd om til en avdelingsskole.  

 

 Endringene vil berøre opptaksområdet til Benterud og Helgerud skole.  

 

Vennlig hilsen SU Tyristrand skole v/ FAU-leder Håkon Asmundvaag og rektor Vibeke Eriksen 

 

 

 



Ringerike kommune 

Haugsbygd ungdomsskole 

 
 

Besøksadresse:  

Haugsbygd ungdomsskole 

Fløytingen 103, 3514 Hønefoss 

 

Tlf. 32181360 

Epost: haugsbygd.ungdomsskole@ringerike.kommune.no 

 

 

                                                                                          Haugsbygd  28.20.19 

 

Til postmottak Ringerike kommune 

 

 

Høringsuttalelse vedr skolegrenser i Ringerike kommune fra SU v/Haugsbygd 

ungdomsskole 

 

                                                                                                           

SU ved Haugsbygd ungdomsskole ønsker at elever som tidligere sognet til 

Vegård og Kirkeskolen, i dag Benterud skole,  fortsatt skal gå til Haugsbygd 

ungdomsskole. Dette er viktig for skolens elevgrunnlag og forutsigbarhet for 

elever, foresatte og personale i årene som kommer.  

SU v/ Haugsbygd ungdomsskole har ingen ytterligere kommentarer vedr 

høringsuttalelsen. 

 

 

Mvh  

Kjersti Søberg, sekretær i SU v/  Haugsbygd ungdomsskole 
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Ask Utvikling
V/Eivind Bjerke
Bjørketråkket 1
3519 Hønefoss

28 .10.2019

Ringerike Kommune
Sak 19/2294

Opptaksområder grunnskolen i Ringerike

Viser til høringsbrev datert 28. 08.2019 vedrørende opptaksområder for grunnskolen i Ringerike
kommune.

Områdene som opprinnelig var Stranden skolekrets angir et naturlig geografisk område for
bygdesamfunnet på Ask. Området ved Ask er i kommuneplanen et satsningsområde for utbygging
og u tvikling, og en splittelse av bygda med nye skolekretser slik det nå foreligger, vil ikke være til
barnas beste for godt oppvekstmiljø og sosialisering (jfr. FNs barnekonvensjon artikkel 3). Det er
viktig at Ask består som et godt lokalmiljø hvor naboer og alle som bor med naturlig geografisk
tilhørighet til Ask vil opprettholde sitt bekjentskap og oppvekstmiljø for det beste for utvikling av
bygdesamfunnet og Ringerike kommune.

Vi ber derfor om at Ask omfattes av en skolekrets og avgrenses som følger:
Om rådet er tilnærmet det samme som tidligere Stranden skolekrets og avgrenses i syd mellom
gårdene Maurerud (Tyristrand) og Rønnerud (Ask). I nord avgrenses Ask med Mastedalsbekken nord
for gårdene Bergedal og Nordengen og i øst ved Styggdal, sandtaket ve d P restmoen/Busund og
Storelva.

Vi ber også om at barn som nå er tilhørende barneskoler med opprinnelig overgang til respektive
ungdomsskoler vil få følge det opprinnelige skoleløpet, og at søsken skal få gå sammen med og i
samme skoleløp som sine eldre søsk en.

Vennlig hilsen

Ask Utvikling
V/Eivind Bjerke



Fra: Hege Margrethe Steiro [] 

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

Kopi:  

Sendt: 28.10.2019 15:45:30 

Emne: Sak 19/2294 - opptaksområder grunnskolene i Ringerike 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei, 
 
Viser til høringsbrev vedrørende opptaksområder grunnskolene i Ringerike.  
 
Vi har hatt dette opp i personalet og har følgende bemerkninger: 
 
Veienmarka ungdomsskole er en fireparallell skole, har en avd. for hørselshemmede og 2 innføringsklasser. Per nå er det 304 elever totalt og kommunens 
største ungdomsskole. Elevprognosene de nærmeste 10 årene tyder på at elevtallet er varierende, men jevnt stigende. Skolen har fått et løft interiørmessig, 
men har mange vesentlige mangler for å møte dagens krav til skolebygg. Skolen har en uhensiktsmessig utnyttelse av arealet og er i tillegg allerede sprengt 
på kapasitet. Som nevnt vil ikke dette endre seg på sikt.  
 
Hvilken betydning vil nye opptaksområder få for Veienmarka ungdomsskole? 
Hva vil forventet elevtall være med nye opptaksområder? 
Hvilke konsekvenser får nye opptaksområder for skoleløpet til elever fra de ulike barneskolene? Vil det bli slik at elever som har gått sammen på 
barneskolen fordeles på de ulike ungdomsskolene? 
Veienmarka ungdomsskole er allerede full, hva er planene for skolen ved økende elevtall? 
 
 
 

Med ønske om en fin dag! 
Vennlig hilsen 
 
Hege Margrethe Steiro 
Rektor/enhetsleder 
Veienmarka ungdomsskole 



Telefon: (+47) 40 55 74 50 
 

 
 



Høringsuttalelse om skolegrenser fra lærerne ved
Hønefoss skole.

Vi synes at de nye skolegrense er helt unaturlige.
Grunnen til de nye skolegrensene er satt er på grunn av kapasiteten. Vi mener at
den naturlige grensen vil være bybrua. Hensynet til kapasiteten kommer før elevens
beste.
Nærskoleprinsippet vil frafalle.

Vi er opptatt av folkehelse og 10 minutters prinsippet. Det er viktig at elevene kan gå
til skolen. Resultatet av nye grenser blir at flere blir kjørt til skolen. Skoleveien
oppleves som utrygg.

De nye skolegrensene vil medføre at vennskap blir splittet. Vi opplever at elevene er
preget av det og snakker mye om dette på skolen. Mange gruer seg.

Vi mener at velkomstklassen burde ha vært på Benterud skole for å frigjøre litt mere
plass på Nye Ullerål skole. Vi ser at dette kan være naturlig siden mange av
foreldrene går på Læringssenteret.

Ut ifra barnas beste mener vi det er viktig med nærskole, kort skolevei, trygg
skolevei, tilgang til friluftsområder dvs opprettholdes av Hønefoss skole.

I n n s p i l l f r a f a g a r b e i d e r e / a s s i s t e n t e r t i l f o r s l a g o m n y s k o l e g r e n s e

Lengre avstand mellom SFO og hjem ved nye skolegrenser, vil føre til at flere elever

som tidligere har gått hjem på egen hånd om ettermiddagen, må hentes nå på SFO.

Det vil medføre mer biltrafikk, som igjen bidrar til en helseskadelig og farlig skolevei,

og et dårlig valg for miljøet. For noen av våre elevene som måtte gå hjem fra skolen

og SFO gjennom sentrum, kan det være mer fristende å bli værende i sentrum,

fremfor å gå rett hjem.



Høringsuttalelse – opptaksområder grunnskolene i Ringerike Sak 19/2294

Dette er et høringssvar på kommunens høringsbrev vedr. nye opptaksområder for grunnskolene i
Ringerike kommune. Vi presisere r at vårt høringssvar ikke må forstås som en stilltiende aksept
for nedleggelse av Hønefoss Skole . Det er det ikke. Vi velger imidlertid å ikke trekke
skoledebatten inn i høringssvaret om skolekretsgrenser.

Vi er glade for at skolekretsgrensene skal opp t il ny behandling .

Kommunen ba om innspill med særlig fokus på følgende:
1. Hønefoss skoles opptaksområde
2. Justering av opptaksområdet mellom Ullerål og Hallingby
3. Evt. gradvis innføring av nye opptaksområder

I det følgende vil vi ta for oss hvert av disse punktene:

1. Hønefoss skoles opptaksområde

Elven og fossen er et naturlig skille og grensen mellom Benterud skolekrets og Ullerål skolekrets
bør gå ved elv en (ved fossen) som skiller Nordsiden og Sydsiden av byen . Ut ifra kartet vil det si
at A, B og D bør tilhøre Ullerål skolekrets, mens C bør tilhøre Benterud. Dette er den løsningen vi
var forespeilet og dette er helt klart den mest naturlige løsningen .
Vi ønsker ikke at barn fra område A (Vesterntangen/Støalan det) skal over til Benterud. Dette er
en unaturlig inndeling rent geografisk med tanke på nærmiljø og nettverk. Det er også unaturlig
fordi disse elevene sokner til Hov ungdomsskole. I tillegg til naturlige lekeområder er det
bekymring rundt trafikale forh old og den skoleveien disse barna ville få og hvor naturlige
samlingspunkter vil bli for de litt eldre barna .
B arn i område C (sentrum) bør tilhøre Benterud – men de av disse som i dag går på Hønefoss
skole bør få velge fritt om de vil gå på Benterud eller Ullerål.
Det bør de første årene være stor takhøyde for å få innvilget plass på den skolen man ønsker å
tilhøre. Kommunen bør strekke seg langt for å innfri fritt skolevalg for elever fra dagens
Hønefoss skolekrets.

2. Justering av opptaksområdet mell om Ullerål og Hallingby

Vi mener det bør prioriteres å få plass til elever fra Hønefoss skolekrets på Ullerål skole , siden vi
over år har vært forespeilet å få komme til Ullerål. Når det nå foreligger et innbyggerinitiativ fra
berørte ved Hallingby, som foreslår å flytte grensen tilbake, vil vi uttrykke at vi støtter dette
initiativet.

3. Gradvis innføring av nye opptaksområder, slik at de i 2020 bare blir gjeldende for
førsteklassinger

Dersom vi ikke skulle få innfridd vårt klareste ønske når det gjelder inndeling av
skolekretsgrenser (se punkt 1), vil dette med gradvis overføring bli svært viktig for oss.



Vi ønsker sterkt at alle elever som per i dag går på Hønefoss skole overføres til Ullerål skole. I
praksis vil det for skoleåret 2020/2021 bety at seks klassetrinn overføres til Ullerål (nåværende 1,
2, 3, 4, 5, og 6 trinn). 7. trinn skal over på ungdomsskolen og deler av det kommende
førstetrinnet over til Benterud. Elevtallet man da kommer opp i er inkludert velkomstklassen.
Noen av de som bor i sentrum ønsker seg til Benterud, slik at tallet blir noe lavere. Vi mener også
man bør vurdere å legge velkomstklassen til Benterud skole, da det i alle fall de første årene ser
ut til å være bedre kapasitet der. Fra skoleåret 2021/2022 vil nok elevtallet ved Ullerål skole
synke noe igjen, siden de nye skolekretsgrensene da vil gjøre at flere fra tidligere Hønefoss
skolekrets skal over til Benterud. Vi forutsetter at det er kapasitet på Ullerål skole til å ta imot
disse elevene, da dette alternativet forespeiles som en mulighet i høringsbrevet.
Vi har hele tiden blitt lovet at elevene fra Hønefoss Skole skal få komme over til Ullerål skole ved
en nedleggelse. Det har gjentatte ganger blitt bekr eftet fra kommunen når vi har henvendt oss.
Hverken foreldre eller elever ved Hønefoss Skole har innstilt seg på en løsning der elevene skulle
splittes. Klasseinndelingene (A - og B - inndeling) har for eksempel ikke blitt lagt opp etter hvor
elevene bor. En konsekvens av å splitte elevene på to skoler, vil være at svært sammensveisede
venner vil kunne ende opp på hver sin skole. En del elever vil oppleve å være den ene som
kommer på en annen skole enn de som barnet er mest sammen med. D et er dette som opptar
barna aller mest at de kanskje ikke få komme på samme skole som vennene sine - og det betyr
mye at barna slipper å bli skilt for å skape ro og trygghet for barn og foreldre.

Merk: Dette forslaget vil medføre at søsken vil kunne havne på ulike skoler. Vi har allerede
påpekt at kommunen bør strekke seg langt for å innfri fritt skolevalg for elever fra dagens
Hønefoss skolekrets. Søsken må i denne sammenheng være særlig prioriter t.

Trafikksikring
Vi har også bekymringer knyttet til trafikksikring og trafikksikring er et særdeles viktig element
inn i dette med skolekretsgrenser. Vi har ingen tillit til de løsninger som er forespeilet elevene.
Dette gjelder i begge retninger. Mot Ullerål skole mener vi at de tiltak kommunen sier den skal
iverksette vil være langt mindre omfattende enn hva det er behov for. Et alternativ som har vært
snak ket om , men hvor ingen ting er besluttet er f.eks. oppgradering av Parkgata til gatetun hvor
my k e trafikanter pri oriteres, det vil være e t av mange tiltak som bør gje n nomføres. Når det
gjelder sikringstiltak mot Benterud oppfatter vi at kommunen har kommet enda kortere. Her vet
vi lite om hva kommunen vil gjøre og hva det vil koste.

Det er et faktum at trafikkfarlig skolevei vil medføre at flere vil kjøre barna sine til skolen. Også
lengden på skoleveien vil være medvirkende til at flere barn vil bli kjørt. Dette vil igjen føre til
enda mer trafikk på et allerede overbelastet veinett. Følgegrupper kan være en løsning for noen,
men dette vil først og fremst være aktuelt for de som ikke har så lang skolevei. Mange elever fra
Hønefoss skolekrets vil få så lang skolevei at det er urealistisk å se for seg a t foreldre har
mulighet til dette.

Nærmiljø
N ærmiljø og nettverk er et viktig moment knyttet til skolekretsgrenser. Hvem man går på skole
med har stor betydning for hvem man knytter vennskap med. Med kommunens forslag til
skolekretsgrenser, der mange ba rn fra nordsiden er tenkt over til Benterud, vil barna bli langt
mer begrenset når det gjelder å komme seg til venner på fritiden. I dag kan barna gå og sykle
(når de blir litt store) til venner i hele skolekretsen sin og fysisk aktivitet og bevegelse kan det
aldri bli nok av .



Oppsummering:

1. Vi ønsker at område A, B og D blir tilhørende Ullerål skolekrets, mens C blir tilhørende
Benterud skolekrets.
2. Kommunen bør strekke seg langt for å innfri fritt skolevalg for elever fra dagens Hønefoss
skolekrets. Søsken må i denne sammenheng være særlig prioritert. Ingen av elevene bør tvinges
til å begynne på en skole de ikke ønsker å gå på.
3. Dersom vårt øn ske om skolegrenser jf. punkt 1. ikke blir imøtegått, blir dette med gradvis
overføring svært viktig. Vi ønsker sterkt at alle elever som per i dag går på Hønefoss skole
overføres til Ullerål skole.
4. Velkomstklassen bør være på Benterud skole.
5. Grens en mellom Hallingby/Ullerål bør tilbakeføres ihht. innbyggerinitiativ.
6. Nødvendig trafikksikring må være ferdigstilt.

2 8 .10.2019
Med hilsen
Marte Aagesen Trondsen og Daniel Alexander Holm, foreldre ved Hønefoss Skole
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Høringsuttalelse fra SU Helgerud skole 

A.7 – Helgerud skole 

Ad. Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård. 

Helgerud SU mener at naturlig skolekretsgrense for Heradsbygda går ved E-16, ikke 

ved avkjøringen til Oppen gård.  

Skolen har i dag flere elever fra grenseområdet mellom skolekretsene Veien og 

Helgerud. Når kommunen nå ser på kretsgrensene, mener vi at denne grensen bør 

vurderes på nytt. 

 

 

25.10.19 

Helgerud skole 

 

Benedicte Murstad Sollien 

Sekretær SU 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hønefoss skole – FAU
Hørings uttalelse

Høringsuttal else – opptaksområder grunnskolene i Ri ngerike Sak 19/2294

Dette er et høringssvar på kommunens høringsbrev vedr. nye opptaksområder for
grunnskolene i Ringerike kommune. FAU vil presisere at vårt høringssvar ikke må forstås som
en stilltiende aksept for nedleggelse av skolen. Det er det ikke. Vi velger imidlertid å ikke
trekke skoledebatten inn i høringssvar et om skolekretsgrenser.

Innledningsvis vil st yret ved FAU på Hønefoss skole si at vi er glade for at skolekretsgrensene
skal opp til ny behandling. Vi har brukt muligheten til å gi innspill godt. S kolekretsgrenser har
vært tema på alle trinnenes foreldremøt er denne høsten . Alle foreldre fikk kommunen s
høringsbrev med opptaksområdene og tilhørende kart sendt hjem med ranselpost i forkant
av møtene, slik at de hadde god mulighet til å forberede innspill og kommentarer. De fikk
også oppgitt kontakt informasjon til trinnenes FAU - representanter, slik at de hadde mulighet
til å gi innspill individuelt. Alle trinn har via sin FAU - kontakt levert inn innspill.

FAU har samlet alle in nspill og skrevet en høringsuttalelse basert på disse. Innspillene er
svært sammenfallende hva gjelder hvor opptaksgrensene bør gå. I tillegg ha r foreldre
kommet med en del betraktninger og bekymringer rundt mulige følge r av endrede
kretsgrenser. Trafikksikring er ett slikt tema. Vennskap og nærmiljø er et annet tema.

Kommunen ba om innspill med særlig fokus på følgende:

1. Hønefoss skoles opptaksområde
2. Justering av opptaksområdet mellom Ullerål og Hallingby
3. Evt. gradvis innføring av nye opptaksområder

I det følgende vil vi ta for oss hvert av disse punktene:

1. Hønefoss skoles opptaksområde

Foreldre ved Hønefoss skole har mel dt inn at elva er et naturlig skille og at grensen mellom
Benterud skolekrets og Ullerål skolekrets bør gå ved elva (ved fossen). Ut ifra kartet vil det si
at A, B og D bør tilhøre Ullerål skolekrets, mens C bør tilhøre Benterud. Dette er den
løsningen vi var forespeilet og dette er helt klart den løsningen foreldrene vil ha.

Foreldre er helt samstemte i at barn fra område A (Vesterntangen/Støalandet) ikke skal over
til Benterud. Dette er en unaturlig inndeling rent geografisk med tanke på nærmiljø og
nett verk. Det er også unaturlig fordi disse elevene sokner til Hov ungdomsskole. Foreldrene
oppgir å være bekymret for å sende barna over til andre siden av byen. For de yngste barna
er det trafikale forhold (jf. punkt om trafikksikring) som ser ut til å bekym re mest . For de litt



eldre barna knyttes bekymringen til at elevene vil bruke sentrum som møtested, enten på
vei hjem fra skolen og/eller fordi sentrum blir et naturlig møtested på midten.

Merk: Innspill fra foreldrene er at barn i område C (sentrum) bør tilhøre Benterud – men det
påpekes samtidig at de av disse som i dag går på Hønefoss skole bør få velge fritt om de vil
gå på Benterud eller Ullerål.

Det bør de første årene være stor takhøyde for å få innvilget plass på den skolen man ønsker
å tilhøre . Kommunen bør strekke seg langt for å innfri fritt skolevalg for elever fra dagens
Hønefoss skolekrets.

2. Justering av opptaksområdet mellom Ullerål og Hallingby

Foreldre ved Hønefoss skole er undrende til at kommunen foreslår å flytte grensen mellom
Ullerål og Hallingby nedover, slik at flere fra Hallingby skolekrets s kal sokne til Ullerål skole .
Vi mener det bør prioriteres å få plass til elever fra Hønefoss skol ekrets, siden vi over år har
vært forespeilet å få komme til Ullerål. Når det nå foreligger et innbyggerinitiativ fra berørte
ved Hallingby, som foreslår å flytte grensen tilbake, vil FAU ved Hønefoss skole uttrykke at vi
støtter dette initiativet.

3. Grad vis innføring av nye opptaksområder, slik at de i 2020 bare blir gjeldende for
førsteklassinger

D ersom vi ikke skulle få innfridd vårt klareste ønske når det gjelder inndeling av
skolekretsgrenser (se punkt 1 ) , vil dette med gradvis overføring bli svært v iktig for oss.

Foreldrene ønsker st erkt at alle elever som per i dag går på Hønefoss skole overføres til
Ullerål skole. I praksis vil det for skoleåret 2020/2021 bety at seks klassetrinn overføres til
Ullerål ( nåværende 1, 2, 3, 4, 5, og 6 trinn). 7. trinn skal over p å ungdomsskolen og deler av
det kommende førstetrinnet over til Benterud. Elevtallet man da kommer opp i er inkludert
velkomstklassen. N oen av de som bor i sentrum ønsker seg til Benterud, slik at tallet blir noe
lavere. Vi mener også man bør vurdere å legge velkomstklassen til Benterud skole, da det i
alle fall de første årene ser ut til å være bedre kapasitet der. Fra skoleåret 2021/2022 vil nok
elevtallet ved Ullerål skole synke noe igjen, siden de nye skolekretsgrensene da vil gjøre at
flere fra tidligere Hønefoss skolekrets skal over til Benterud. FAU ved Hønefoss skole
forutsetter at det er kapasitet på Ullerål skole til å ta imot disse elev ene , da dette
alternativet forespeile s som en mulighet i høringsbrevet.

Dette ønsket er svært klart uttrykt fra en samlet foreldregruppe. Barna og foreldrene ved
dagens Hønefoss skole har hele tiden blitt lovet å komme over til Ullerål skole ved en
nedleggelse. Man har p å ingen måte innstilt seg på seg løsning der elevene skulle splittes.
Klasseinndelingene (A - og B - inndeling) har for eksempel ikke blitt lagt opp etter hvor elevene



bor. En konsekvens av å splitte elevene på to skoler, vil således være at svært
sammensveis ede venner vil kunne ende opp på hver sin skole. En del elever vil oppleve å
være den ene som kommer på en annen skole enn de som barnet er mest sammen med.
Dette har vi fått høre flere eksempler på. Og det er kanskje dette som opptar barna aller
mest - og det betyr mye for å skape ro og trygghet for barn og foreldre.

Merk: Dette forslaget vil medføre at søsken vil kunne havne på ulike skoler. Vi har allerede
påpekt at kommunen bør strekke seg langt for å innfri fritt skolevalg for elever fra dag ens
Hønefos s skolekrets. Søsken må i denne sammenheng være særlig prioritert.

Trafikksikring

Mange foreldre tar opp bekymringer knyttet til trafikksikring og FAU vil understreke at
trafikksikring er et særdeles viktig element inn i dette med skolekretsgrenser.

FAU har ingen tillit til de løsninger som er forespeilet elevene. Dette gjelder i begge
retninger. Mot Ullerål skole mener vi at de tiltak kommunen sier den skal iverksette vil være
langt mindre omfattende enn hva det er behov for. Dette vil FAU (igjen) ta tak i som egen
sak, men vi velger å nevne det også her.

Når det gjelder sikringstiltak mot Benterud oppfatter vi at kommunen har kommet enda
korte re. Her vet vi lite om hva kommunen vil gjøre og hva det vil koste.

Det er et faktum at trafikkfarlig skolevei vil medføre at flere vil kjøre barna sine til skolen.
Også lengden på skoleveien vil være medvirkende til at flere barn vil bli kjørt. Følgegrup per
kan være en løsning for noen , men dette vil først og fremst være aktuelt for de som ikke har
så lang skolevei. Mange elever fra Hønefoss skolekrets vil få så lang skolevei at det er
urealistisk å se for seg at foreldre har mulighet til dette.

FAU vil trekke frem tiltak et «Barnetråkk» som en metode som bør inngå i arbeidet med
skoleveissikring. Barnetråkk skal sikre medvirkning og bedre planlegging for barn og unge.
Metoden egner seg godt for å kartlegge trafikale forhold og utfordringer på skol eveien.
Oppdatert kunnskap om barn og unges arealbruk kan legge grunnlaget for bedre planlegging
og beslutninger. Mer informasjon om Barnetråkk se her

N ærmiljø

Mange foreldre tar opp nærmiljø og nettverk som et v iktig moment knyttet til
skolekretsgrenser. Hvem man går på skole med har stor betydning for hvem man knytter
vennskap med. Med kommunens forslag til skolekretsgrenser , der mange barn fra nordsi den
er tenkt over til Benterud, vil barna bli langt mer begrenset når det gjelder å komme seg til



venner på fritiden. I dag kan barna gå og sykle (når de blir litt store) til venner i hele
skolekretsen sin.

O pptrappingsplanen for barn og unges psyki ske helse (2019 - 2024) viser at over 20 prosent
av barn og unge er ensomme og synes det er vanskelig å få venner. Videre rapporterer ov er
60 prosent av lande ts kommuner at psykiske helseplager blant barn og unge er deres største
utfordring i folkehelse - o g forebyggingsarbeidet. Helsefremmende og forebyggende tiltak
bør prioriteres høy t når kommunen planle gger sine lokalmiljø hvor barn og unge ferdes.
G runnlaget for en god psykisk helse skapes hjemme i familiene, i nærmiljøet , i barnehagen, i
skolen og i aktiviteter der man kan finne mening og fellesskap som fremmer tilhørighet. Vi
opplever at nærmiljøets betydning er undervurdert fra kommunens side.

Oppsumm ering:

1. Foreldre ved Hønefoss skole ønsker at område A, B og D blir tilhørende Ullerål skolekrets,
mens C blir tilhørende Benterud skolekrets .

2. Kommunen bør strekke seg langt for å innfri fritt skolevalg for elever fra dagens Hønefoss
skolekrets. Søsken må i denne sammenheng være særlig prioritert. Ingen av eleve ne våre
bør tvinges til å begynne på en skole de ikke ønsker å gå på.

3. Dersom vårt ønske om skolegrenser jf. punkt 1. ikke blir imøtegått , blir dette med gradvis
overføring svært viktig. Foreldrene ønsker sterkt at alle elever som per i dag går på Hønefoss
skole overføres til Ullerål skole.

4. Velkomstklassen bør være på Benterud skole.

5. Grensa mellom Hallingby/Ullerål bør tilbakeføres ihht. i nnbyggerinitiativ.

6 . Nødvendig trafikksikring må være ferdigstilt.

26.10.2019

Med hilsen
FAU ved Hønefoss skole



Foreldrenes arbeids utvalg ( F A U) på Ullerål skole behandlet i utvidet
F AU møte 22.10.2019:
" Sak 19/2294 - høringsuttalelse om nye skolegrenser ".

Vi ble bedt om å vurdere følgende:

Ringerike kommune ønsker innspill til alle skolenes opptaksområder, med særlig fokus på
følgende inndelinger:

Hønefoss skoles opptaksområde og nytt skolested for elever i områdene:
1. Sentrum
2. Hengsle
3. Vesterntangen/Støalandet
4. Holttangen/Hønengata/Parkveien

J ustering av opptaksområdet mellom Ullerål skole og Hallingby skole i området
Hensveien. Dette er et innbyggerinitiativ som foreslår å flytte grensen i Hensveien.

Evt gradvis innføring av nye opptaksområder, slik at de i 2020 bare blir gjeldende for
1. kla ssinger.

Til dette kommer FAU Ullerål med følgende hørings innspill :

Nye Ullerål skole dimensjoneres til å kunne ha anbefalt 550 elever og 600 elever som
maksimum kapasitet.
D a er velkomstklassen i Ringerike kommune en del av dette elevtallet.

FAU på Ullerål skole mener det er kritisk at den nye skolen ikke er ved maksimal
kapasitet fra første dag .
M ed andre ord at skolen ikke blir " sprengt " fra dag 1 !
Dette har FAU ved Ullerål bemerket også i høringer i 2014 og 2018.

Nye Ullerål skole er planlag t til å legge opp en fleksibel undervisning, med varierte
læringsarealer inne på skolen .
Det er også planlagt med variert og adspredt lek i utearealet.

Dersom skolen blir full fra starten av kan vi risikere å miste den fleksibiliteten bygget og
uteområd et legger opp til.

Vi stiller oss undrende til deler av elevtallsprognose utarbeidet for Norconsult, og i
særdeleshet tallene for Ullerål skolekrets.
Opptelling av barnehagebarn innen kretsen ønskes, og tall over barn under skolepliktig alder
med adresse i kretsen må fremlegges.



Det er planlagt flere større nye boligområder i skolekretsen ( bl.a Rundtom, Børdalsmoen,
Hønengaten øst ) , og i andre områder innen kretsen er det generasjonsskifte som gjør
elevkull større .
Dette gjenspeiles ikke i elevtallsprogno sen , hvor tallene for Ullerål krets er identisk 4 år frem i
tid, og reduksjon på 9 elever 10 år frem i tid.
Vi mister derfor tiltro til denne elevtallsprognosen.
Det kan virke som denne prognosen er produsert for å pass til behovene, og ikke tatt inn
bolig prosjekter allerede er godkjent i kommunens arealplan.

Det er heller ikke fremlagt fremtidige tall for de 4 oppdelte områdene av Hønefoss skolekrets ,
som vises i kart "Opptaksområder i sentrum".
Det er essensielt å få vite disse tallene, for å kunne estim ere fremtidige elevtall i nye
skolekretser og trekke nye grenser.
Med økning i alle skolekretsene, kan det se ut til at sentrumsskole nr 3 vil være nødvendig
atskillig tidligere enn slutten av 2020 tallet.

I fremtiden frykter FAU, at de som normalt hører til Ullerål skolekrets, blir henvist til andre
skoler i Hønefoss på grunn av at Ullerål skole er fullbesatt.

FAU mener det er viktig å ta vare på elevene som har etablert vennegrupper. Det er
omveltning nok å endre skole og skolevei.
Vi ønsker derfor en g radvis innlemming av nye opptaksområder , hvor dagens elever
ved Hønefoss skole overføres til Benterud.
Vi ønsker ikke at elever skal splittes fr a et til noen år for så å møtes igjen på ungdomsskolen.

Hønefoss skole tilhører geografisk nordsiden av byen o g deres identitet er godt forankret til
dette . Ved en eventuell nedleggelse vil de sogne naturlig til Ullerål skole.
Vi fra FAU på Ullerål har kjempet side om side med Hønefoss skole for fortsatt eksistens av
skolen, og etablering av trygg skolevei.
Ved ov erføring av alle Hønefoss skole elever til Ullerål, vil det bli over 600 elever og over
maksimalt antall elever ved skolen.

Nå ser hverken eksistens eller trygg skolevei å bli tilfelle, og nye Ullerål skole er blitt for liten
for begge skolekretser.
Dette er ene og alene politikernes ansvar.
I og med at dette er situasjonen, så er Benterud den eneste skolen med kapasitet til elever
både før og etter eventuell overføring av eksisterende elever fra Hønefoss skole.
Vi forutsetter at kommunen etablerer trygge skoleveier, broer over elver, og offentlig
kollektivtilbud på strekningen.

Vi gir vår tilslutning til nye skolegrenser foreslått i høringsgrunnlaget , med gradvis
innføring fra skolestart 2020/2021 , men med følgende bemerkninger:
Vi ikke har oversikt over fremtidig elevtall for de oppdelte kretsene i Hønefoss skolekrets.
Tallene i elevtallsprognosen virker unøyaktige, spesielt for Ullerål krets.
Det er 915 elever på disse 3 skolene i dag, og i elevprognose estimeres det økning på 115
elever på 4 år.
Da er det estimert at øker Benterud krets med 80 elever, Hønefoss krets med 35 elever og
Ullerål krets skal være som i dag.



Minner om at anbefalt elevkapasitet ved nye Ullerål og Benterud er 1100 elever.
Det vil si at med en prognose, uten vår tillit, når vi de nne grensen tidlig.

For foreslått end r ing mellom Ullerål og Hallingby skolekretser, ønsker vi å beholde
gammel grense.
Det er gode grunner for endringen og for å beholde gammel grense.
FAU mener det likevel er feil signal å gi, hvis man sier nei til eleve r fra Hønefoss skolekrets
og sier ja til elever fra Hallingby skolekrets.

Oppsummert innspill:
FAU Ullerål ønsker en gradvis innføring av nye skolegrenser fra skolestart 2020.
FAU Ullerål ønsker at Ullerål skole er vert for mottaksklassen i Ringerike komm une.
FAU Ullerål mener da kapasitet overskrides ved Ullerål skole , at eksisterende
Hønefoss skole elever overføres til Benterud ( dagens 1 - 6 trinn).
FAU Ullerål støtter opprinnelig forslag om skolegrenser i Hønefoss sentrum, men
med bemerkninger.
FAU Ullerål forventer at det etableres trygge skoleveier fra Hønefoss skole til både
Benterud og Ullerål skoler
FAU Ullerål forventer en proaktiv innsats fra Ringerike kommen for etablering av et
bredt kollektivtilbud.
FAU Ullerål ønsker å beholde "gammel" gre nse mellom Ullerål og Hallingby
skolekretser.

Hønefoss 25.11.2019
For FAU Ullerål

Torgeir Dølerud
leder
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Høringsuttalelse vedrørende nye opptaksområder for grunnskolene i Ringerike 

 
Samarbeidsutvalget (SU) på Ullerål skole kommer med følgende uttalelse: 

 
Nye Ullerål skole dimensjoneres til å kunne ha 550 elever, men mulighet for inntil 600 elever, 
og da er velkomstklassen en del av dette elevtallet. SU på Ullerål skole vurderer det som 
mest hensiktsmessig å ikke overstige kapasiteten skolen er bygget for. Det er viktig for 
Ullerål skole å kunne ta inn elever som velger å bosette seg i skolekretsen, og ikke for 
eksempel måtte avvise familier som etablerer seg i området. Romprogrammet til den nye 
skolen er planlagt for å kunne legge opp til en fleksibel undervisning med varierte 
læringsarealer. Dersom skolen blir full fra starten av kan vi risikere å miste den fleksibiliteten 
bygget legger opp til. 

 
SU vurderer det slik at det ikke er så mange innlysende alternativer til opptaksområder enn 
det som ble vedtatt i november 2018, og synes den regulerer fordelingen av elevene i 
sentrum mellom Ullerål og Benterud jevnt i forhold til elevtall. 

 
SU har ingen innsigelser på at området på Hen det refereres til i høringsbrevet, jfr 
innbyggerinitiativet, sokner til Hallingby skole.  

 

Samarbeidsutvalget Ullerål skole 
 

 

 

 

 



Fra: Roy Korslien [] 

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

Kopi: 'Anita' [anitabendiksen29@gmail.com] 

Sendt: 24.10.2019 20:52:17 

Emne: Høringsbrev opptaksområder grunnskolene i Ringerike "Sak 19/2294" 

Vedlegg: Benterud skole - høringssvar 2.pdf; Benterud skole - høringssvar 3.pdf; Benterud skole - høringssvar 1.pdf 

Vedlagt oversendes høringsbrev fra SU på Benterud skole.   Kopi til Anita Sevilhaug Bendiksen som er SU-leder på Benterud skole  
 
Høringssvarene oversendes slik de er mottatt av SU med følgende kommentarer: 

 Høringssvar 1 er behandlet i FAU 

 Høringssvar 2 inneholder punkter som ikke relevante for denne saken bl.a. punktet om organisering av trinn og uteområdet på Benterud 
skole.  Disse blir besvart der de hører hjemme.   

 
Med vennlig hilsen  
Roy Korslien  
rektor Benterud skole 
roy.korslien@ringerike.kommune.no  
Telefon: 924 93 824  
 



Til:
FAU Benterud Skole
SU B enterud Skole
R ektor Benterud Skole

Hønefoss , 20. oktober 2019

Innledni ng
Først vi l jeg peke på kort frist for å uttale seg om nye skolegrenser fra jeg ble klar over at det te skulle
behandles til frist innsending. Den ne saken er kompleks, og det burde vært utsendt mye tidlig ere f or
gjennomgang. Dette kan også påvi rke beslutning sgrunnlaget til våre folkevalgte representanter i
kommunestyret.

I d agens opptaksområde r C sentrum og A Vesterntangen/Støalandet som nå skal innlemmes i Benterud
skolekrets er det i skoleåret 2019 - 20 hhv. 33 og 60 el ever. Med endrede skolegrenser vi l disse 93 elevene fra
neste sk oleår høre til Benterud skole. Jeg lurer på h va elevtallet vi l være på de ulike trinnene med nye
skolegrenser. Nedenfor vi l jeg pe ke på utfordringer jeg ser på Benterud skole i dag og mulige konsekvenser jeg
ser v ed nye sko legre nser. Jeg mener skolegrense r må sees i sammenheng med organisering av trinn,
uteområde og skolevei og har derfor tatt m ed synsp unkter på dette .

S kolegrenser
Nedenfor vi l jeg peke på punkter knyttet til nye skolegrenser .

Sikkerhet på skoleveien
D e nye skolegrensene inkluderer området C sentru m og A Vesterntangen/St ø alandet . For elever fra A vi l dette
innebære en lang skolevei gjennom sentrum med mange trafikale utfordringer og nye risikoområder fra et
skoleveiperspektiv. Jeg er kritisk til at det legge opp til en skolevei som særlig for de yngste , i praksis vi l
innebære at elever blir kjørt til skolen. Dette øker trykket på veier i sentru m mot B enterud skole og flere elever
vi l ha behov for å bli sluppet av ved skolen. Jeg stiller spørsmål ved om kommunen vi l rekke å gjør e
nødvendige tiltak for å sikre trygg skolevei for eksisterende og nye elever dersom skolegrense n utvi des.

Å føle t ilhørighet til skolen
Elever som begynner på B enterud komme r fra et stort område i og rundt Hønefoss sentrum. Jeg er bekymret
for om Benterud skole ha r en nærskolestatus for al le disse elevene. Det mener jeg er vi ktig for å kunne by gge
gode relasjoner mellom elever samt mellom elever/foresatte og skolen . Skolen b ør være et naturlig
samlingspunkt i et samfunn, og med vi de skolegrenser vi l det bli ytterligere utfordret.

Jeg mener nye skolegrenser kan p åvi rke elever og foresatte på barneskolene negativt , da det kan oppfattes
som mi dlertidig og kortvarig hvem elevene går sammen med. D ette kan føre ti l mer « kli kking » og mindre
samhold blant elever.

Med nye skolegrenser vi l det komme elever fra nye områder til Bent erud. Eikli og Kirkeskolen ble slått sammen
for kort tid siden , og j eg er b ekymret for om s kolen Benterud er rustet til å ta i mot elever fra Hønef oss sko le på
en god måte. Det vi l være ressurskrevende og kreve god planlegging å få alle elevene til å bli godt in tegrert.
Jeg mener skolen har nok med å ta vare på elever fra to tidligere barneskoler i dag , om ikke s kolen også skal ta
hånd om nok en overgang med elever fra den tredje barneskolen som er Hønefoss Skole .

Forutsigbarhet, skolel øpet totalt sett for den enkelte elev
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Forutsi gbarhet , det å vi te hvi lken skole man skal gå på og tilhører, er vi ktig for elever og foresatte. Ved å endre
skolegrensene for barneskolene vi l dette få konsekvenser for elevenes total e skoleløp. T idligere har det vært
slik at elever fra Eikli, Vei e n og Helgerud barn eskole r begynte på Veienmarka ungdomsskole , elever fra
Kirkeskolen og Vang begynte på H a ugsbyg d , mens elever fra Ullerål og Hønefoss begynte på Hov
ungdomsskole . Hvordan vi l dette bli framover nå som s kolegrenser endres? Vi l det være like forutsigbart
hvi lken ungdomsskole elever skal begynne på? Elever som h ar gått sam men p å barn esko len vi l bli fordelt på
ulike ungdomsskoler. E r det gjennomført analyser og vurdert evt . konsekvenser av dette , og er dette fremlagt
som et beslutningsunderlag for de som skal beslutte dette?

S lik det er i dag vi l e lever på Benter ud bli sendt vi dere til Veienmarka og Haugsbygd ungdom sskoler. Med nye
foreslåtte skolegrenser vi l noen elever også bli send t til H ov ungdomsskole når de er ferdige på Bente rud . Jeg
mener det er uheldig at en overgang fra barneskole til ungdomsskole , som i utgangs punktet er en stor
overgang for et bar n, også innebærer at elever ikke får gå sammen med klassekamerater fra barneskolen. H vor
lenge vi l skolegren sene være slik det er foreslått? Elevtall i ulike områder av H ønefoss kan var iere fra kull til
kull. Er det slik at skolegrenser skal endres ut i fra dette, vi l det bli uforutsigbart for elever og foresatte hvi l ken
barneskole elever skal gå på og søsken kan måtte gå på ulike barne skoler og ulike ungdomsskoler. D e tte må
utredes og klarlegg es.

O r ganisering av trinn
Jeg stiller spørsm ål ved hva som var grunnlaget for beslutningen om at Benterud skole skulle organiser es ut
ifra en trinnløsning og ikke klasser. E r det tenkt på hvi lke konsekvenser dette får for elever , foresatte o g
ansatte ved skolen? Jeg ser utfordringer knyttet til å tenke tr inn og ikke klasser. Å bli kjent og trygg i den
skolegruppa man tilhører er vanskelig i en stor gruppe . De t er vanskelig for foresatte å bli kjent med
hverandre, slik a t elever kan følges opp p å en go d måte . Jeg ettersp ør en helhetlig og faglig vurdering av dette
valget av skole struktur , og øns ke r å få klarhet i hva som e r tenkt vi dere i årene fremover.

Ut eområdet til Benterud skole
Jeg lurer på hva som er til s trekkelig areal ute for eksisterende elev tall og hva som er planlagt i framtida ved økt
elevmasse . Slik det er i dag, opplever jeg at det allerede er for liten kapa sitet ute. Elever opplever at de ikke får
nok tid på mulige o mråder til å kunne spille ball slik det er i dag. Banene ligger tett uten skille slik at det
oppstå r konflikter og uhel dige situasjoner. Hva vi l skje med tilbudet ute til elevene når elevtallet øker?
Ballbingen som nå bekreftes at vi l være klar til skolestart 2020 burde vært på plass da skolen var ferdig. Er èn
ballbinge tilst rekkelig på Benterud skole nå og på sikt ? Er de ulike l ekesone ne ute stor e nok for alle elevene ?
Jeg ser allerede utfordringer knyttet til m ulighet for ballspill . Det som finnes i dag er en l iten fot ballbane uten
fysisk ski lle. B asketballbanen er inntil fotballbanen uten fysisk skille mellom banene. S kate parken ligger tett
inntil fotballbanen uten fysisk skille . Hvordan er det vurdert mtp sikkerhet og kapasitet ?

Skolevei
Jeg bor på Helgesbr åt en og er bekymre t for sikkerheten på nåværende skolevei . Det varierer noe fra å rstid til
årstid hv or risikoen er st ø rst. D et er ventet vekst i antall elever på Benterud skole , noe som vi l bidra til mer
trafikk og økt press på skoleveien.

Jeg ønsker å belyse følgende ri sikoområde r på skoleveien :
- Holmboes gate :

o I pr aksis benyttes Ho lmboes gate som sko levei. Veien er tove iskjørt, og uten fortau. Gaten er
så s mal at biler som møtes må vente om det er gående / syk lende i gaten.

o Alternativ sk olevei er å fortsette Bloms gate ned til Storgata. Her er det gangvei , men mye
trafikk, inn - og utkjøringer for leiebil, trafikkskoler og parkeringsplasse r . I tille gg er det
kor t tidsparkering i gate ved helsestasjon en . Rutebusser kj ører nå Storgata mens de ti dligere
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kjørte Kongens gate . Elever velger i stor grad å benytte Holmboes gate som skolevei , m en
denne fø les ikke trygg.

o Her bør det jobbes mot en enveiskjørt løsning for å redusere biler som benytter dette som e n
svarve i , samt få et ablert overgan ger .

- K rys set Hol m boes gat e – B loms gate har flere risikomomenter:
o Høye hekker
o Høye brøytekanter/ deponering av snømasser
o 30 s one avsluttes , går over til 40 s one i krysset
o Økt trafikk (benyttes som snarvei av de som skal gjennom by e n)
o Manglende fo tgjengerovergang / lysregulering
o Tvi lstilfeller rundt vi keplik t
o Reduser t sikt inn i gater også som gående og sy klende.
o Man glende forta u
o Nylig va r det en ul ykke i dette kr ysset. ( Det kom dessverre ikke uventet på oss . )

- Krys set Tele grafalleen - Bloms gate ( Trase for utt rykning s kjøretøy)
o Krys s e t er nå noe u tbedre t med bedre sikt da skjermvegg ved fo tgjenger f elt er flyttet , men

kryss et og fotgjengerove r gangen kan fortsatt op pleve s som u oversikt lig for syklister og
gående.

o Uoversiktlig for gående som kommer ovenfra Bloms gate som skal gå over f otgjenger felt

- Kr yssende gate r i Bloms gate.
o Særlig problem når hekkene er høy e og på vi nters tid med høye brøytekanter

- K vern bergsund bro
o Rekkve r k mellom fortau og b il vei på broen har store åp ninge r o g oppleves ikke som trygt for

små gående .
o Gangso nen er for smal . Syklis ter og gående bruker gangsonen begge veier, og det oppst år

stadi g uheldige møtesituasjoner.
o Ved starten av br u a ved rundkjøring , er det ikke rekkverk og vi kjenner til at skoleelev har blitt

presset ut i veiba nen før han sk ulle over brua , slik at han traff en buss. Heldigvi s st od b ussen i
ro.

o Her må det jobbes for å fremskynde planene for ny gang - og sykkel bro parallelt med
Kvernbergsund bro .

- Benterudgata
o Det er skiltet mot gjennomkjøring, men dette brytes ofte , og det kan v ære u ø nsket trafikk på

denne vei en.

- Kiss and ride - løsningen
o Det er observert at buss bruker kiss and ride - rundkjøringen , og dette mener vi skaper

trafikkfarlige situasjone r. Rundkjøringen er ikke dimensjonert for buss. Bussen måtte derfor
rygge fram og tilbake for å klare svi ngen. Bussen ble stående i kiss an d ride, slik at biler måtte
kjøre forbi bussen .

o Har dagens løsning tilstrekkelig kapasitet for flere elever?
o Hv ordan er det t enk at foreldre skal kunne hente elever fra SFO /skolen ? Det er ikke mul i g het

for parkering i området. Skal bar na sendes opp? Denne løsningen innebærer veldig liten
kontakt mellom foresatt e og ansatte ved skolen/ SFO. I praksis blir det at foresatte kjører ned
til skolen og finner provi soriske løsninger for å kunn e hent e og levere barn.
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Jeg ønsker at alle parter arbeider for at risikopunkter utbedres , og vil understreke hvor viktig det er at det
innhentet et godt nok beslutni ngsgrunnlag før evt nye skolegrenser settes.
Jeg ønsker at det jobbes for etablering av gangbro over Storelva for gående og syklen de fra Helgesbrå ten til
Benterud . Det te vi l være et tiltak som vi l bedre sikkerheten på skoleveien betraktelig , samt redusere
skoleveien for veldig mange , so m igjen antakelig vi l føre til r eduser t trafikk til skole n.

Med vennlig hilsen

Reidar Steine

Far til elev på 6 trinn, o g neste års 1 klassing
Mobil : +47 95 19 01 79
E - p os t : reidar@fokusraad.no



Benterud skole
For flere år siden ble det bestemt at det skulle bygges en ny skole for Hønefoss syd – som skulle
erstatte Eikli, Vegård, Stranden og Kirkeskolen.

Nå har vi fått Benterud skole, men ser at grensene til denne skolen ikke står i forhold til den tenkte
planen hva gjelder grenser. Grensene bør justeres slik at den står i forhold til planene som er
utgangspunkt for at skolen ble bygget. Det vil si at de som tilhørte de nevnte nedlagte skolene samt
de som bor syd for Begna og Storelva som har til hørt Hønefoss skole sogner til Benterud. Justering
kan også gjøre i området Høyby/Veienmoen om det skulle bli stort trykk på Veien skole.
Det må tas høyde for at det vil komme en del barn i områder som alt er under utbygging i
Tandberglia og Benterud. Det er heller ikke utenkelig at det vil bli mer bygging på småsteder som Åsa
og Ask.

Ullerål skole
Blir nedleggelse av Hønefoss skole opprettholdt bør de som bor nord for Begna og Storelva sogne dit.
Grensen mot Vang kan evt. justeres lenger ned mot Oddli. He le området ved Hvalsmoen kan
overføres til Vang slik at ikke dette boområdet blir splittet slik det er nå.
Mot Hallingby burde grensen settes ved Risesletta (Dette for å lette trykket på Ullerål og
opprettholde elevtallet på Hallingby).

Det er foreslått n ye boliger øst for Hønengaten og i området Hovsmarka som vil ytterligere trykk på
Ullerål skole.

Ungdomsskoler
Elever ved Benterud skole sogner slik planene er nå til 4 av ungdomsskolene. Grensene til skolene
bør følge større geografiske områder at opptak ssonen til barneskolen. Det vil være naturlig at de som
tidligere tilhørte Standen sogner til Tyristrand om man har hele dette tidligere sognet på Benterud,
ellers vil jeg si de burde tilhøre Veienmarka.

Videre er det naturlig at de som tidligere tilhørte Vegård og Kirkeskolen fortsatt sogner til
Haugsbygd.

Til Veienmarka vil det være naturlig at alle som bor sentrumsnært syd i Hønefoss sogner til.

Karianne Hagen



Skolekretser for grunnskolen i Ringerike
Høringssvar: Oktober 2019

Skolegrensen for tidligere Stranden skolekrets

Områdene som opprinnelig var Stranden skolekrets angir et naturlig geografisk område for
bygdesamfunnet på Ask. Området ved Ask er i kommuneplanen et satsningsområde for utbygging og
utvikling, og en splittelse av bygda med nye skolekretser slik det nå foreligger, vil ikke være til barnas
beste for godt oppvekstmiljø og sosialisering (jfr. FNs barnekonvensjon artikkel 3). Vi ber derfor om
at grensene for foreslåtte skolekrets som omfatter tidligere Stranden krets endres.
Det foreslås følgende alternativer i prioritert rekkefølge.

• Alternativ 1:
Området er tilnærmet det samme som tidligere Stranden skolekrets og avgrenses i syd
mellom gård ene Maurerud (Tyristrand) og Rønnerud (Ask). I nord avgrenses Ask med
Mastedalsbekken nord for gårdene Bergedal og Nordengen og i øst ved Styggdal, sandtaket
ved Prestmoen/Busund og Storelva. Det foreslås at hele området med Ask i sentrum tilsluttes
Benterud/Haugsbygd skolekrets, og området med veiforbindelse nord for Mastedalsbekken
tilsluttes Helgerud/Veienmarka. Se kart.

• Alternativ 2:
Området avgrenses i syd mellom gårdene Maurerud (Tyristrand) og Rønnerud (Ask). I nord
avgrenses Ask med Mastedalsbekken nord for gårdene Bergedal og Nordengen og i øst midt
på Bjerkesletta . Det foreslås at området med Ask i sentrum tilsluttes Tyristrand, og området
med veiforbindelse nord for Mastedalsbekken tilsluttes Helgerud/Veienmarka. Området med
veiforbindelse øst for Bjerkel etta tilsluttes Benterud/Haugsbygd. Se kart.

• Alternativ 3:
Området avgrenses i syd mellom gårdene Maurerud (Tyristrand) og Rønnerud (Ask). I nord
avgrenses Ask med Mastedalsbekken nord for gårdene Bergedal og Nordengen og i øst med
krysset Sandakerveien/RV 35 . Det foreslås at området med Ask i sentrum tilsluttes
Tyristrand, og området med veiforbindelse nord for Mastedalsbekken tilsluttes
Helgerud/Veienmarka. Området med veiforbindelse øst for krysset Sandakerveien/RV35
tilsluttes Benterud/Haugsbygd. Se kart .

Vi håper innspillene tas til følge slik at Ask består som et godt lokalmiljø hvor naboer og alle som bor
med naturlig geografisk tilhørighet til Ask vil opprettholde sitt bekjentskap og oppvekstmiljø for det
beste for utvikling av bygdesamfunnet og Ringe rike kommune. Vi ber også om at barn som nå er
tilhørende barneskoler med opprinnelig overgang til respektive ungdomsskoler vil få følge det
opprinnelige skoleløpet, og at søsken skal få gå sammen med og i samme skoleløp som sine eldre
søsken.



Alterna tiv 1.
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Haugsbygd



Helgerud / Veienmarka
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Fra: Hanne S Heen [hskoller@online.no] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 23.10.2019 17:22:17 

Emne: Re: SV: Skolegrense. 

Vedlegg:  

Det er bra!??Jeg vil fortsette å være Ådøling, så håper virkelig politikerne ser vår side av 

saken??Takk så lenge! 

 

Mvh 

 

 

 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: Geir Sverre Svingheim <Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no>  

Dato: 23.10.2019 14:31 (GMT+01:00)  

Til: Hanne Skollerud <hskoller@online.no>  

Emne: SV: Skolegrense.  

 

Hei! 

  

Takk for fyldig mail. 

Skal ta den med som en høringsuttalelse når det gjelder sak om skolegrenser som skal behandles 
innen nyttår. 

  

  

Mvh. 

Geir Svingheim 

Spesialrådgiver 

  

Tlf.: 974 29 448 

  

Fra: Hanne Skollerud [mailto:hskoller@online.no]  
Sendt: 23. oktober 2019 11:14 



Til: Geir Sverre Svingheim 
Emne: Skolegrense. 

  

Hei! 
  
Takk for hyggelig telefonsamtale i dag. 
  
Det starter med at jeg undersøker hvorfor jeg ikke fikk bøssebærer besøk søndag 20.10 
d.å. Ved nærmere undersøkelse så kommer det fram at Hen, Nymoen og Vågård ikke har 
hatt besøk av noen. Ullerål skole som også har overtatt roden til Hallingby skole har ikke 
mannskap til å utføre denne aksjonen. 
  
Det snakkes videre angående skolegrenseflytting, og føles som en meningsløs og 
forvirrende sak hvor ingen vet noe av de jeg snakker med.. 
  
Jeg har bodd på Hen i 25 år og hatt skoleunger på Hallingby i 14 av disse årene. Dette 
var historie for 3 år siden. Man "faller" da litt ut, og klarer ikke følge så godt med lengre 

med tanke på denne biten av systemet. Likevel så vil jeg gjerne få en beskjed om at vårt 
sosiale tilhøringssted plutselig er flyttet til Ullerål. At vi har stemt der ved et par 
anledninger, kan så være. Men når en nabo her på Hen, som alltid har hørt Hallingby til, 
kommer til Hallingby å skal velge på valgdagen, og på kirkevalg.....får beskjed om at 
Grønvoldsgrenna er ny grense, du skal nedover å stemme.... JA, da blir det forvillelse. 
Stemmer virkelig dette?..Selv har jeg hørt snakk om Væla som grense, så her råder det 
uklar informasjon. 
  
Om 4 år skal nabojenta her konfirmeres. Hun er jo såfall elev på Ullerål skole... Hun skal 
da konfirmeres på Ullerål?! 
...og Hval og Hallingby som har vært stedet der hvor vi har familiegenerasjoner bakover i 
tid, skal ikke brukes?!  Dette er trist!..og jeg vet jeg har med meg flere her på å synes 
det. Jeg vil også nevne Kirkestua som ble bygget på Hallingby. Det er over mange år 
samlet inn penger på Hen som skulle bli til nytt kapell her på Hen. Når denne ideen ble 
skrinlagt, ca 1997, så ble det bestemt at "vi" deler med Hallingby. Over 500tusen ble delt 
på Hen grendehus, og Hallingby kirkestue. Hen betalte altså inn over 250 tusen til 
Hallingby den gangen. Jeg vet det tenkes skole og kirke er forskjellige ting....men, sånn 
jeg ser det så henger dette mye sammen når det gjelder Hen og Hallingby. Man vil gå på 
skole med de man skal konfirmeres sammen med..! Hallingby skole har fine tradisjoner 
med kirken. Eks 17mai. juleforberedelser o.l 
Skal alt dette forsvinne? 
  
Jeg syns ikke det er greit å føle at vi blir "dyttet ut" av Hallingby. Hen har alltid vært i 
Ådal, Ådal herredshus lå i sin tid på Hen, og vi vil tilhøre Hallingby fortsatt! Hen som 
tettsted bør ikke flyttes til Hønefoss, men fortsatt ha tilhørighet til Hallingby! 
  
Jeg etterlyser informasjon som jeg mener burde vært gitt til oss det gjelder. Den 
forvirringen som er nå, med å ikke vite hvor man hører til er frustrerende og lite 
ønskelig. At dette også har foregått over tid uten at vi som er innbyggere her har fått 
klar informasjon er ikke bra!..og jeg vet at jeg har mange her på Hen med meg på å si 
det samme. 
  
Vi håper dere ser at dette ikke er en ønskelig situasjon for oss det gjelder... Vi vil forsette 
å høre Hallingby til! Bevar den gamle skolegrensen fra Heen mølle og nordover..! OG vi 
sier JATAKK til litt klar informasjon om hva som skjer. 
  
MVH 
  



Hanne Skollerud Heen 
Tajegata 26, 
3516 Hønefoss 
  







 
Vang skole 

Fløytingen 95 - 3514  Hønefoss    

Telefon: 32 17 14 70    

E-post: vang.skole@ringerike.kommune.no 
 

 

 

 
23. oktober 2019 

 
 
 

HØRINGSUTTALELSE – OPPTAKSOMRÅDER GRUNNSKOLENE I RINGERIKE 
(sak 19/2294) 

 
 

Saken ble tatt opp i skolens samarbeidsutvalg (SU) 3. september 2019. Her ble vi enige om 
at de respektive representanter tok med problemstillingen/høringsbrevet tilbake til sine. Dette 
innebar prosess i FAU (foreldrenes tillitspersoner fra hvert trinn) – ikke henvendelse til alle 
enkeltforeldre/foreldremøter. 
 
Høringssvar fra Vang skoles FAU: 
FAU har sett på høringsbrevet, og vi ser ingen grunn til å ikke støtte dette siden det ikke 

innebærer store endringer for Vang Skole. Vi hadde heller ingen innvendinger forrige gang 

saken var oppe til høring. Det eneste vi vil bemerke er siste setning i avsnittet om Vang 

Skole, da denne virker litt uklar i forhold til opplevd praksis for barna som bor på Stillerud 

(langs Randselva) som i dag går på Vang Skole.  

v/ FAU/SU-leder Ann-Kristin Torp 

 
Høringssvar fra pedagogiske personale og SFO-personale Vang skole: 
Ingen innsigelser på høringsforslaget. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
Vang skoles samarbeidsutvalg 
 
v/Siri Strømmen, rektor 

Vang skole



RINGERIKE KOMMUNE
Veien skole

Postadresse:
Postboks 123
Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse og
leveringsadresse
Veienkollen 20
3517 HØNEFOSS

Telefon:
32 17 05 60

e - post :
veien.skole@ringerike.kommune.no

Høringsuttalelse «Opptaksområder for grunnskolen i
Ringerike gjeldende fra 01.01.19 (HOK 48 /18)

Samarbeidsutvalget ved Veien skole har i møte 16.10.19 behandlet saken om
opptaksområder i Ringerike. (HOK 48/18)

Samarbeidsutvalget ved Veien skole stiller seg bak opptaksområdene slik det
foreligger i saksfremlegget (HOK 48/18) om Veien skole A.6.

Samarbeidsutvalget ved Veien skole mener det er riktig at grensene går der de er, og
at det er viktig for at elevtallet holder seg stabilt ved skolen.

Wilhelm Bergsund Kihle

Leder SU 2019/2020

Jarle Hjelmesæth Hildeskår

Re ktor/referent SU 2019/2020







 

RINGERIKE KOMMUNE 

Rådmannens stab 
 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 
Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 
 
SU ved kommunens grunnskoler 
Utdanningsforbundet 
Skolenes Landsforbund 
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Fagforbundet 
Ringerike kommunale foreldreutvalg 
Brakar AS      

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/2294-8 38086/19 A20  28.08.2019 

 

Høringsbrev - opptaksområder grunnskolene i Ringerike 
 
Bakgrunn  
Bygging og ferdigstilling av to nye skoler i Hønefoss sentrum gjør at det er behov for å justere 
opptaksområdene til grunnskolene i Ringerike. Opptaksområdene ble vedtatt i Hovedutvalget 
for oppvekst og kultur (HOK) 7. november 2018, (HOK 42/18).  
 
Etter at endringer ble vedtatt november 2018 har det kommet reaksjoner på særlig to 
opptaksområder:  

1. Sentrumsområdene i Hønefoss og grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole.  
2. Grensen mellom Hallingby skole og Ullerål skole. 

 
Reaksjonene har blant annet kommet i media og som innbyggerinitiativ.  
 
På bakgrunn av reaksjonene ba HOK rådmannen om å komme med ny sak om 
oppvekstområder.  (HOK 23/19). Opptaksområder for alle skolene i kommunen skal vedtas 
på nytt av kommunestyret som en forskrift. 
 
Sentrumsområdene 
I Hønefoss sør er Benterud skole tatt i bruk fra 1. januar 2019. I Hønefoss nord er Ullerål 
skole under utbygging, og skal ferdigstilles til oppstart av skoleåret 2020/21. Skolene er 
omtrent like store og har en samlet kapasitet på 1200 elever. Disse skolene vil erstatte 
Kirkeskolen, Eikli skole, Hønefoss skole og nåværende Ullerål skole. 
 
De siste elevtallsprognosene viser at kapasiteten ved de to nye skolene vil være stor nok til å 
dekke skolebehovet for elever i sentrumsområdene fram til slutten av neste tiåret.  
 
Det er i dag 914 elever til sammen Ullerål, Hønefoss og Benterud skoler (se vedlegg). For å 
tilpasse kapasiteten til den forventede elevtallsøkningen ved de to barneskolene i sentrum, 
ble det vedtatt at nåværende opptaksområde for Hønefoss skole deles mellom Ullerål og 
Benterud skoler. (se vedlagte kart) (HOK 42/18). 
 
Dersom alle elevene ved Hønefoss skole overføres til Ullerål skole 1.august 2020, vil skolen 
ha ca. 600 og elever, mens det vil være ca. 300 elever på Benterud.  
 
Justering av opptaksområde mellom Ullerål skole og Hallingby skole. 
Vedtaket i 2018 flyttet grensen fra Hensveien 100/Hen mølle til Hensveien 187 (HOK 42/18).  
Per i dag er det 10 elever i skolepliktig alder i området Hensveien 100-187.  
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Vi ønsker innspill til alle skolenes opptaksområder, med særlig fokus på følgende 
inndelinger:  

- Hønefoss skoles opptaksområde og nytt skolested for elever i områdene sentrum, 
Hengsle, Vesterntangen/Støalandet og Holttangen/Hønengata/Parkveien.  
Kart med elevtall i de ulike områdene og naboskolene vil gi grunnlag for å komme 
med nye forslag. Kartet viser og de grensene som ble trukket opp i 2018. (HOK 42/18) 
Dagens elevtall og de vedlagte prognosene for elevtallsutvikling synliggjør også 
konsekvensene for elevtallet ved nye forslag. 

 
- Justering av opptaksområdet mellom Ullerål skole og Hallingby skole i området 

Hensveien. Dette er et innbyggerinitiativ som foreslår å flytte grensen i Hensveien.  
 

- Evt gradvis innføring av nye opptaksområder, slik at de i 2020 bare blir gjeldende for 
1. klassinger. 

 
 
Framdriftsplan   

- Juni:   Framdriftsplan vedtas (HOK 23/19) 
- August:   Høring med to måneders uttalefrist 
- November:  Bearbeidelse av høringsuttaler og forberedelse av politisk sak 
- Desember:  Endelig vedtak om opptaksområder i kommunestyret  

En partssammensatt arbeidsgruppe har gått gjennom høringsgrunnlag og prosess. 
Arbeidsgruppa bidrar i utarbeidelsen av forslag til forskrift for opptaksområder for de 
kommunale grunnskolene i Ringerike kommune. 

Arbeidet på den enkelte skole 

- Rektor og SU/FAU-leder legger opp prosessen ved den enkelte skole, ut fra en 
vurdering av hvor berørt skolen er av høringsforslaget. 

- På de mest berørte skolene er det viktig å sikre god informasjon til de ulike gruppene 
på skolen, spesielt foreldre, og at en finner en måte å sikre tilbakemelding til 
rådsorganene som skal lage uttale fra skolen. 
Foreldremøtene i september kan være en arena, men dette overlates til den enkelte 
skole. 

- FAU/SU ved den en enkelte skole har mulighet til å be om et informasjonsmøte med 
kommunen tidlig i høringsperioden, dersom det er spørsmål som ønskes avklart før 
innsendelse av høringssvar. FAU/SU må selv ta initiativ til dette ved å kontakte 
kommunen.  

 

Høringsfrist er satt til 28.10.2019. 

Høringsuttalelser sendes til postmottak@ringerike.kommune.no og merkes «Sak 19/2294» 
 
Høringsbrev og vedlegg legges og ut på kommunens nettsider, tilgjengelig for alle 
innbyggere. 

 

Med hilsen 

 

Evi Mathilassi Lien 

Rådgiver 

evi@ringerike.kommune.no 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 
 Opptaksområder vedtatt 2018 – tekstversjon (HOK 48/18) 

 Kart som viser opptaksområde til Benterud og Ullerål skole med dagens elevtall på 
aktuelle skoler 

 Tabell over dagens elevtall og Norconsults prognose over elevtallsutvikling til og med 
skoleåret 2032/2033. 



Elevtall 2019-2020 og elevtallsprognose 2020-2033

Skole/ skoleår
2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2025

2025/
2026

2026/
2027

2027/
2028

2028/
2029

2029/
2030

2030/
2031

2031/
2032

2032/
2033

Benterud 295 332 360 366 375 392 394 400 403 409 430 442 447 454
Hallingby skole 301 271 293 290 276 281 274 267 265 263 260 258 264 262
Haugsbygd ungdomsskole 208 178 195 220 230 231 207 212 204 212 197 190 191 200
Helgerud skole 223 227 232 233 223 219 212 210 209 200 198 195 196 196
Hov ungdomsskole 249 276 289 303 307 315 323 320 316 321 314 296 287 308
Hønefoss skole * 235 278 268 261 270 270 287 289 293 293 316 327 346 362
Nes skole 22 17 18 17 16 17 20 20 20 21 22 22 22 23
Sokna skole 136 142 144 149 152 158 159 153 156 156 152 154 159 154
Tyristrand skole 331 309 299 304 305 321 322 328 337 345 354 363 375 385
Ullerål skole 384 383 400 388 384 376 372 380 380 375 392 398 405 410
Vang skole 362 367 350 325 318 301 305 289 290 296 312 315 318 318
Veien skole 195 220 208 203 199 194 202 201 200 225 246 268 294 320
Veienmarka ungdomsskole 311 299 295 298 320 327 327 325 331 338 334 320 323 337
Sum Ringerike kommune 3 252 3 299 3 351 3 357 3 375 3 402 3 404 3 394 3 404 3 454 3 527 3 548 3 627 3 729
* elevtall inkl. elever i velkomstklasser
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Elevtall 2019-2020 og elevtallsprognose 2020-2033
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Opptaksområder for grunnskolene i Ringerike gjeldende
fra 01.01.19 (HOK 4 2 /18)

A.1 - Nes skole (ingen endringer)
Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går sør for Engerodden slik at Engerodden tilhører
Nes skole. Grensen forøvrig følger kommunegrensen mot Sør Aurdal, Søndre Land og Gran
kommuner.

A.2 - Hallingby skole (mindre justering mot Ullerål skole)
Grensen mellom Hallingby og Ullerål sko ler går i Kudalen ved E 16 og ved Hensveien nr.
187. Hensveien 187 tilhører Ullerål skole , høyere numre Halling by skole . Grensen mellom
Hallingby og Nes skoler går sør for Engerodden slik at Engerodden tilhører Nes skole mens
Grøterud og videre sørover tilhører Hallingby skole.

A.3 - 2 Ullerål skole (grensen mot Benterud gjelder fra oppstart av skoleåret 2020/21 +
mindre justering mot Hallingby skole)
Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går i Kudalen ved E 16 og ved Hensveien nr.
187. 187 tilhører Ullerål s k ole , høyere numre Hallingby skole . Grensen mot Benterud skole
følger Randsfjordbanen til Ankersgate . G rensen går mellom Ankersgate nr. 5 og 7 slik at nr.
5 tilhører Benterud skole og nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen østover over S t.
Hanshaugen til krysset Nygata – Parkgata og fram til Overmandsund bru. Almemoen,
Vågård, Geiteryggen, Nybyen og Nymoen tilhører Ullerål skole. Mot Vang skole går grensen
der jernbanen krysser Hvalsmoveien. Beboere i Thoen gata vest for Thoen gård tilhører
Ullerål skole.

A.4 - Hønefoss skole (fram til oppstart av skoleåret 2020/21 )
Grensen mot Eikli går ved Stangsgate. Mot Ullerål er grensen jernbanebrua i Hønengata.
Hele Hengsle inkl. området Mossejordet og Westheimsgate tilhører Hønefoss skole. Mot
Vang skole går grensen øst for Vestern gård. Vestern gård og Krakstad tilhører
Hønef oss skole.

A.5 Benterud skole (grensen mot Ullerål skole gjelder fra oppstart av skoleåret 2020/21)
Grensen mot Ullerål skole følger Randselva fra Glatvedt til Overmannsund bru og videre til
Hovsenga slik at området øst for Randselva tilhører Benterud skole . Fra Overmannsund bru
går grensen gjennom lyskrysset, langs Nygata til St. Hanshaugen og over denne til
Ankersgate . Grensen går mellom Ankers gate nr. 5 og 7 slik at nr. 5 til hører Benterud skole
og nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen gjennom industri - forretnings - området vestover til
Randsfjordbanen, og følger denne til brua over Begna.
Hele Vesterntangen fram til grensen mot Vang skole tilhører Benterud skole.
Grensen mo t Veien skole går der Randsfjord banen krysser Soknedalsveien. Tolpinrud,
Helgeshaugen, Riperbakken, Teglverksveien, nedre del av Vinterroveien og Ringveien opp til
Veienmoen tilhører Benterud skole.
All bebyggelse langs FV 156 Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole
kommune ved Elvika tilhører Benterud skole.

A.6 - Veien skole (i ngen endringer)
Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård.
Veksalbakken og nedre del av Heradsbygdveien tilhører Veien skole. Grensen mot Benterud
skole går der jernbanen krysser Soknedalsveien. Furulundveien, Veienkroken og flata på
Veien moen/Høyby tilhører Veien skole.



A.7 - Helgerud skole (justering mot Tyristrand skole)
Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård.
Ramsrudområdet tilhører Helgerud skole. Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand
skole p å Ask der Sandakerveien tar av fra RV 35. Grensen mellom Helgerud skole og Sokna
skole går ved Skotland og Møtteberg.

A.8 - Vang skole (ingen endringer)
Mot Benterud skole går grensen ved Puttenstøtta slik at beboere i Hadelandsveien 283 og
høyere tilhør er Vang skole.
Grensen mot Ullerål skole går øst for Vestern gård og rett nordover til Randselva, og ved
jernbaneundergangen ved Hvalsmoveien – Hval stasjon. Beboere i Thoen gata fra og med
Thoen gård og østover tilhører Vang skole.

A.9 - Tyristrand skole (justering mot Helgerud skole og Benterud skole)
Mot Benterud skole og Haugsbygd ungdomsskole går grensen ve d brua over Sogna på Ask .
Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand skole går på Ask i krysset der Sandakerveien
tar av fra RV 35.
I sør grenser opptaksområdet mot Modum kommune.

A.10 - Sokna skole (ingen endringer)
Grensen mellom Helgerud og Sokna skoler går ved Skotland og Møtteberg. I vest og nord
går grensen mot nabokommunene Krødsherad og Flå.

A.11 - Hov ungdomsskole (ingen endringer)
Uller ål skoles Elever i Hønefoss bosatt øst for Begna og Storelva samt hele Ullerål skoles
opptaksområdet tilhører Hov. Grensen mot Haugsbygd ungdomsskole går øst for Vestern
gård og rett nordover til Randselva, og ved jernbaneundergangen ved Hvalsmoveien – Hva l
stasjon. Beboere i Thoen gata fra og med Thoen gård og østover tilhører Haugsbygd
ungdomsskole.

A.12 - Veienmarka ungdomsskole (ingen endringer)
Elever som bor i opptaksområdet til Helgerud og Veien skoler tilhører Veienmarka
ungdomsskole. Grensen mot Haugsbygd ungdomsskole går slik at Trygstad, Tandberglia og
Monserud tilhører Veienmarka ungdomsskole.
Mot Tyristrand skole går grensen ved brua ove r Sogna på Ask.

A.13 - Haugsbygd ungdomsskole (ingen endringer)
Elever som bor i opptaksområdet til Vang skole tilhører Haugsbygd ungdomsskole.
Mot Tyristrand skole går grensen ved brua over Sogna på Ask.
Mot Veienmarka går grensen slik at bosatte i Ringåsen samt all bebyg gelse langs FV 156
Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole kommune tilhører Haugsbygd
ungdomsskole



Fra: Rune Kristiansen [Rune.Kristiansen@ringerike.kommune.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 25.10.2019 10:21:15 

Emne: Sak 19/2294 

Vedlegg:  

 
Høringsuttalelse til sak om opptaksområder grunnskolene i Ringerike. 
 
Utdanningsforbundet ved Haugsbygd ungdomsskole ønsker at elever som tidligere sognet til Vegård skole og Kirkeskolen fortsatt skal gå på Haugsbygd 
ungdomsskole. 
Det er viktig med god forutsigbarhet i forhold til antall elever. Prognoser har vist at skolen vil ha 8-9 klasser i årene som kommer, og dette er gunstig i 
forhold til å ha et godt læringsmiljø med bred og høy kompetanse i personalet. 
 
Haugsbygd 25/10-19 
 
Utdanningsforbundet ved Haugsbygd ungdomsskole 
v/Rune Kristiansen 
Plasstillitsvalgt 



Forslag til

Lokal forskrift om o pptaksområde r for grunnskolene
i Ringerike

Forskriften er hjemlet i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 8.1.

Forskriften gjelder fra 1. august 2020.

1. Formål
Formålet med forskriften er å :

• angi hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene, også definert som
skolens opptaksområder eller skolekretser.

• sørge for faste grenser som bidrar til forutsigbare og likeverdige oppvekst - og
læringsmiljøer.

• sikre en forsvarlig kapasitetsutnyttelse ved de ulike skolene for å sikre alle elever
tilfredsstillende kvalitet i opplæringen.

• synliggjøre hvordan kommunen ivaretar nærskoleprinsippet og barnets beste

2. Opptaksområder

2.1. Nes skole
Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går sør for Engerodden slik at Engerodden tilhører
Nes skole. Grensen forøvrig følger kommunegrensen mot Sør Aurdal, Søndre Land og Gran
kommuner.

2.2. Hallingby skole
Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går sør for Engerodden slik at Engerodden tilhører
Nes skole mens Grøterud og vide re sørover tilhører Hallingby skole.

Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går ved brua over Hensfossen. (Justering)

Hallingby

Ullerål

Veien

Grense fra og med 01.08.2020

Grense vedtatt 01.01.2019



2.3. Ullerål skole
Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går ved brua over Hensfossen.

Almemoen, Vågård, Geiteryggen, Nybyen og Nymoen tilhører Ullerål skole.

Mot Vang skole går grensen der jernbanen krysser Hvalsmoveien. Videre går grensen øst for
Vestern gård. Vestern gård , Krakstad og b eboere i Thoen gata vest for Thoen gård tilhører
Ullerål skole.

Mot Benterud skole følger grensen Randselva fra Glatvedt til Overmannsund bru
(Vesterntangen) og videre til Hovsenga slik at området nord for Randselva tilhører Ulle rål
skole. Fra Overmannsund bru går grensen gjennom lyskrysset, langs Nygata/Parkgata til St.
Hanshaugen og over denne til Ankersgate. Grensen går mellom Ankersgate nr. 5 og 7 slik at
nr. 5 tilhører Benterud skole og nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen gjennom industri -
forretnings - området vestover til Randsfjordbanen, og følger denne til brua over Begna.

2.4. Benterud skole
Mot Ullerål skole følger grensen Randselva fra Glatvedt til Overmannsund bru
(Vesterntangen) og videre til Hovsenga slik at området sør for Randselva tilhører Benterud
skole. Fra Overmannsund bru går grensen gjennom lyskrysset, langs Nygata/Parkgata til St.
Hanshaugen og over denne til Ankersgate. Grensen går mellom Ankersgate nr. 5 og 7 slik at
nr. 5 tilhører Benterud skole og nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen gjennom industri -
forretnings - området vestover til Randsfjordbanen, og følger denne til brua over Begna. Hele
Vesterntangen fram til grensen mot V ang skole tilhører Benterud skole.

Grensen mot Veien skole går der Randsfjord banen krysser Soknedalsveien. Tolpinrud,
Helgeshaugen, Riperbakken, Teglverksveien, nedre del av Vinterroveien og Ringveien opp til
Veienmoen tilhører Benterud skole.

Grensen mot Tyristrand skole går ved E 16 og følger Storelva til Busund, slik at området øst
for Storelva hører til Benterud.

Grense fra og med
01.08.2020

Veien

Ullerål

Benterud

Vang



Mot Vang skole går grensen ved Puttenstøtta slik at beboere i Hadelandsveien 283 og
høyere tilhører Vang skole.

All bebyggelse langs FV 156 Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole
kommune ved Elvika tilhører Benterud skole.

2.5. Veien skole
Grensen mot Benterud skole går der jernbanen krysser Soknedalsveien. Furulundveien,
Veienkroken og flata på Veienmoen/Høyby tilhører Ve ien skole.

Grensen mellom H elgerud og Veien skoler går fra Ve - krysset og østover langs E16 .
Sørumsmarka og Hallumsdalen hører til Veien skole

2.6. Helgerud skole
Grensen mellom Helgerud skole og Veien skole går ved E16. Ramsrudområdet tilhører
Helgerud skole.

Grensen mellom Helgerud skole og Sokna skole går ved Skotland og Møtteberg.

Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand skole går v ed Heiern og følger elva Sogna
sørover til Sørumsmarka.

2.7. Tyristrand skole
( Grense juster t mot Helgerud skole og Benterud skole)

Mot Benterud skole og Haugsbygd ungdomsskole går grensen ved E 16 og følger Storelva til
Busund, slik at området vest for Storelv a hører til Tyristrand

Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand skole går v ed Heiern og følger elva Sogna
sørover til Sørumsmarka.

I sør grenser opptaksområdet mot Modum kommune.

Ny g rense fra og med
01.08.2020

Grense vedtatt
01.01.2019

Veien

Benterud
Tyristrand

Helgerud



2.8. Vang skole
Mot Benterud skole går grensen ved Puttenstøtta slik at beboe re i Hadelandsveien 283 og
høyere tilhører Vang skole.

Grensen mot Ullerål skole går øst for Vestern gård og rett nordover til Randselva, og ved
jernbaneundergangen ved Hvalsmoveien – Hval stasjon. Beboere i Thoen gata fra og med
Thoen gård og østover tilhører Vang skole.

2.9. Sokna skole
Grensen mellom Helgerud og Sokna skoler går ved Skotland og Møtteberg. I vest og nord
går grensen mot nabokommunene Krødsherad og Flå.

2.10. Hov ungdomsskole
Hele Ullerål skoles opptaksområdet tilhører Hov.

2.11. Veienmarka ungdo msskole
Elever som bor i opptaksområdet til Helgerud og Veien skoler tilhører Veienmarka
ungdomsskole. Elever i Benterud sk oles opptaksområde deles s lik bosatte på Eikli,
Arnegård, Trygstad og Tan berglia tilhører Veienmarka ungdomsskole.

2.12. Haugsbygd ungdom sskole
Elever som bor i opptaksområdet til Vang skole tilhører Haugsbygd ungdomsskole.

Mot T yristrand skole går grensen ved Storelva.

Mot Veienmarka går grensen slik at bosatte på Hvervenmoen, Monserud og i Ringåsen samt
all bebyg gelse langs FV 156 Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole
kommune tilhører Haugsbygd ungdomsskole

Grense fra og med 01.08.2020

Tyristrand

Veienmarka

Haugsbygd

Hov



3. Kommunes saksbehandling
Når kommunen skal ta stilling til hvilken skole som er nærmest for eleven tar en
utgangspunkt i geografiske forhold og opptaksområde, men også andre objektive hensyn
som er relevant som topografi og farlig skolevei. I tillegg kan det legges vekt på subjektive
forhold som at eleven har søsken på skolen. Skolen kapasitet kan vektlegges etter nærmere
vurdering. Enkeltvedtak etter denne forskrift fattes i tråd med nærmere fastsatte
retningslinjer.

4. Vedlikehold og endring av lokal forskrift
Rådmannen har ansvar for å foreta nødvendige og re gelmessige beregninger av forventet
elevtall, både kortsiktig og langsiktig gjennom fremskrevne prognoser, slik at eventuelle
kretsgrensejusteringer kan foretas så skånsomt som mulig.

Kommunestyret fatter vedtak om endring av forskriften.

5. Bestemmelse om i kraftsetting
Denne forskrift er gjeldende fra 01.08.2020 .

6. Klagebehandling
Vedtak etter denne forskrift kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klageinstans er
Fylkesmannen i Viken.





 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5099-2  Arkiv: J44  

 

Sak: 155/19 

 

Saksprotokoll - Utbedringer av råteskader Tyristrand skole  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Kommunestyret bevilger 5,45 millioner kroner til utskifting av alle vindusfelt, 

etterisolering og utbedring av råteskader i ungdomsskolebygget ved Tyristrand skole.  

  

2. Beløpet innarbeides i kommunens investeringsbudsjett for 2020. 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til pkt. 3: 

«Det innvilges årlig ytterligere 10 millioner kroner til styrket vedlikehold av kommunens 

skoler for å hindre fremtidige saker som denne».  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Steinhovdens (MDG) forslag til nytt pkt. 3 oppnådde 1 stemme og falt. 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/5099-1   Arkiv:   

 

 

Utbedringer av råteskader Tyristrand skole  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret bevilger 5,45 millioner kroner til utskifting av alle vindusfelt, 

etterisolering og utbedring av råteskader i ungdomsskolebygget ved Tyristrand skole.  

  

2. Beløpet innarbeides i kommunens investeringsbudsjett for 2020. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det er oppdaget råte i vindusfelt og vegger på Tyristrand ungdomsskole. Miljørettet helsevern 

har gjennomført tilsyn. Det er gitt pålegg om utbedringer av skader og skolens godkjenning 

etter forskrift om miljørettet helsevern er trukket tilbake. 

 

Vinduene fra 1973 er punktert og det trekker fra vinduskarmene. 25 vinduer er råtne, men det 

anbefales å bytte alle, da de resterende likevel må skiftes i nær framtid. Det anbefales videre at 

bygget etterisoleres samtidig, da dette er en mindre investering i den totale kostnaden, men vil 

spare energi på sikt. Total ramme for utbedringene er anslått til 5,45 millioner kroner. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det ble gjennomført visuell tilstandsanalyse av Tyristrand skole i 2018 og avdekket bl.a. 

punkterte og dårlige vinduer og dører, samt behov for maling og utskifting av gesimskasse.  

18. oktober i år ble det gjennomført befaring av teknisk forvaltning etter bekymringsmelding 

samme dag.  Det var mistanke om råte i vinduer på nordsiden av bygget. På befaring ble dette 

konstatert, og det ble funnet råteskader også i vegg under vinduskarmen. Visuelt kunne ikke 

råteskadene sees, men de ble avdekket på grunn av lukt og stikkprøver i vinduskarmen.  

Råteskadene kan ha oppstått fordi vinduene ser ut til å være feil montert, uten luftespalte 

mellom vinduskarm og vannbrett, og senere malt med diffusjonstett maling.   

 

Beskrivelse av saken 



- 

Under tilsyn fra miljørettet helsevern 25. oktober, ble det funnet avvik som karakteriseres som 

omfattende og alvorlige. Det er gitt pålegg om utbedringer og skolens godkjenning etter 

forskrift om miljøretter helsevern er trukket tilbake. (For utfyllende beskrivelse, se vedlegg): 

 

Avvikene fra tilsynet er følgende: 

1. Avvik 

Fuktskader i vinduskonstruksjon, jf. forskriftens § 13. Rengjøring og vedlikehold.  

 

Grunnlag for avviket 

Vindusinnrammingen i ungdomsskole nordvendte vegg mot parkeringsplassen og i gavl i 

nordre grupperom er råtne.   

Under forsøk på å åpne et vindu fulgte innrammingen delvis med.  

 

Konklusjon: Avviket er alvorlig.   

 

2. Avvik  

Lukt av fuktig kjeller (råte og fukt), jf. forskriftens § 19. Inneklima/luftkvalitet. 

 

Grunnlag for avviket 

Lukt av fuktig kjeller i undervisningsfløyen i ungdomsskolen og i underetasjen. Sterk lukt bak 

løse veggplater under enkelte av vinduene. 

 

Konklusjon: Avviket er alvorlig. 

 

3. Avvik 

Råttent takoverbygg, jf. forskriftens § 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap. 

 

Grunnlag for avviket Takoverbygg over rullestoladkomst fra parkeringsplassen var råtten 

med knekt treverk i takkonstruksjon. Adkomsten er i tillegg en rømningsvei. 

 

Konklusjon: Avviket er alvorlig. 

 

4. Avvik 

Uklare vinduer, jf. forskriftens § 13. Rengjøring og vedlikehold.  

 

Grunnlag for avviket 

De fleste vinduene i ungdomsskolen er punkterte med grå melert overflate.    

Et vindu var sprekt med skarp kant på innsiden nær elevarbeidsplass. 

 

Konklusjon: Avviket er alvorlig. 

 

 

 

Etter tilsynet har kommuneoverlegen pålagt gjennomføring av følgende tiltak  

(For utfyllende beskrivelse, se vedlegg):  

 

1. Utbedre fuktskader i ungdomsskolebygget. Innen 01.08.2020 

2. Informere om fuktskadene og konsekvenser for elevenes helse og miljø. Umiddelbart. 



- 

3. Redusere bruken av rom med fuktskader og luktulemper.  

Unngå bruk av de mest utsatte rommene. Umiddelbart. 

4. Sikre døgnkontinuerlig høy luftutskiftning. Umiddelbart. 

5. Fremlegge skriftlig dokumentasjon for hvordan punkt 2, 3 og 4 er løst. Innen 

01.01.2020. 

6. Kartlegge omfanget av fuktskadene og fremlegge vedlikeholdsplan (handlingsplan) for 

gjennomføring av nødvendige tiltak. Innen 01.01.2020. 

 

Skolen har informert foreldre og elever og redusert bruken av de berørte rom i tråd med 

vedtaket. Det er gjennomført muggsoppmålinger på luft og vegger. Disse er analysert og viser 

ingen unormale funn.  

 

For å utbedre skadene må omfattende bygningsmessige tiltak gjennomføres.  

 

Tyristrand skole skal bestå på lang sikt. Det vil derfor være hensiktsmessig å vurdere 

nærliggende tiltak som tar vare på bygningene og reduserer energiforbruket, samtidig som man 

lukker avvikene.  

På bakgrunn av dette skisseres 4 alternativer, der Alternativ 1 er det mest omfattende. 

 

Alternativ 1:  

Vinduer: 25 vindusfelt må skiftes ut. I tillegg er alle vinduene i resten av bygget punktert og 

anbefales utskiftet. Totalt antall vindusfelt som bør skiftes er 57. Det anbefales å sette inn nye 

vedlikeholdsfrie vinduer. Ved utskifting av vinduene må solskjerming, som også er defekt, 

byttes.  

Anslått pris: 3,3 millioner kroner.  Av dette: Solskjerming l million kroner.  

 

Råteskader: Veggene rundt vindusfeltene er råteskadet, men omfanget av skadene og derav 

også kostnadene, er usikre. Anslått pris: 200-250 tusen kroner  

 

Takoverbygg: To takoverbygg må rives og skiftes ut.  Nye takoverbygg i vedlikeholdsfritt 

materiale anbefales. Anslått pris: 100 tusen kromer. 

 

Etterisolering: Når vinduer skiftes og vindusfelt bygges opp igjen, anbefales etterisolering av 

vegger og tak og utskifting av gesimskasser. Dette vil forhindre fuktproblematikk og varmetap 

og gir en energibesparelse på 15-20 %, noe som tilsvarer 130 tusen kroner årlig. 

Kostnader med etterisolering av tak, vegger og utbedring av gesimskasser er anslått til 1,8 

millioner kroner. 

 

Oppsummering: 

Beskrivelse Beløp  

Utskifting av alle vindusfelt inkl. solavskjerming  3 300 000 kr 

Utbedring etter råteskader     250 000 kr 

Takoverbygg     100 000 kr 

Etterisolering av vegger, tak og utforing av gesimskasse  1 800 000 kr 

Sum  5 450 000 kr 

 

  

Denne løsningen er en oppgradering av bygget og kan utgiftsføres som investering. 

 



- 

Andre og enklere løsninger 

 

Alternativ 2:   

Utbedre kun det helt nødvendige:  

25 vindusfelt skiftes, nye takoverbygg og råteskader utbedres. 

Anslått pris: 1,5 millioner kroner. 

Denne løsningen vurderes som vedlikehold og må utgiftsføres over driftsbudsjettet. 

  

Alternativ 3:  

25 vindusfelt skiftes, nye takoverbygg og råteskader utbedres.  

I tillegg isoleres veggene der vindusfeltene blir skiftet/reparert. 

Anslått pris: 2,1 millioner kroner. 

 

Alternativ 4:  

57 vindusfelt skiftes, nye takoverbygg og råteskader utbedres.  

I tillegg isoleres veggene der vindusfeltene blir skiftet/reparert. 

Anslått pris: 3,6 millioner koner 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Tyristrand skole skal bestå og videreutvikles. Det er viktig at skadene blir utbedret så raskt 

som mulig, slik at elever og tilsatte igjen kan benytte hele skolebygget uten lukt og råteplager.  

Sette i et lengre perspektiv vil en oppgradering som beskrevet i det første alternativet, være det 

beste. Det er kostnadsbesparende å gjøre flere ting samtidig, og dette vil og føre til lavere 

energiforbruk. 

 

Rådmannen anbefaler derfor at det gjennomføres en utbedring av råteskade, total utskifting av 

vindusfelt med etterisolering av vegger og tak, slik det er beskrevet i det første alternativet. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Per Christian Frøislie 

 

saksbehandler: Stig Høyvik 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
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Delegasjonssak 8/19
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - Pålegg om utbedring av fuktskader i
ungdomsskolen . Tilbaketrekking av m iljørettet helsevern godkjenningen

Vi viser til din bekymringsmelding av 25.10.2019, Kommuneoverlegens befaring og
kortfattede notat fra befaring 25.10.2019.

Sammendrag
Rektor for Tyristrand barne - og ungdomsskole, Vibeke Eriksen meldte 25.10.2019 til
Kommuneoverlegen om fuktskader rundt vindus innramm ingen og lukt av jordkjeller i
arbeidsrom i ungdomsskolen. Vi foretok et hendelsesbasert tilsyn samme dag og fant at
meldingen var i overensstem melse med de faktiske forhold. Vindusrammene i ungdoms -
skolebyggets nordvendte vegg har omfattende råteskader og det luktet tydelig fuktig kjeller
(lukt av fukt og råte) i både læreres og i elevenes arbeidsrom . Mange vinduer var uklare
( fremstod punkterte) og et enkelt var sprekt.
Kommuneoverlegen pålegger ansvarlig leder for Tyristrand skole å utbedre fukt - og råteskader
i ungdomsskolebygget og iverksette tiltak for å sikre elevene et helsemessig forsvarlig
innemiljø frem til utbedringene er utført. Kommu neoverlegen trekker godkjenningen tilbake.

Tilsynet fant 4 avvik og ingen merknader.

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller
forskrift, men der myndigheten finner grunnlag til å påpeke mulighet for forbedring.
Kommentar benyttes for å forklare eller underbygge avvik eller anmerkninger.

Om tilsynet
Tid 25.10.2019
Sted Tyristrand skole, ungdomsskole
Til stede To lære re og undervisningsinspektør, Teknisk forvaltning, eiendom v/Stig

Høyvik, Erik Vold og skolens vaktmester
Tilsynsteam Kommuneoverlegen Karin Møller og fagansvarlig for miljørettet helsevern

Unni Suther
Mål Undersøke om elevmiljøet i skolen er helsemessig forsvarlig
Hjemmel Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., § 25. Tilsyn
Tilsyns -
kriterier

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
§ 13. Rengjøring og vedlikehold
§ 19. Inneklima/luftkvalitet

Avvik
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1. Fuktskader i vindusrammer
2. Lukt av fuktig kjeller
3. Råttent takoverbygg
4. Uklare vinduer

Merknader
Ingen

Beskrivelse
Rektor ved Tyristrand skole Vibeke Eriksen meldte om fukt skadde vindusrammene i
ungdomsskolebygget og lukt av jordkjeller i arbeidsrom. Meldingen er i samsvar med lov om
folkehelsearbeid (folkeh elseloven), § 12. Opplysningspl kt og forskrift om miljørettet helsevern
i barne - hager og skoler mv., § 5. Opplysnings - og informasjonsplikt.

Hendelsesbasert tilsyn 2019
Kommuneoverlegen befarte ungdomsskolen samme dag. Sammen med skolens
stedfortredende ledere, eiendomsforvalter og driftspersonell fra tekniske tjenester, ble det
verifisert omfattende fuktskader i vindusi nnrammingen i ungdomsskolens nordvendte vegg.
Det er uklart hvor omfattende fuktskadene er.

Lærerne opplyste under befaringen 25.10.2019 at lukten har vært merkbar før, men at det
tidligere ikke har vært konstant, men mer til og fra. Fra høst 2019 har f orholdene vært så
dominerende at det har preget helse og trivsel på skolen negativt. Noen lærere er rapport
sykemeldte med mistanke om at det skyldes inneklimaet på skolen. Det foreligger ikke data
om elevtrivsel, men skolen har ikke registrert meldinger f ra elever eller foresatte som har vært
knyttet til fuktproblemene.

Inneklimatilsyn 2018
Kommuneoverlegen gjennomførte systemtilsyn med skolens inneklima i 16.02.2018. Under
tilsynet deltok representanter fra eiendomstjenesten, vaktmester, renhold, verneom bud,
tillitsvalgt, inspektør, og rektor. Under inneklimatilsynet ble det ikke rapportert om eller nevnt
mistanke til fukt - og råteskader i de aktuelle lokalene.

Vurdering
Kommuneoverlegen vurderte under det hendelsesbaserte tilsynet 25.10.2019 at rektors
melding om fuktskader i vindusrammene i ungdomsskolebygget og lukt av kjeller i lokalene
var korrekt. Fuktskadene og kjellerlukt er i strid med forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler mv., § 7. Overordnede krav. De overordnede kravene er at skolen skal
være helsemessig forsvarlig og at skolen skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik
at forskriftens bestemmelser om trivsels - , helse - , hygiene - og sikkerhetsmessige forhold
oppfylles på en allment akseptert måte for elever og an satte.

Varsel om vedtak om retting og tilbaketrekking av miljørettet helseverngodkjenningen
Funnene er avvik fra forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 6. Krav
om godkjenning, § 13. Rengjøring og vedlikehold , § 14. Sikkerhet og he lsemessig beredskap
og § 19. Inneklima/luftkvalitet.
Avvikene er alvorlige.
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Vi finner ikke grunnlag for å benytte Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 16.
Stansing, men vi finner grunnlag for å trekke tilbake skolens godkjenning etter forskrift om
miljørettet helsev ern i barnehager og skoler mv. § 6. Krav om godkjenning.

Frist for uttalelse til vedtaket
Ansvarlig leder for Tyristrand skole får frist til 18.11.2019 for å gi tilbakemelding på vedtaket
i denne saken.

Avvik og merknader
Avvikene

1. Avvik
Fuktskader i vinduskonstruksjon, jf. forskriftens § 13. Rengjøring og vedlikehold.

Grunnlag for avviket
Vindusinnrammi ngen i ungdomsskole nordvendte vegg mot parkeringsplassen og i gavl i
nordre grupperom er råtne.
Under forsøk p å å åpne et vindu fulgte innramm ingen delvis med.

Kommentar
Fuktskadene rundt vinduene i nordvendte vegg er omfattende og har råteskadene har kommet
langt. Tilsynsteamet kunne skrape vekk store mengder råttent vått treverk fra vindusinn -
rammingen ute. Det var mulig, uten kraft, å stikke blyanter og kulepenner gjennom vindusinn -
rammingen fra innsiden med synlig gjennombrudd til utsiden. Det ble registrert løs veggpanel
under vinduer i flere rom med sterk råte - og fuktlukt bak, og sterk lukt av fuktig kjeller (fukt
og råte) i innelufta i enkelte rom.

Fuktskader i bygningen som påvirker skolens innemiljø skal ikke forekomme. Folkehelse -
instituttet anbefaling er at når fuktskader oppstår i bygningen, skal eier straks fjerne
fuktskadde materialer og utbedre skadene. Råteskade r i bygg påvirker innemiljøet, sikkerheten
i bygget og helsen negativt.

Konklusjon: Avviket er alvorlig.

2. Avvik
Lukt av fuktig kjeller (råte og fukt), jf. forskriftens § 19. Inneklima/luftkvalitet.

Grunnlag for avviket
Lukt av fuktig kjeller i undervisningsfløyen i ungdomsskolen og i underetasjen. Sterk lukt bak
løse veggplater under enkelte av vinduene.

Kommentar
Merkbar lukt av «fuktig kjeller» (fukt og råte) i arbeidsrom og undervisningsrom skal ikke
forekomme. Uhygienisk lukt kan påvirke he lsen negativ og fremkalle helsemessige ulemper
og sykdom. Lukten skyldes bl.a. råte i treverk. Det gir betydelig økt risiko for oppvekst av
skadelige mikroorganismer, herunder sopp med sporedannelse og etablering av mikro -
biologiske organiske gasser.

Til tak for å hindre at elevene utsettes for lukt fra råteskader må iverksettes straks.
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Konklusjon: Avviket er alvorlig.

3. Avvik
Råttent takoverbygg, jf. forskriftens § 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap.

Grunnlag for avviket
Takoverbygg over rullestolad komst fra parkeringsplassen var råtten med knekt treverk i
takkonstruksjon. Adkomsten er i tillegg en rømningsvei.

Kommentar
Et overbygg over et inngangsparti på nordsiden er tydelig råttent med brudd i konstruksjonen.

Knekt takkonstruksjon over inngangs parti representerer en risiko for ulykker. Det er mulig å
benytte andre innganger, men atkomsten må opprettholdes som rømningsvei i tilfelle brann.

Konklusjon: Avviket er alvorlig.

4. Avvik
Uklare vinduer, jf. forskriftens § 13. Rengjøring og vedlikehold .

Grunnlag for avviket
De fleste vinduene i ungdomsskolen er punkterte med grå melert overflate.
Et vindu var sprekt med skarp kant på innsiden nær elevarbeidsplass.

Kommentar
Punkterte vinduer kan gi høyere fuktighet og påvirke innemiljøet og elevenes helse og miljø
negativt. Uklare vinduer medfører redusert dagslys og utsyn. Sprukne og punkterte vinduer vil
påvirke temperaturen i rommet, spesielt på elevplasser nærmest vinduene. Kaldt trekk vil
påvirke elevenes trivsel og læring negativt. Sprekt vindu med skarp kant øker risikoen for
kuttskader og knusning av glass, og skal ikke forekomme i undervisningsrom. Elever opplyste
at det var kaldt ved vinduene. Vaktmester bekreftet at vinduene var kalde og at elevpultene
måtte flyttes inn i rommet.

Konklusjo n: Avviket er alvorlig.

Hovedkonklusjon
Fuktskader påvist i ungdomsskolebygget på Tyristrand skole er så omfattende at de må
karakteriseres som alvorlig brudd på forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
mv..

Kommuneoverlegen finner på d ette grunnlaget å fatte slikt:

VEDTAK
Kommuneoverlegen trekker, med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler mv. § 6. Krav om godkjenning, tilbake godkjenningen av Tyristrand skole, jf.
delegasjonssak 3/15 av 26.01.2015.
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Komm uneoverlegen pålegger , med hjemmel i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 14.
Retting, ansvarlig eier og driver av Tyristrand skole å gjennomføre følgende tiltak:

1. Utbedre fuktskader i ungdomsskolebygget, jf. forskriftens § 13. Rengjøring og vedlikehold.

2. Informere foreldrene og elevene om fuktskadene og konsekvenser for elevenes helse og
miljø. Informasjonen må være muntlig og må være skriftlig tilgjengelig, jf. forskriftens § 5.
Opplysnings - og informasjonsplikt.

3. Reduserer bruken av undervisningsrom og arbeidsrom med fuktskadde vindusrammer og
luktulemper til et absolutt minimum . Unngå bruk av de mest nordvendte grupperommene
til elevundervisning. Jf. forskriftens § 7. Overordnede krav.

4. Sikre døgnkontinuerlig høy luftutskiftning i all e rom og korridorer i ungdomsskolebygget
for å redusere oppkonsentrering av gasser og lukt til elever og ansattes innemiljø, jf.
Forskriftens § 19. Inneklima/luftkvalitet.

5. Fremlegge skriftlig dokumentasjon for hvordan vedtaksnummer 2, 3 og 4 er løst, jf.
Forskriftens § 4. Ansvar. Internkontroll.

6. Kartlegge omfanget av fuktskadene og fremlegge vedlikeholdsplan (handlingsplan) for
gjennomføring av nødvendige tiltak for å oppnå et helsemessig forsvarlig innemiljø i
ungdomsskolen og rapportere underveis når e ndringer i planen oppstår og minst hvert
tredje måned, jf. forskriftens § 4 Ansvar. Internkontroll og § 13. Rengjøring og
vedlikehold.

Frister for:
Vedtaksnummer 1: Innen skolestart 15.08.2020
Vedtaksnummer 2 - 4 : Umiddelbart
Vedtaksnummer 5 - 6 : Innen 03 .01.2020

Frist for tilbakemelding på vedtak i denne delegasjonssak 8/19: 18 .11.2019.

Hjemmel
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Med hilsen

Karin Møller
Kommuneoverlege

Unni Suther
Fagansvarlig miljørettet helsevern
unni.suther@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Kopi:
Teknisk forvaltning, eiendom, v/ Stig Høyvik
Teknisk forvaltning, eiendom, v/ Erik Vol d
Kommunalsjef for utdanning og familie, v/ Marianne Mortensen
Brann - og redningstjenesten , v/Terje Reginiussen
Arbeidstilsynet, Grønland 51, 3045 Drammen

Til orientering
Klagerett:
Enkeltvedtak innen miljørettet helsevern kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Bestemmelser om dette finnes i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 19 Klage og
Forvaltningslovens Kap. VI. Om klage og omgjøring.
En eventuell klage må fremsettes innen 3 uker fra den dagen vedtaket er mottatt.
Klagen bør begrunnes og sendes skriftlig via Ringerike kommune, Kommuneoverlegen. Hvis
vedtaket opprettholdes av Ringerike Kommunestyret sendes klagen videre til Fylkesmannen i
Oslo og Viken for avgjørelse i samsvar med lovverket.
Klageadgangen på vedtak innen miljørettet hels evern må nyttes før saken eventuelt bringes inn
for domstol.



Laboratoriemedisin - Miljømikrobiologi

Ringerike Kommune
Cato Olsen (cato.olsen@ringerike.kommune.no)

Skien, 13.11.2019

4619Serie

Prøvetakingssted:

Prøvetakingsdato 05.11.2019

Tyristrand skole

Mottatt dato 06.11.2019
06.11.2019 Analyseperiode

For analyse av luft-, material- og penselprøver er det benyttet Saboraudagar. For overflateprøver tatt med kontaktagar
(dipslides) er det benyttet OGYE-agar for mugg- og gjærsopp og PCA-agar for bakterier. Prøvene ble inkubert ved 25 grader C
i 5-7 døgn før avlesning og tolkning. Cfu: Colony forming units.

Luftvolum: 1,0 m3

Labnr Materiale Prøvetakingspunkt Analyseresultat Nr

19184 Muggsopp Deteksjonsgrense 2 cfu/m3

Blandingsflora 5 cfu/m3

1 Personalrom vest for
lærerværelset

Luft

19185 Muggsopp Deteksjonsgrense 2 cfu/m3

Blandingsflora 2 cfu/m3

2 Arbeidsrom lærere vest Luft

19186 Muggsopp Deteksjonsgrense 2 cfu/m3

Blandingsflora 2 cfu/m3

3 Klasserom vest Luft

19187 Muggsopp Deteksjonsgrense 2 cfu/m3

Blandingsflora 4 cfu/m3

4 Klasserom øst/vest Luft

19188 Muggsopp Deteksjonsgrense 2 cfu/m3

Ingen vekst

5 Klasserom vest Luft

ANALYSERAPPORT

13.11.2019 -

Ingen unormale funn i prøvene.

Det understrekes at dyrkningsanalyser av luft-, overflate- og materialprøver er et verktøy til bruk ved fukt- og
muggsopproblematikk i bygninger. Det er også viktig å være klar over at disse analysene ikke er nok til å gi en helhetlig
vurdering av forholdene. Totalvurdering av en bygnings tilstand må bygge på observasjoner, evt. fuktmålinger og annen
relevant informasjon som er tilgjengelig.

Unilabs Laboratoriemedisin AS
Miljømikrobiologi

Eirik Ask

Ta kontakt dersom dere har spørsmål eller kommentarer til analyser eller rapport

Med vennlig hilsen

Kommentarer/vurderinger:

Page 1 of 1Nr:5052

Resultatene gjelder kun de(n) undersøkte prøven(e). Dersom ikke annet er oppgitt, er prøvetaking utført av oppdragsgiver, og resultatene gjelder prøven(e) slik de(n) ble mottatt.
Opplysninger om analysemetode og måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Analyserapporten skal ikke kopieres eller publiseres i ufullstendig form uten tillatelse fra
laboratoriet.



Bilder Tyris trand ungdomsskole 18. okt 2019

Dette er gesimskasse Nord - vest på bygget.

Stikkprøve v induskarm ved første klasserom mot vest.



Bilder Tyris trand ungdomsskole 18. okt 2019

Takoverbygg

Vinduskarm, maling forholdsvis intakt der vi ikke har pirket i den.



Bilder Tyris trand ungdomsskole 18. okt 2019
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Arkivsaksnr.: 19/4546-1   Arkiv:   

 

Selskapsavtale for IKA Kongsberg - endringer fra 1.1.2020  
 

Forslag til vedtak: 

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA 

Kongsberg) 2020 godkjennes. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

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

organisert som et IKS i 2003. I 2019 hadde selskapet 42 eiere. 

Med bakgrunn i kommune- og fylkeskommunesammenslåinger vil IKA Kongsberg ha 38 eiere i 

2020. Kommunene Holmestrand og Sande blir nye Holmestrand kommune, kommunene 

Tønsberg og Re blir nye Tønsberg kommune og kommunene Bø og Sauherad blir nye Midt-

Telemark kommune. Svelvik kommune slås sammen med nye Drammen kommune og har av 

denne grunn meldt uttreden av selskapet. Buskerud fylkeskommune slås sammen med 

fylkeskommunene Akershus og Østfold til Viken fylkeskommune.. 

Buskerud fylkeskommunes andel i selskapet beholdes inntil videre uendret. Fylkeskommunene 

Vestfold og Telemark slås sammen til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Den nye 

fylkeskommunen har valgt IKA Kongsberg som arkivinstitusjon. Disse endringene betyr at 

IKA Kongsbergs må justeres §§ 1 og 5 (eiere og eierandeler) i selskapsavtalen. 

Slike endringer må behandles i eiernes øverste politiske organ iht. IKS-lovens § 4, andre ledd. 

For øvrig er det foretatt små endringer i tekst som kun krever godkjennelse i selskapets 

representantskap. 

Selskapsavtale 2020 er ikke gyldig før alle eieres øverste politiske organ har et 

likelydendepositivt vedtak og Brønnøysundregistrene har skrevet firmaattest. 

 

Rådmannens vurdering 

Endringene har ingen negative økonomiske konsekvenser for eierne. For Vestfold og Telemark 

fylkeskommune vil utvidelse av innbyggertall tilsi økt eiertilskudd og dermed også 

eierandel. De sammenslåtte kommunene vil hefte for de tidligere kommunenes eiertilskudd og 

eierandeler i to år etter sammenslåingen. (Vedtatt i representantskapet 24.5.2017 sak 023/17 

og i representantskapet 30.4.2019 sak 009/19.) 



Eierandelen er regnet etter eiertilskuddets størrelse prosentvis. I representantskapet 30.4.2019 

sak 010/19: Budsjett og eiertilskudd, ble følgende forutsetninger lagt til grunn for eiertilskudd 

2020: 

 innbyggertall er oppdatert 

 indeksregulert etter den kommunale deflator 

 opphør av to års regelen for kommunesammenslåingene i 2018 

 

Se vedlagt oversikt over eiertilskudd, andeler og garantisum. 

 

Vedlegg 

 Selskapsavtale 2020 

 Oversikt over eieres eiertilskudd, eierandeler og garantisum 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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§ 1. Navn 
 
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) er et interkommunalt 
selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. 
Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper kan være eiere i selskapet. 
  
Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS". 
 
Selskapet har 38 eiere: 
 
Bamble kommune 
Drangedal kommune 
Flesberg kommune 
Flå kommune 
Fyresdal kommune 
Færder kommune 
Gol kommune 
Hemsedal kommune 
Hjartdal kommune 
Hol kommune 
Hole kommune 
Holmestrand kommune 
Horten kommune 
 
  

Kongsberg kommune 
Kragerø kommune 
Krødsherad kommune 
Kviteseid kommune 
Larvik kommune 
Midt-Telemark kommune 
Modum kommune 
Nes kommune  
Nissedal kommune 
Nome kommune 
Nore og Uvdal kommune 
Porsgrunn kommune 
Ringerike kommune 
 

Rollag kommune 
Sandefjord kommune 
Seljord kommune 
Siljan kommune 
Skien kommune 
Tinn kommune 
Tokke kommune 
Tønsberg kommune 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Viken fylkeskommune 
Vinje kommune 
Ål kommune 

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

Kommune Andel Kommune Andel 

Bamble kommune 2,485 Midt-Telemark kommune 2,744 

Drangedal kommune 1,199 Modum kommune 2,473 

Flesberg kommune 1,026 Nes kommune 1,104 

Flå kommune 0,821 Nissedal kommune 0,874 

Fyresdal kommune 0,850 Nome kommune 1,506 

Færder kommune 3,906 Nore og Uvdal kommune 0,995 

Gol kommune 1,261 Porsgrunn kommune 4,980 

Hemsedal kommune 1,000 Ringerike kommune 4,328 

Hjartdal kommune 0,886 Rollag kommune 0,867 

Hol kommune 1,248 Sandefjord kommune 8,029 

Hole kommune 1,545 Seljord kommune 1,056 

Holmestrand kommune 4,444  Siljan kommune 0,981 

Horten kommune 3,978 Skien kommune 7,056 

Kongsberg kommune 3,994 Tinn kommune 1,412 

Kragerø kommune 2,070 Tokke kommune 0,968 

Krødsherad kommune 0,969 Tønsberg kommune 7,985 

Kviteseid kommune 0,990 Vinje kommune 1,155 

Larvik kommune 6,206 Ål kommune 1,273 

Fylkeskommune Andel 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 6,558 % 

Viken fylkeskommune 4,778 % 
 
Eierandelen justeres ved inn- og utmelding og ved sammenslåing av kommuner/fylkeskommuner. 
 
 
§ 6. Ansvarsfordeling  
 
Den enkelte eier hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, 
jf Lov om interkommunale selskap § 3, første ledd.  
 
 
§ 7. Selskapets organ  
 
Selskapet skal ha følgende tre organer:  
- Representantskapet  
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- Styret  
- Daglig leder 
 
 
§ 8. Representantskapet  
 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 
 
Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med én representant hver.  
 
Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant. Er et interkommunalt 
selskap eier, oppnevner selskapets representantskap dets representant. Det skal oppnevnes minimum 
ett varamedlem for hver av de faste medlemmene. 
 
Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg 
eller flertallsvalg.  
 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 
 
Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.  
 
Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte eier 
kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den 
gjenværende del av valgperioden.  
 
 
§ 9. Representantskapets møter  
 
Ordinært representantskapsmøte skal innkalles innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært 
representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste. 
Med tilsvarende frist skal også de enkelte eiere varsles.  
 
Innkalling til representantskapet følger ellers de regler som framgår av lov om interkommunale 
selskaper § 8. 
 
Ordinært representantskapsmøte behandler:  
 
1. Valg av protokollkomité med to medlemmer 
2. Årsmelding og regnskap 
3. Budsjett, økonomiplan 
4. Rammer for låneopptak og tilskudd fra eierne 
5. Valg av revisor 
6. Valg til styret 
7. Valg av valgkomité med minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for to år 
 
Representantskapets leder innkaller representantskapet. 
 
Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte ved behandling av særskilt angitte spørsmål. 
Det skal innkalles skriftlig med to ukers varsel når to styremedlemmer, revisor eller ett/flere 
representantskapsmedlemmer/eiere ber om det eller om representantskapets leder finner behov for 
dette.  
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Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig 
leder har møte- og talerett.  
 
Representantskapet kan gjøre vedtak når minst to tredjedeler av eierne er til stede.  
Ved votering har hver tilstedeværende eier en stemme hver. 
 
Protokollkomiteen utferdiger og undertegner protokoll fra representantskapets møter.  
 
 
§ 10. Budsjettbehandlingen 
  
Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan. 
 
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjett og økonomiplan. Dersom styrets forslag 
går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i eiernes 
økonomiplan, skal representantskapet og eierne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om 
styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.  
 
De til enhver tid gjeldende forskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhold av lov om 
interkommunale selskap skal gjelde for virksomheten. 
 
Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1. september hvert år.  
 
Budsjettet er ikke endelig før alle eiernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45. 
  
Styret skal utarbeide slike økonomirapporter som representantskapet beslutter.  
 
 
§ 11. Styret  
 
Styret skal ha seks medlemmer, hvorav fem velges av representantskapet etter valgkomiteens 
innstilling. De valgte styremedlemmene skal ha tre nummererte varamedlemmer. Styrets medlemmer 
og varamedlemmer skal velges av representantskapet for to år. Blant styrets medlemmer velges av 
representantskapet styrets leder og nestleder for ett år av gangen. De ansatte velger et styremedlem 
med vara. Medlemmet har rettigheter i styret i henhold til kommunelovens § 26 pkt 1 og 2.  
 
Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved 
representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det 
nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.  
 
Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i 
henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for at saker som skal behandles i 
ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets 
vedtak. Styret kan bare ta opp lån eller påføre eierne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig 
vedtak om dette i representantskapet. 
  
Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan 
delegere til daglig leder å tilsette selskapets øvrige personale.  
 
Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.  
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Styret representerer selskapet utad og tegner firmaet. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å 
tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap. 
 
 
§ 12. Styrets møter 
 
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller 
møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til 
stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll som 
godkjennes av styret.  
 
Styret fastsetter daglig leders lønn. 
 
Styret vedtar personalreglement for selskapet. 
 
 
§ 13. Daglig leder  
 
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. 
 
Daglig leder har sekretariatsfunksjonene og ansvaret for saksframlegg til styret. Vedkommende har 
tale- og forslagsrett i styrets møter.  
 
 
§ 14. Organisering av tilsynsfunksjoner  
 
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og 
om økonomi og personalforhold. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har 
nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets 
møteprotokoller skal fortløpende sendes til eierne.  
 
 
§ 15.  Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet til annen lovgivning  
 
Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, 
offentlighetsloven og personopplysningsloven.  
 
Reglene om habilitet i kommuneloven gjelder for selskapets organer. 
For områder som ikke direkte er regulert i selskapsavtalen gjelder de til enhver tid gjeldende regler i lov 
om interkommunale selskaper. 
 
 
§ 16. Økonomiforvaltning  
 
Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. 
 
Regnskap, budsjett og økonomiforvaltning ellers skal følge regler i lov om interkommunale selskaper 
og de til enhver tid gjeldende forskrifter for slike selskaper. 
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§ 17. Låneopptak og garantistillelse  
 
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på NOK 170 000 000 for selskapets samlede låneopptak. 
For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om 
interkommunale selskaper og tilhørende forskriftsverk. 
 
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 
forpliktelser. Virksomheten kan selv ikke låne ut penger.  
 
Dersom det kreves garantistillelse fra eierne, må dette vedtas av de respektive 
kommunestyrene/fylkesting. Den enkelte eier garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer 
eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i overensstemmelse med bestemmelsene i 
kommuneloven § 51 nr. 2.  
 
 
§ 18. Arbeidsgiveransvar  
 
Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.  
Styret avgjør tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon. 
 
 
§ 19. Møtegodtgjørelse m.v. 
 
Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av 
representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende 
reglene i kommuneloven § 41.  
Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer. 
 
 
§ 20. Endring av selskapsavtalen  
 
Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For 
eiere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet. 
 
Endringer i selskapsavtalen som gjelder de punktene som lov om interkommunale selskap § 4 tredje 
ledd setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et likelydende 
vedtak om dette.  
 
Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte 
stemmene. 
 
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av 
Eierne.  
 
Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse 
fremmes for behandling hos eierne.  
 
 
§ 21. Nye eiere 
 
En ny eier må tilfredsstille kravene i § 1, samt at det kreves samtykke fra alle øvrige eiere. 
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En ny eier påtar seg de samme forpliktelser for selskapet som gjelder for eksisterende eiere, samt vil 
være bundet av alle tidligere fattede vedtak og beslutninger som selskapet har fattet. 
 
I tillegg til det faste eiertilskuddet beskrevet i § 5, betaler ny eier et inntredelsestilskudd tilsvarende 
50% av det årlige eiertilskuddet. 
 
 
§ 22. Utelukking, uttreden og oppløsning  
 
Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne enstemmig 
vedta at vedkommende Eier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale 
selskaper § 31.  
 
Den enkelte eier kan med 1 – ett - års skriftlig varsel ensidig si opp sitt eierskap etter reglene i lov om 
interkommunale selskaper § 30.  Oppsigelsen får uansett ikke virkning før etter 31.12 året oppsigelsen 
ble levert. 
 
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om 
oppløsning må godkjennes av samtlige eiere og av departementet.  
 
Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om 
interkommunale selskaper § 30.  
 
Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§ 33-38 og 
eventuelle forutsetninger/føringer fra departementet. 
 
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  
 
 
§ 23. Ikrafttredelse 
 
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av samtlige eieres øverste politiske 
organ. 

 
 



 

Eier Tilskudd Andel Garantisum Tilskudd Andel Garantisum

Bamble kommune 670 275 2,496 % 3 415 989 690 415 2,485 % 3 248 269

Buskerud fylkeskommune 1 270 126 4,730 % 6 473 069

Bø kommune 391 604 1,458 % 1 995 770

Drangedal kommune 325 383 1,212 % 1 658 282 333 201 1,199 % 1 567 646

Flesberg kommune 276 956 1,031 % 1 411 478 285 091 1,026 % 1 341 300

Flå kommune 222 194 0,827 % 1 132 389 228 096 0,821 % 1 073 148

Fyresdal kommune 230 585 0,859 % 1 175 153 236 218 0,850 % 1 111 362

Færder kommune 1 252 801 4,665 % 6 384 774 1 085 290 3,906 % 5 106 083

Gol kommune 340 279 1,267 % 1 734 198 350 418 1,261 % 1 648 647

Hemsedal kommune 267 621 0,997 % 1 363 903 277 698 1,000 % 1 306 516

Hjartdal kommune 240 358 0,895 % 1 224 960 246 146 0,886 % 1 158 068

Hol kommune 337 549 1,257 % 1 720 284 346 842 1,248 % 1 631 826

Hole kommune 414 048 1,542 % 2 110 154 429 177 1,545 % 2 019 194

Holmestrand kommune/nye Holmestrand 861 119 3,207 % 4 388 606 1 234 602 4,444 % 5 808 568

Horten kommune 1 066 691 3,972 % 5 436 283 1 105 142 3,978 % 5 199 482

Kongsberg kommune 1 063 195 3,959 % 5 418 466 1 109 745 3,994 % 5 221 138

Kragerø kommune 564 453 2,102 % 2 876 678 575 093 2,070 % 2 705 701

Krødsherad kommune 262 061 0,976 % 1 335 567 269 298 0,969 % 1 266 995

Kviteseid kommune 268 498 1,000 % 1 368 373 274 991 0,990 % 1 293 778

Larvik kommune 1 844 931 6,870 % 9 402 504 1 724 274 6,206 % 8 112 380

Midt-Telemark kommune 762 308 2,744 % 3 586 514

Modum kommune 661 338 2,463 % 3 370 442 687 002 2,473 % 3 232 211

Nes kommune 301 321 1,122 % 1 535 652 306 647 1,104 % 1 442 715

Nissedal kommune 234 629 0,874 % 1 195 763 242 813 0,874 % 1 142 391

Nome kommune 406 196 1,513 % 2 070 137 418 521 1,506 % 1 969 059

Nore og Uvdal kommune 271 868 1,012 % 1 385 548 276 553 0,995 % 1 301 127

Porsgrunn kommune 1 335 032 4,971 % 6 803 856 1 383 506 4,980 % 6 509 130

Re kommune 501 466 1,867 % 2 555 671

Ringerike kommune 1 147 950 4,275 % 5 850 411 1 202 460 4,328 % 5 657 343

Rollag kommune 233 315 0,869 % 1 189 066 240 835 0,867 % 1 133 082

Sande kommune 499 309 1,859 % 2 544 678

Sandefjord kommune 2 096 400 7,806 % 10 684 091 2 230 402 8,029 % 10 493 611

Sauherad kommune 332 191 1,237 % 1 692 978

Seljord kommune 286 797 1,068 % 1 461 632 293 422 1,056 % 1 380 495

Siljan kommune 264 690 0,986 % 1 348 966 272 422 0,981 % 1 281 693

Skien kommune 1 882 141 7,009 % 9 592 141 1 960 304 7,056 % 9 222 855

Svelvik kommune 408 555 1,521 % 2 082 159

Telemark fylkeskommune 912 480 3,398 % 4 650 362

Tinn kommune 386 178 1,438 % 1 968 117 392 210 1,412 % 1 845 271

Tokke kommune 261 690 0,974 % 1 333 677 268 916 0,968 % 1 265 199

Tønsberg kommune/nye Tønsberg 1 603 920 5,973 % 8 174 216 2 218 179 7,985 % 10 436 104

Vestfold og Telemark fylkeskommune 1 822 015 6,558 % 8 572 230

Viken fylkeskommune 1 327 364 4,778 % 6 244 994

Vinje kommune 311 600 1,160 % 1 588 038 320 809 1,155 % 1 509 345

Ål kommune 344 761 1,284 % 1 757 040 353 715 1,273 % 1 664 162
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4680-3  Arkiv: U03 &01  

 

Sak: 144/19 

 

Saksprotokoll - Ny selskapsavtale Sør-Øst 110 IKS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Forslag til vedtak: 

 
Ringerike kommune vedtar ny eierstruktur og justert selskapsavtale for Sør-Øst 110 IKS. 

 
 

Behandling i Formannskapet 05.11.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4680-2   Arkiv:   

 

Ny selskapsavtale Sør-Øst 110 IKS  
Forslag til vedtak: 

 
Ringerike kommune vedtar ny eierstruktur og justert selskapsavtale for Sør-Øst 110 IKS. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Sør-Øst 110 IKS eies av en rekke kommuner, samt 3 IKS selskaper (brannvesen). Eierandelene 

fremgår av vedlegg. 

Fra 01.01.2020 skjer endringer i kommunestrukturen, og det vil derfor være behov for 

endringer i selskapsavtalen. Representantskapet behandlet endringene i eierandeler i sitt møte 

15. oktober 2019 (sak 11/2019) med følgende vedtak: 

1. Representantskapet støtter at Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB) overtar 

Sandes eierandeler fra Drammensregionens brannvesen(DRBV) i forbindelse med 

etableringen av nye Holmestrand kommune bestående av dagens Holmestrand og 

Sande kommuner. 

2. Representantskapet støtter at nye Midt –Telemark kommune overtar eierandelene til 

dagens Bø og Sauherad kommuner, ved etableringer av nye Midt - Telemark 

kommune. 

3. Styret bes iverksette prosess for endring av selskapsavtalen i henhold til endringene 

omtalt i de to punktene over. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestrukturen endres. Fra 01.01.2020 skjer følgende endringer:  

 Nye Asker kommune etableres med nåværende Asker, Røyken og Hurum kommuner. 

Røyken og Hurum kommuner forlater dermed Sør-Øst 110 IKS. Eierandeler fordeles 

på resterende eiere.  

 Nye Holmestrand etableres med nåværende Holmestrand og Sande kommuner. Sande 

kommune har til nå vært medeier i DRBV, som igjen er medeier i Sør-Øst 110 IKS. 

Siden Holmestrand er medeier i VIB flyttes eierandelene fra DRBV til VIB.  

 Nye Midt-Telemark etableres med nåværende Bø og Sauherad kommuner. Eierandeler 

fra Bø og Sauherad samles i nye Midt-Telemark kommune.  



- 

 Nye Tønsberg etableres med nåværende Tønsberg og Re kommuner. Siden begge 

kommunene er medeiere i VIB får det ingen innvirkning på selskapsavtalen.  

Disse endringene medfører behov for endringer i eierstruktur og dermed av selskapsavtalen, 

og eierne av Sør-Øst 110 IKS er anmodet om å vedtat endringer i eierstruktur/ny 

selskapsavtale. 

 

Rådmannens vurdering 

Endringer i selskapsandeler reguleres i § 26 i Lov om interkommunale selskaper. I første ledd 

anføres at selskapsandel bare kan overdras til ny deltaker med samtykke fra alle de øvrige 

deltakere. Det antas for Sør-Øst 110 IKS at det ikke vil være noen som er uenig i de aktuelle 

endringene.  

Det heter i Sør-Øst 110 IKS sin selskapsavtale at den kan endres med 2/3 flertall i 

representantskapet, hvis ikke annet er fastsatt i lov eller selskapsavtale. Etter § 4 i loven må 

endringer i eierandelene vedtas av eierne, dvs. av kommunestyrene/IKS-er som er eiere. 

Kommunestyret bes vedta endringene i eiersturktur og forslget til ny selskapsavtale. 

  

Vedlegg 

 

 Selskapsavtale for Sør-Øst 110 IKS 

 Deltakere og eierandeler i Sør-Øst 110 IKS 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2019 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme 
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Selskapsavtale for Sør - Øst 110 IKS

§ 1. Navn

Sør - Øst 110, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av lov
om interkommunale selskaper (heretter IKS - loven).

§ 2. Deltakere

Selskapets deltakere er:

Kongsberg, Ringerike, Hole, Hol, Modum, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Porsgrunn,
Skien, Notodden, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome, Midt - Telemark , Tinn, Hjartdal,
Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje, Sa ndefjord, Larvik, Jevnaker,
Drammensregionens brannvesen IKS (kommunene Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal og
Øvre Eiker), Hallingdal brann - og redningsteneste IKS (kommunene Flå, Gol, Hemsedal, Nes
og Ål) og Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (kommunen e Holmestrand, Horten,
Færder og Tønsberg ) .

§ 3. Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Tønsberg.

§ 4. Selskapets rettslige status

Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal være registrert i foretaksregisteret.

§ 5. Selskapets formål

Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med
"Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 4 - 5, § 4 - 6, § 4 - 7 og § 6 - 3.

Sør - Øst 110 IKS skal ivareta samfunnets behov for profesj onell, samordnet og
kostnadseffektiv nødalarmering ved brann og ulykker, akutt forurensning og andre kriser
gjennom et regionalt samarbeid med brannvesenet og andre nødetater.

110 - sentralens geografiske virkeområde er Sør - Øst 110 - region som tilsvarer Sør - Øst
politidistrikt.

§ 6. Selskapets ansvar og oppgaver

Selskapet påtar seg å utføre oppgaven som 110 - sentral for deltakerne iht. enhver tid
gjeldende brann - og eksplosjonsvernlov, p.t. Lov av 14. juni 2002 med tilhørende forskrift om
organisering og dimen sjonering av brannvesener av 26. juni 2002 nr. 729 §§ 4 - 1, 4 - 5, 4 - 6 og
4 - 7 gitt med hjemmel i lovens § 16.
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Selskapet skal utføre følgende oppgaver:

Lovpålagte tjenester:
• Mottak av nødmeldinger på 110 jfr. brann - og eksplosjonsvernlovens § 16 og

dimensjoneringsforskriftens § 6 - 3.
• Utvarsling av utrykningsenheter.
• Etablering av samband og oppfølging under hendelser.
• Loggføring av hendelser.

Tilleggstjenester:
• Mottak av automatiske alarmer fra offentlige bygg, næringsei endommer og

bofellesskap/sameier.
• Mottak av automatiske alarmer fra boenheter hvor det befinner seg personer som av

det offentlige er vurdert å være i en risikoutsatt gruppe i forhold til brann.
• Utvarsling av utrykningsenheter.

Andre tjenester
• Det åpnes f or at deltakerkommunene kan avtale andre tjenester enn de ovennevnte,

forutsatt at tjenestene ikke går ut over de lovpålagte tjenestene.

§ 7. Selskapets fullmakt

Nødalarmeringssentralen er ansvarlig for alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke
og overordnet vakt i henhold til § 4 - 6 i Forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen. Dette gjelder uavhengig av hvor hendelsen er. Deltakerne bærer alle kostnader
ved slik utkalling dersom ikke annet er avtalt.

§ 8. Eierandel og ansvarsfordeling

Eierandeler og ansvar er beregnet ut fra folketallet i hver kommune per 01.01.201 9

Driftsutgifter i selskapet skal fordeles mellom deltakerkommunene i samsvar med
kommunenes innbyggertall basert på folketallene pr 1. janua r året før gjeldende
regnskapsår. (Kilde er SSBs statistikk om befolkning per 01.01. hvert år).

Deltakernes eierandeler og ansvar i selskapet framgår av vedlegg 1.

Endringer i eierandel vedtas som en endring av selskapsavtalen, jfr. pkt. 18.

§ 9. Innskuddskapital

Selskapets totale innskuddskapital (selskapskapital) er 4.257.356 kr.
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§ 10 . Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ. Representantskapet sammensettes med
en representant fra hver deltaker med personlige vararepresentanter. Deltakerne oppnevner
sine representanter til representantskapet.

Representantene har stemmerett i representantskapet i forhold til sin eierandel.

Deltakerkommunene ved sitt respektive kommune/bystyre oppnevner sine representanter for
kommunevalgperioden på 4 år, første gang for den gjenstående del av
kommunevalgperiode n.

§ 1 1 . Representantskapets møter

Det avholdes 2 ordinære representantskapsmøter hvert år. Ett innen 30. april, og ett innen
30. november. Representantskapets leder innkaller til møter. Innkallingen med saksliste skal
skje skriftlig og med minst 4 ukers varsel til representantskapets medlemmer og til hver eier.

Ordinært representantskapsmøte i første halvår skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

2. Valg av styre

3. Valg av revisor

Ordinært representantskapsmøte i annet halvår ska l behandle:

1. Økonomiplan for de fire neste budsjettår

2. Årsbudsjett for det kommende kalenderår.

3. Valg av valgkomité

Forøvrig skal representantskapet behandle:

1. Rammer for låneopptak

2 Overordnede mål og retningslinjer for driften, herunder saker a v prinsipiell karakter

3 Andre saker som etter loven tilligger representantskapet eller saker som styret ønsker
behandlet i representantskapet.

Representantskapsmøter skal holdes for åpne dører hvis representantskapet ikke beslutter
noe annet. Styrets leder og daglig leder har plikt til å være til stede i representantskapets
møter. Øvrige styremedlemmer har møte - og talerett.

§ 1 2 . Budsjettbehand lingen
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Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende
kalenderår.

§ 1 3 . Styret

Styret skal ha 7 medlemmer. Ett av styre medlemmene og en observatør med
varamedlem mer velges av og blant de fast ansatte.

Styret velges av representantskapet med unntak av de ansattes representant og
v ararepresentant. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Representantskapet velger
styrets leder og nestleder.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskap savtalen,
selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og
skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styrets sammensetning skal være slik at kollegiets samlede k ompetanse kan løse selskapets
oppgaver på en god måte.

§ 1 4 . Daglig leder

Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av og rapporterer til styret.

Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og
pålegg so m styret og representantskapet har gitt.

Daglig leder forbereder sakene for styret og har tale - og forslagsrett i styrets møter.

§ 1 5 . Personvern og offentlighetsloven

Forvaltningsloven og Offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

§ 1 6 . Økonomiforvaltning

Regnskap skal føres etter kommunelovens prinsipper.

§ 1 7 . Låneopptak og garantistillelse

Selskapet v/representantskapet har anledning til å ta opp lån. H øyeste ramme for selsk apets
samlede låneopptak er 4.000.000 kr.

Bestemmelser om låneopptak reguleres av § 22 i lov om interkommunale selskaper.

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres
økonomiske forpli ktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.
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§ 1 8 . Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres av representantskapet ved 2/3 flertall hvor annet ikke er fastsatt
i lov eller selskapsavtalen.

§ 1 9 . Uttreden og oppløsning

Hver av partene kan etter ikrafttredelse av denne avtale, si opp avtalen med 12 måneders
frist. Oppsigelsen skal være skriftlig. Med mindre Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap opphever sitt pålegg om samarbeid, vil opp sigelsen bare kunne gjelde
samarbeidsform, finansieringsmodell og tilleggstjenester.

Oppsigelsen løper fra den er mottatt av den annen part, dog begynner fristen senest å løpe
fra og med 14 dager etter at oppsigelsen er sendt. Tjenesteleveransen til delta kerne, med
tilhørende betalingsforpliktelse, vil fortsette inntil ny godkjent 110 - sentral er etablert for
deltakerne.

§ 20 . Øvrige bestemmelser
For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om interkommunale selskap.

§ 2 1 . Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom deltaktene om fortolkningen eller gjennomføringen av
denne avtalen, skal konflikten søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke
fører frem innen rimelig tid, skal tvisten søkes løst ved mekling. Mekler godkje nt av Den
Norske Advokatforening skal i så fall benyttes, eller annen godkjent mekler.

Løses ikke tvisten ved mekling, kan saken bringes inn for tingretten etter tvistelovens
bestemmelser.

§ 2 2 . Ikrafttredelse

Revidert selskapsavtale trer i kraft 01. 01 .20 20 , etter at den er vedtatt av
eierkommunene/eier - IKS - ene.

Vedlegg 1:

Oversikt over deltakernes eierandeler og ansvar i selskapet.
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Deltakere og eierander
i

Sør - Øst 110 IKS

Deltaker Folketall pr 01.01.1 9 Eierandel i selskapet
Drammensregionens
brannvesen IKS* 151 800 22,3

Vestfold interkommunale
brannvesen IKS** 134 015 19,6

Sandefjord 63 271 9,3
Skien 54 645 8
Larvik 47 107 6,9
Porsgrunn 36 224 5,3
Ringerike 30 442 4,5
Kongsberg 27 481 4
Hallingdal brann - og
redningsteneste***

16 095 2,4

Bamble 14 089 2,1
Modum 13 980 2
Notodden 12 682 1,9
Kragerø 10 406 1,5
Hole 6 845 1
Jevnaker 6 846 1
Nome 6 538 1
Midt - Telemark 10 923 1,6
Tinn 5 780 0,8
Hol 4 473 0,7
Drangedal 4 080 0,6
Vinje 3 723 0,5
Seljord 2 934 0,4
Flesberg 2 694 0,4
Nore og Uvdal 2 448 0,4
Kviteseid 2 403 0,4
Siljan 2 329 0,3
Tokke 2 228 0,3
Hjartdal 1 572 0,2
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Nissedal 1 476 0,2
Rollag 1 4 19 0,2
Fyresdal 1 286 0,2
Totalt 682 234 100,0

* Kommunene Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal og Øvre Eiker
** Kommunene Tønsberg, Færder, Horten, Holmestrand
*** Kommunene Flå, Gol, Hemsedal, Nes og Ål



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4696-4  Arkiv: L31 &13  

 

Sak: 171/19 

 

Saksprotokoll - Høringsuttalelse til innføring av krav om landmålerbrev og andre 

forslag til endringer i matrikkelforskriften  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i matrikkelforskriften: 

 

 Ringerike kommune er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil 

være mest hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende 

nummerering av alle paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a, b, 

c… osv. 

 

 Ringerike kommune mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å 

bygge kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 De foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan gjennomføre 

kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og samtidig vil være i stand til å 

utføre de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 En sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en naturlig del av 

ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener Ringerike kommune er tilstrekkelig. 

 

 Ringerike kommune mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår 

derfor at betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Ringerike kommune mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør 

rettigheten også registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning 

der. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4696-3  Arkiv: L31 &13  

 

Sak: 83/19 

 

Saksprotokoll - Høringsuttalelse til innføring av krav om landmålerbrev og andre 

forslag til endringer i matrikkelforskriften  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i matrikkelforskriften: 

 

 Ringerike kommune er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil 

være mest hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende 

nummerering av alle paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a, b, 

c… osv. 

 

 Ringerike kommune mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å 

bygge kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 De foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan gjennomføre 

kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og samtidig vil være i stand til å 

utføre de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 En sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en naturlig del av 

ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener Ringerike kommune er tilstrekkelig. 

 

 Ringerike kommune mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår 

derfor at betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Ringerike kommune mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør 

rettigheten også registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning 

der. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4696-2   Arkiv: L31  

 

Høringsuttalelse til innføring av krav om landmålerbrev og andre forslag til 

endringer i matrikkelforskriften  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i matrikkelforskriften: 

 

 Ringerike kommune er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil 

være mest hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende 

nummerering av alle paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a, b, 

c… osv. 

 

 Ringerike kommune mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å 

bygge kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 De foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan gjennomføre 

kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og samtidig vil være i stand til å utføre 

de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 En sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en naturlig del av 

ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener Ringerike kommune er tilstrekkelig. 

 

 Ringerike kommune mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår 

derfor at betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Ringerike kommune mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør 

rettigheten også registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning 

der. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ved lov 20. april 2018 nr. 12 vedtok Stortinget en rekke endringer i matrikkellova, bl.a. 

innføring av en autorisasjonsordning for eiendomslandmålere og åpning for å registrere 



- 

geografiske opplysninger om servitutter i matrikkelen. De viktigste endringene i forskriften er 

bestemmelser knyttet til innføring av en autorisasjonsordning for landmålere som skal bestyre 

oppmålingsforretninger.  

 

Beskrivelse av saken 

Fra oppmålingsfaglig hold har det vært et ønske om formelle krav til kvalifikasjoner for 

landmålere i lov og forskrift. Kravene skal sikre at landmålerne kan stå ansvarlig for alle typer 

oppmålingsforretninger etter matrikkellova, bidra til å sikre kvaliteten i oppmålingsarbeidet og 

bidra til å heve kvaliteten i matrikkelen. Departementet er opptatt av å legge forholdene til 

rette for et kompetanseløft, men likevel slik at eksisterende kompetanse blir ivaretatt og 

videreført. Videre er det nødvendig å ha regler som sikrer at behovet for landmålere etter 

matrikkellova til enhver tid blir dekket. 

 

Kommunene er ansvarlige for oppmålingsarbeidet og skal peke ut landmåler med 

landmålerbrev for hver oppmålingsforretning. Kommunene må ha ansatt landmåler med 

landmålerbrev, eller sørge for at oppmålingsforretningen blir bestyrt av landmåler med 

landmålerbrev fra interkommunalt samarbeid eller ved innleid konsulenthjelp. I startfasen vil 

kommunene trenge noe tid for å kunne klare å oppfylle lovens krav. 

 

Ringerike kommne har følgende innspill til høringen: 

 

 Erstatte gjeldende forskrift med helt ny forskrift 

Rådmannen er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil være mest 

hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende nummerering av alle 

paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a,b, c… osv. 

 

 Innføring av autorisasjonsordning 

Det er foreslått å innføre en autorisasjonsordning for landmålere som utfører 

oppmålingsforretning. Hovedregelen er at utførende landmåler skal ha landmålerbrev. For å få 

landmålerbrev foreslås det at en må ha kompetanse på bachelornivå og 2 års relevant praksis 

etter endt utdanning. Det gis eksempel på hva som skal regnes som relevant erfaring. Det 

legges også opp til at landmåler må ha bestått en godkjent autorisasjonsprøve for å få 

landmålerbrev. Det foreslås at hjemmeeksamen er tilstrekkelig, og at den skal kunne 

gjennomføres via Altinn. Det stipuleres et gebyr på 15 000 kroner for autorisasjonsprøven, og 

Statens kartverk foreslås som autorisasjonsmyndighet.  

 

Rådmannen mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å bygge 

kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 Overgangsordning 

Det legges til grunn fra departementets side at dagens utøvere jevnt over er kompetente, og at 

manglende formell utdanning er kompensert med langvarig relevant praksis og etterutdanning. 

Det legges derfor opp til at disse utøverne kan få autorisasjon uten å måtte dokumentere 

samme formelle utdanning som nye utøvere. For kommunale landmålere med minst åtte års 

sammenhengende relevant praksis foreslås det at de kan tildeles landmålerbrev uten at kravene 

til erfaring og utdanning er oppfylt. Det foreslås videre at kommunen fram til 1. desember 2022 

kan utpeke landmålere uten landmålerbrev til å holde og gjennomføre oppmålingsforretninger. 

 



- 

Rådmannen mener de foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan 

gjennomføre kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og at en samtidig vil være i stand 

til å utføre de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 Tilbaketrekking av landmålerbrev 

Det foreslås at Statens kartverk kan trekke tilbake landmålerbrevet dersom det viser seg at 

landmåler er uskikket til oppgaven. En egen paragraf med regler for dette er foreslått. 

 

Rådmannen mener at en sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en 

naturlig del av ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener rådmannen er tilstrekkelig. 

 

 Begrepet landmåler 

Dagens matrikkelforskrift definerer «landmåler» som den som bestyrer 

oppmålingsforretningen. Departementet skriver at de har vurdert andre betegnelser, bl.a. 

«eiendomslandmåler», «ansvarlig landmåler», «autorisert landmåler» og «bestyrer», men har 

kommet til at en vil videreføre dagens betegnelse.   

 

Rådmannen mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår derfor at 

betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Registrering av rettigheter 

Det åpnes for å registrere referanse til stedbundne rettigheter i matrikkelen. Ordningen foreslås 

å være frivillig, noe som betyr at den blir svakere enn den ordningen som var frem til 18. april 

2017 da det var et ubetinget krav om stedfesting for å få slike rettigheter tinglyst. Regelen den 

gang var at «Rettigheter og heftelser som er knyttet til en fysisk del av en fast eiendom skal 

stedfestes. Stedfesting kan skje ved tekstlig beskrivelse eller ved anmerkning på tegning eller 

kart.».  

 

Rådmannen mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør rettigheten også 

registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning der. 

 

Økonomisk og administrative konsekvenser 

For kommunen vil forskriftsendringene medføre kostnader i forbindelse med eventuell 

etterutdanning av landmålerne, vedlikehold av kompetanse og gebyr i forbindelse med 

autorisasjonsprøven. Kostnadene vil tas innenfor eget budsjett for enheten Miljø- og 

arealforvaltning. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at innspill til høringsuttalelse vedtas. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 



- 

 

avdelingsleder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4271-4  Arkiv: X45 &13  

 

Sak: 172/19 

 

Saksprotokoll - Høringsuttalelse til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om 

utlevering av opplysninger fra grunnbok  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i tinglysingsforskriften og forskrift 

om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboka og matrikkelen: 

 

 Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge 

tinglysingen» i spesielle tilfeller. 

 Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde 

sin eiendom. 

 Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av 

opplysningene som er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd, som er åpen 

informasjon. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4271-3  Arkiv: X45 &13  

 

Sak: 82/19 

 

Saksprotokoll - Høringsuttalelse til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om 

utlevering av opplysninger fra grunnbok  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i tinglysingsforskriften og forskrift 

om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboka og matrikkelen: 

 

 Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge 

tinglysingen» i spesielle tilfeller. 

 Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde 

sin eiendom. 

 Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av 

opplysningene som er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd, som er åpen 

informasjon. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4271-2   Arkiv: X45 &13  

 

 

Høringsuttalelse til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering av 

opplysninger fra grunnbok og matrikkel  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i tinglysingsforskriften og forskrift 

om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboka og matrikkelen: 

 

 Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge 

tinglysingen» i spesielle tilfeller. 

 Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde 

sin eiendom. 

 Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av 

opplysningene som er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd, som er åpen 

informasjon. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 
Bakgrunnen for forslaget er i hovedsak to problemstillinger som Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) har blitt oppmerksom på:  

1. Kommune- og regionreformen krever store endringer i matrikkelen og grunnboken fra 

årsskiftet 2019/2020. KMD foreslår derfor en endring i tinglysingsforskriften knyttet til 

nedetid for grunnboken.  

2. Prosjektet kalt "Oppgjør etter dødsfall" er et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, 

Altinn, Domstoladministrasjonen, Finansnæringen, NAV, Skatteetaten og Kartverket. 

Formålet med prosjektet er å forenkle prosessen etter dødsfall, gjennom digitalisering 

og deling av data, i prosesser som i dag er kompliserte og analoge/papirbaserte. KMD 

foreslår her en endring i forskriften om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken 

og matrikkelen knyttet til utlevering av opplysninger om avdødes eiendommer.  

 



- 

I tillegg foreslår KMD to mindre endringer i forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra 

grunnboken og matrikkelen, der bruksenhetsnummer og framsatt krav om sak for 

jordskifteretten blir opplysninger som er åpne og kan utleveres til enhver. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

 Strenging av tinglysing i spesielle tilfeller 

Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge tinglysingen» 

i spesielle tilfeller. Departementet foreslår at det med hjemmel i tinglysingsloven § 38 inntas en 

ny bestemmelse i tinglysingsforskriften § 22a, som gir tinglysingsmyndigheten en generell 

adgang til å stenge for mottak av både elektroniske dokumenter og papirdokumenter til 

tinglysing i en periode ved større vedlikehold eller omlegginger. Denne muligheten er tenkt 

brukt i helt spesielle tilfeller der viktige hensyn gjør det nødvendig, og bare under forutsetning 

av at nedetiden blir varslet i god tid. Endringene i forbindelse med kommune- og 

regionreformene er et eksempel på en situasjon der det er behov for å stenge mottaket av 

dokumenter til tinglysing. 
 

 Oppgjør etter dødsfall 

Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde sin 

eiendom. Dagens ordning bidrar til at eiendommer blir stående registrert på avdøde personer 

uten at arvingene er klar over dette. Dette er uheldig fordi det reduserer registerets kvalitet og 

svekker samfunnets samlede oversikt over hvem som eier hva. 
 

 Åpen informasjon angående bruksenhetsnummer og jordskiftesaker 

Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av opplysningene som 

er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd. I § 3 i dagens forskrift er 

«bruksenhetsnummer» og «framsatt krav om sak for jordskifteretten» opplysninger listet opp i 

tredje ledd. Det innebærer at disse opplysningene kun kan utleveres ved forespørsel dersom 

den som etterspør informasjonen kan vise til en berettiget interesse. «Bruksenhetsnummer» er 

en opplysning om f.eks. hvilken leilighet det gjelder, og er en del av den offisielle adressen. 

Den offisielle adressen brukes i dag av mange aktører som har behov for hele den offisielle 

adressen for å utføre sine tjenester. Dette er virksomheter som benytter seg av tjenester som 

leverer åpne adressedata. Siden bruksenhetsnummeret er en del av tekststrengen som utgjør 

den offisielle adressen (både vegadressen og matrikkeladressen), kan de som benytter seg av 

tjenestene som leverer åpen adresseinformasjon få utlevert denne opplysningen i dag. Reglene 

burde derfor tilpasses slik at bruksenhetsnummer omfattes av § 3 andre ledd som åpen 

informasjon. 

 

Når det gjelder «framsatt krav om sak for jordskifteretten», mener departementet at 

informasjonen om dette burde flyttes til § 3 andre ledd og bli tilgjengelig for enhver. På lik linje 

med «erverv av grunn til offentlig veg eller jernbane», er dette en opplysning som etter sin 

hensikt bør være åpen i matrikkelen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at innspill til høringsuttalelse vedtas. 

 



- 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Elin Green 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5254-2  Arkiv: 030  

 

Sak: 163/19 

 

Saksprotokoll - Varaordfører på heltid  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Varaordfører får 100% frikjøp 

Varaordførers godtgjøring tilsvarer 85% av ordførers godtgjøring 

Godtgjøringsreglement endres i tråd med vedtaket 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Representanten Dag Henaug (H) ble erklært inhabil under behandling av sak 163/19 jfr. fvl. §6 

andre ledd, jf. kommuneloven §11-10. 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende til endring i tekst: 

«Stilling endres til frikjøp». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Ohrens (Ap) forslag til endring ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp, 

MDG og SV) som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/5254-1   Arkiv: 030  

 

Varaordfører på heltid  
 

Forslag til vedtak: 

 

Varaordfører får 100% stilling 

Varaordførers godtgjøring tilsvarer 85% av ordførers godtgjøring 

Godtgjøringsreglement endres i tråd med vedtaket 

 

 

  

 

Sammendrag 

På ordførers anmodning fremmes saken. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyrets vedtak nødvendiggjør endringer i godtgjøringsreglementet. Det er kommunestyret 

som har vedtatt gjeldende reglement og det er således kommunestyret som skal vedta endringene, 

jfr. reglementets pkt. 11.6. Rådmannen finner grunn til innledningsvis å presisere at kommunestyret 

selv velger hvordan de ønsker å organisere seg politisk.  

 

Reglementets pkt. 3.2.2 Varaordfører lyder som følger:  

 

Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 50 % av ordførerens godtgjøring.  

Varaordfører skal som hovedregel ha 2,5 faste kontordager pr. uke.  

Møtedager i kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet. Øvrig frikjøp / tapt 

arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av formannskapet.  

  

Ved tjeneste ut over 50 % tilstås godtgjøring i henhold til ordførers godtgjøring.  

Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjøringen lik 

ordførers godtgjøring.  

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsgodtgjøring inngår i stillingsgodtgjøringen.  

Rådmannen legger til grunn at tjeneste utover 50 % rapporteres av ordfører ved månedsslutt 

og ordfører attesterer ved utbetaling. Godtgjørelsen utbetales etterskuddsvis. 

 

 



- 

Bestemmelsen foreslås endret til:  

 

Varaordfører har 100% stilling 

Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 85 % av hva som til enhver tid er 

ordførerens godtgjøring.  

 

Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjøringen lik 

ordførers godtgjøring.  

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring inngår i 

stillingsgodtgjøringen. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike 

kommune. Dette er noe rådmannen hverken kan, eller vil mene noe om. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3466-5  Arkiv: 026  

 

Sak: 160/19 

 

Saksprotokoll - Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale om opprettelse av 

interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen. 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (SV) som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3466-4   Arkiv: 026  

 

 

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale om opprettelse av 

interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen. 

 

 

  

Sammendrag 

 

Formannskapet fattet den 22. oktober 2019 følgende vedtak i sak 131/19: 

  

1. Formannskapet utsetter saken.  

2. Ordfører tar initiativ til et møte med ordførerne i Jevnaker og Hole om det videre  

interkommunalt politisk samarbeid.  

3. Ordførerene legger sammen frem sak om interkommunalt politisk samarbeid for et  

Ringeriksting for en bred diskusjon og forankring hva rådet for Ringeriksregionen skal  

være i tiden fremover.  

4. Andre saker som anses som nødvendige til et Ringeriksting, settes på agendaen fra  

Ordførerene om ønskelig.  

5.  Det legges frem sak om en ny organisering av interkommunalt politisk samarbeid til  

siste kommunestyremøte i 2019. 

 

Innledning  

 

Jevnaker, Hole og Ringerike kommuner har samarbeidet på politisk nivå siden tidlig på 1990-

tallet. Formen og rammene for samarbeidet har endret seg underveis. Gjeldende 

regionsamarbeid er hjemlet i «Vedtekter for kommunesamarbeidet i Ringeriksregionen», som 

ble vedtatt av Ringerikstinget 16. juni 2009 og deretter godkjent av de respektive 

kommunestyrene.  

Kopi av vedtektene fra 2009 finns her: 

 

http://www.ringeriksregionen.no/assets/files/files/PDF/Ref%20raadet/Vedtekter%20for%20Ri

ngeriksregionen.pdf.  



- 

 

Vedtektene fra 2009 omtaler de ulike organene som har en rolle i samarbeidet:  

 

- Kommunestyrene  

- Ringerikstinget  

- Rådet for Ringeriksregionen  

- Rådmannsgruppen  

- Regionkoordinator.  

 

Deler av disse vedtektene er blitt utdatert, både fordi praktiske forhold er endret siden 2009, 

men ikke minst fordi ny kommunelov, som nå har trådt i kraft, krever et annet rammeverk for 

regionrådssamarbeidet. 

 

Viktige krav i ny kommunelov, Kapittel 18 Interkommunalt politisk råd:  

 

-  Rådets navn skal inneholde «interkommunalt politisk råd».  

- Rådet skal ha et representantskap, som er det øverste organet.  

- Kommunestyrene gjør vedtak om opprettelse av et råd og vedtar en felles 

samarbeidsavtale.  

- Kommunestyrene velger sine medlemmer til representantskapet.  

 

Kommunelovens § 18-4 fastsetter innholdet i samarbeidsavtalen:  

a) Rådets navn  

b) Om rådet er eget rettssubjekt  

c) Hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet  

d) Hvilke saker rådet skal kunne behandle  

e) Hvilken myndighet som er tillagt rådet  

f) Den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis 

ansvarsandelen avviker fra eierandelen  

g) Hvordan deltakerne kan tre ut av rådet  

h) Hvordan rådet kan oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av 

rådets arkiver etter at rådet er oppløst.  

 

Det er tatt initiativ til utvidelse av samarbeidet til å omfatte flere kommuner enn de nåværende 

tre. Vurderingen er imidlertid at dette er prosesser som vil ta tid og krever modning. Inntil det 

trekkes konklusjoner av disse prosessene, trenger Ringeriksregionen et gyldig rammeverk. 

 

Beskrivelse av saken 

 

I tråd med formannskapets vedtak av 22. oktober 2019, sak 131/19, har ordførerne i de tre 

kommunene hatt to arbeidsmøter hvor temaet har vært regionsamarbeid. Ordførerne har 

innhentet informasjon om næringsutvikling på administrasjonsnivå i forbindelse med 

omstruktureringen av dette arbeidet og avviklingen av Ringerike utvikling. 

 



- 

Ordførerne fremhever viktigheten av at regionalpolitiske spørsmål i langt større grad diskuteres 

og forankres i det enkelte kommunestyre. 

 

Ordførerne er enige om at næringsutvikling i det Interkommunale politiske rådet for 

Ringeriksregionen skal være på regionnivå. Dernest er det enighet om at ordfører i Ringerike 

skal lede det Interkommunale politiske rådet og at Ringerike skal være vertskommune for 

rådets sekretariat. Sekretariatet skal ivareta den daglige driften av rådet og gjennomføre 

møtene i rådets organer. 

 

Når kommunestyrene vedtar opprettelsen av Interkommunalt politisk råd vil Ringerike, som 

vetskommune, utlyse og forestå ansettelse av sekretariat. 

 

Ordførerne er også enige om kostandsfordelingen til rådets drift. 

 

Ordførerne vil også legge frem en sak om interkommunalt politisk samarbeid for et  

Ringeriksting for en bred diskusjon og forankring hva rådet for Ringeriksregionen skal være i 

tiden fremover.  

 

For at rådet skal kunne starte arbeidet fremlegges også sak om valg til representanter til rådet i 

angjeldende møte.  

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke utarbeidet forslag til vedtekter i denne omgang. De fleste normale temaer for 

vedtekter er allerede omhandlet i samarbeidsavtalen. Men følgende tema bør vurderes av 

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen når det er etablert:  

 

- Møtefrekvens/hvordan møteplanen fastsettes  

- Innkalling og saksfrist for møter  

- Om rådet skal ha observatører og om noen av disse skal ha talerett. Rådets møter er 

åpne, som alle andre politiske møter, slik at interesserte kan møte om de ønsker og 

holde seg informert. Men siden Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen er et 

politisk organ, opprettet i medhold av kommuneloven, bør taleretten forbeholdes de 

politiske representantene. Viken fylkeskommune bør imidlertid ha politiske 

observatører med talerett, for å sikre god dialog mellom fylkeskommunen og 

kommunene.  

 

De ovennevnte punktene bør diskuteres av rådet når det er etablert, som deretter vedtar sine 

egne vedtekter. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Ny kommunelov har en tekst og inndeling som tyder på at Stortinget ønsker å skille det 

interkommunale politiske samarbeidet fra samarbeidet om tjenesteproduksjon. Disse to måtene 

å samarbeide på skal skilles tydelig fra hverandre med forskjellig rammeverk. Politikken skal 

styres av de folkevalgte, tjenesteproduksjon er en administrativ oppgave.  

Dette passer også godt sett i lys av den nye fylkesstrukturen, som vil kreve en helt annen 

tilnærming til det regionalpolitiske samarbeidet.  



- 

De nye fylkene vil bli mye større, både i utstrekning, men ikke minst i antall kommuner innen 

hvert fylke. Dette vil kreve en aktiv holdning til det regionale samarbeidet og forholdet til 

fylkeskommunen fra den enkelte kommune. For å få gjennomslag for sine egne interesser, må 

det samarbeides og skapes allianser med andre kommuner, som har sammenfallende interesser, 

først og fremst innen Viken fylkeskommune. «Kjøttvekta» vil trolig ha sitt å si innen de nye 

fylkene. 

 

Viktige regionalpolitiske spørsmål må derfor også i langt større grad diskuteres og forankres i 

det enkelte kommunestyre, fordi regional utvikling er viktig for kommunens utvikling. Det er 

særlig areal- og transportspørsmål og regional næringsutvikling som vil stå på den 

regionalpolitiske dagsorden, men også andre tema av interesse for utviklingen av regionen. -  

 

Hittil har de regionalpolitiske spørsmålene i stor grad vært håndtert av regionrådet og vært 

relativt fraværende på kommunestyrenes dagsorden. Dette må endres når den nye 

samarbeidsavtalen inngås. Regionale saker må forankres godt i kommunestyrene, som 

derigjennom gir sine politiske representanter et mandat til å agere ut fra i samarbeidet med 

andre aktører. 

 

Siden det regionalpolitiske samarbeidet flyttes høyere på den politiske dagsorden, er det også 

viktig med en bredere representasjon i rådet. Det foreslås derfor at hver kommune er 

representert med tre medlemmer hver. Dette sikrer en bedre forankring og mer kunnskap om 

og innsyn i de regionalpolitiske prosessene. Det er imidlertid også viktig å understreke at 

samarbeidet er et samarbeid mellom kommuner, og at medlemmene i representantskapet først 

og fremst representerer sin egen kommune. Den enkelte kommune bør legge til rette for at 

dette kan følges opp, blant annet gjennom forberedelse av rådsmøtene. 

 

Vedlegg 

 

Revidert samarbeidsavtale 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 

 

 









 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4189-2  Arkiv: 252  

 

Sak: 138/19 

 

Saksprotokoll - Startlån 2019, - behov for tilleggslån  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket til startlånsordningen med kr. 50 000 000,- for 

2019. Samlet låneopptak for 2019 vil da være kr. 150 000 000,-. 

 
 

Behandling i Formannskapet 05.11.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4189-1   Arkiv:   

 

Startlån 2019, - behov for tilleggslån  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket til startlånsordningen med kr. 50 000 000,- for 

2019. Samlet låneopptak for 2019 vil da være kr. 150 000 000,-. 

  

Innledning / bakgrunn 

Kort om startlånsordningen 

Ingen har krav på startlån fra kommunen, men for mange vil et slikt lån være helt avgjørende 

dersom man skal ha mulighet for å etablere seg med et eierforhold på boligmarkedet, og 

dermed kunne være delaktig i den verdiskapning dette markedet representerer. Uten 

startlånsordningen vil vanskeligstilte på boligmarkedet ha små muligheter til dette, og være 

prisgitt leieforhold som ofte vil være langt dyrere for den enkelte enn et gunstig eieforhold. 

Ungdom i etableringsfasen er ikke i målgruppen for startlån dersom de har muligheter for å 

spare opp nødvendig egenkapital og søke lån i vanlige banker. Derimot vil følgende kunne få 

avgjørende hjelp via ordningen: 

 Barnefamilier med økonomiske utfordringer med å skaffe egnet bolig, og som har 

behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid. Antagelig er 

startlånsordninget et av de viktigste «våpen» kommunen har mot «barnefattigdom». 

Husbanken anbefaler at kommunen benytter over 55% av ordningen rettet mot 

barnefamilier. 

 Barnefamilier som har problemer med å dekke dagens boutgifter, og en refinansiering 

av annen gjeld med startlån kan bidra til at familien kan bli boende i boligen. 

 Søkere med lav, stabil og sikker innekt, men som ikke får lån i vanlig bank. «Trygd» 

defineres i denne sammenheng som stabil og sikker inntekt, men man må ha høy nok 

inntekt til å betjene startlånet i tillegg til andre nødvendige utgifter. 

 Mennesker med høy boliggjeld og/eller annen gjeld med høy rente, som av den grunn 

står i fare for å miste dagens bolig ved tvangssalg. Selv om man ikke greier å betjene 

nåværende gjeld vil ofte et startlån kunne refinansiere gjeld i en slik grad at man kan 

beholde boligen.  

 Likeens kan mennesker med særlige sosiale eller helsemessige utfordringer og som 

mangler egnet bolig komme i betraktning for startlån. Likeens kan startlån til kjøp eller 

refinansiering være nødvendig for å kunne opprettholde et arbeidsforhold. 



Startlån vil alltid være det mest rentegunstige lånet som er å oppdrive, og kan, dersom 

situasjonen krever det, innvilges med opp til 50 års løpetid. De årlige kostnader blir da så lave 

at de fleste vil ha mulighet for å betjene lånet. I Ringerike kommune gies alle lån med 1. 

prioritet i anskaffet bolig, og kommunen har aldri måtte avskrive slike lån som tap. I dagens 

marked vil enhver nyanskaffet bolig ha en solid prisstigning, og risiko ved å videreformidle 

startlån fra husbanken på denne måten oppfattes som minimal. 

 

Beskrivelse av saken 

Fra 2018 endret kommunen policy til en mer aktiv bruk av slike lån. Dette både fordi bankenes 

utlånsregler med bl.a. endrede krav til egenkapital og reservasjoner mot å godkjenne startlån 

som «toppfinansiering» ble endret. I 2018 ble det benyttet kr. 111 000 000,- på ordningen, og 

man undervurderte den «pukkeleffekten» vi nå ser av tidligere praksis der vi skyver et udekket 

behov foran oss.  

Rådmannen ba derfor kommunestyret i forbindelse med budsjettvedtaket for 2019 om fullmakt 

til å låne opp kr. 100 000 000,- til startlånsordningen, som ble vedtatt. Status for ordningen er 

p.t. slik: 

Kommunen har i år mottatt 192 søknader om startlån. Av disse er 107 søknader avslått mens 

74 søknader er innvilget. 39 av disse er barnefamilier (52,7%). 29 søknader er fortsatt 

ubehandlet. 

Pr. august-19 har kommunen innvilget startlån i størrelsesorden 76 mill. kroner. Neste 

utbetaling fra husbanken er i mars 2020, og kommunen kommer til å mangle midler for 

videreføring av ordningen fram til neste utbetaling. Dette er svært uheldig, ikke minst for 

kvalifiserte søkere som må vente, samt uheldige følger etableringen av en stor restanseliste pr. 

1 mars 2020 fører med seg. Flere kommuner som arbeider aktivt opp i mot startlån som 

virkemiddel opplever slik ressursmangel, og husbanken har åpnet for tilleggslåneopptak i 2019. 

Ringerike kommune søkte derfor om dette innen tidsfristen, med forbehold om politisk 

godkjenning om et tillegg på låneopptaket for 2019 på 50 mill. kroner. Husbanken ga 24. 

september positiv tilbakemelding på søknaden, under de samme forbehold. 

I vår husbankregion har også følgende kommuner fått innvilget tilleggslån: Øvre Eiker-, Nedre 

Eiker-, Tønsberg-, Søgne-, Grimstad-, Bamble-, Kragerø-, Flekkefjord-, Froland-, Larvik-, 

Fyresdal-, Farsund- og Bygland kommune 

Den samlede låneportefølje i forhold til startlånsordningen i Ringerike kommune var pr. 

september 2019 på kr. 405 673 315,-, fordelt på 374 lån. Opplånte midler til ordningen regnes 

ikke inn i kommunens samlede gjeldsportefølje. Administrasjonen av lånene forvaltes på vegne 

av Ringerike kommune av Lindorff. 

 

Rådmannens vurdering 

Boutgifter, og i særdeleshet husleie, gjør i dag store inngrep i økonomien til såkalte 

«vanskeligstilte på boligmarkedet». Mange av disse er henvist til relativt kostbare leieordninger 

når det gjelder bolig, da de ikke fyller bankenes krav til boliglån. Dette skyldes enten lav fast 

inntekt (manglende arbeid, deltidsstilling, helsemessige forhold) og opparbeidet lånegjeld 

dersom forholdet har vart en stund. Særlig er rehabiliterte rusmisbrukere og mennesker som 

har vært igjennom psykiske lidelser «på bar bakke», og har små muligheter i dagens 

boligmarked uten kommunal medvirkning. 



Dersom innbyggere har et lavere beløp til disposisjon enn statens minstesatser etter at 

boutgifter er betalt, vil dette kvalifisere til supplerende sosialhjelp. Sosialhjelpsutgiftene i 

Ringerike kommune har gått ned, men det er vanskelig å tilskrive dette til endret policy når det 

gjelder bruk av startlån som virkemiddel. Det er antagelig andre forhold og tiltak som utløser 

dette, da en effekt av startlånssatsingen først vil vise seg etter noe lengere tids praksis. 

Man skal kunne betjene et startlån for å få dette tildelt, og mennesker som i stor grad er 

avhengige av sosialhjelp kvalifiserer ikke i forhold til kriteriene for tildeling av slikt lån. Skal så 

skje, må de delta i husbanken/kommunens prosjekt «Eie først» (som nå vil få navnet «Barna 

først»). Her er kommunen i startfasen, og så langt har seks familier fått hjelp videre innen 

denne ordningen, og tre nye framilier er under arbeid. 

Når det gjelder effekt i forhold til begrepet «barnefattigdom» og «sosial arv», er det også for 

tidlig å forsøke å konkretisere tall. Noen tiltak virker direkte, - andre forbyggende. Dette 

indikerer at resultatene vil komme, og bli målbare på sikt. Allikevel kan vi konstatere at så 

langt i 2019 har 39 barnefamilier fått startlån. Anslår vi at hver familie har to barn i snitt, har ca 

80 barn profittert på ordningen. Familiene har fått trygge og sosialt aksepterte boforhold, bedre 

råd, man kan ta venner med hjem, delta mer aktivt sosialt sammen med andre og ikke minst 

oppleve langt bedre forhold intern i familien når utfordringene med uoverstigelig gjeld og 

uverdige boforhold dominerer hverdagen. Dette er boligsosialt arbeid på sitt beste. 

Rådmannen ser at også i 2020 vil man ha behov for et relativt stort låneopptak. Flere psykisk 

utviklingshemmede flytter ut fra foreldrehjemmet og i borettslag, og gruppen som vil profittere 

på «Barna først» vil bli prioritert. Men etter hvert vil effekten av etterslep/-akkumulerte behov 

gradvis reduseres, og etterspørselen etter startlån vil forhåpentligvis stabiliseres på et lavere 

nivå enn dagens behov tilsier. Dagens låneportefølje genererer en årlig nedbetaling på på 17 

mill. kroner/år. 

Rådmannen vil derfor anbefale at Ringerike kommune benytter seg av tildelte ekstralån for 

2019. Tilleggslånet må være utbetalt fra husbanken innen 24.11.19. Dette vil rådmannen kunne 

effektuere ved et eventuelt positivt vedtak i formannskapet 5. november og kommunestyret 7. 

november. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 20.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4186-2  Arkiv: 223  

 

Sak: 139/19 

 

Saksprotokoll - Endringer i statlige overføringer til Fontenehuset Hønefoss, - 

konsekvenser  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Søknad om økt overføring på kr 400 000,- imøtekommes. 

 
 

Behandling i Formannskapet 05.11.2019: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Søknad om økt overføring på kr 400 000,- imøtekommes». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Aasens (Sp) forslag, ble Aasens (Sp) 

forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4186-1   Arkiv:   

 

Endringer i statlige overføringer til Fontenehuset Hønefoss, - konsekvenser  
 

Forslag til vedtak: 

Søknad om økt overføring fra Ringerike kommune på kr. 400.000,-, med bakgrunn i 

helsedirektoratets endrede regler for tilskuddsutmåling, avslås. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Kort historikk: 

Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss ble etablert 3. juli 2003 og startet opp i Stabellsgate. 

Virksomheten ble flyttet til dagens lokasjon (St. Olavsgate 5) i 2005, og har nå vært aktive i 16 

år. Fontenehus er etablert 12 steder i Norge som del av et verdensomspennende tiltak med ca. 

320 Fontenehus drevet etter de samme premisser. 

Fontenehusene er klubbhus. På klubbhusene gis det muligheter til å bygge relasjoner. 

Medlemmene kan få støtte på veien mot å få lønnet arbeid, utdannelse og egen bolig. Videre 

baserer klubbhusene seg på medlemmenes talenter og ferdigheter for driften av husene. 

Medlemmene deltar i beslutninger ved konsensus i alle viktige saker relatert til 

driften. Fontenehuset kvalitetssikrer arbeidet ved en akkreditering hvert 3. år. 

Fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringstilbud bygger på helt grunnleggende 

menneskelige behov. Alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre 

oppgaver som må løses. Fontenehusenes helsebringende arbeidsfellesskap er således et 

kostnadseffektivt alternativ. Medlemmer får gjennom arbeidsdagen på Fontenehuset støtte til 

også å mestre utfordringer på andre områder i livet. Frivillighet, relasjoner og likeverd er 

fontenehusenes grunnleggende verdier. 

 

Beskrivelse av saken 

Målgruppen for Fontenehus er definert til «mennesker med psykiske lidelser/helseproblemer 

og/eller rusmiddelproblemer». For å bidra til at flere personer med psykiske helseproblemer 

og/eller rusmiddelproblemer skal delta i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid, 

gir helsedirektoratet etter fastsatte kriterier tilskudd til etablering og drift av Fontenehus. Det 

forventes at tilskuddet skal bidra til drift og god kvalitet i tilbudet ved Fontenehusene, at det 

etablerere flere Fontenehus og at tilskuddet skal fremme det landsdekkende samarbeidet og 

læring mellom fontenehusene. 



 

Fra og med driftsåret 2020 blir det gjennomført endringer i tildelingskriterier for driftstilskudd 

for «fontenehus» i Norge. Den reviderte ordningen er basert på en årlig nedtrapping over 3 år: 

 Nye Fontenehus kan få dekket inntil 100 prosent av driftsutgiftene det første driftsåret. 

Første driftsår regnes fra Fontenehusets oppstartdato og 12 måneder frem i tid.  

 Fontenehus som er inne i sitt andre eller tredje driftsår kan få dekket inntil 75 prosent 

av driftsutgiftene.  

Fontenehus som har vært i drift ut over tre år kan innvilges opp til 50 prosent av 

driftsutgiftene. Dette er den største endringen for eksisterende fontenehus og deres 

hjemkommuner, ved at maksimalt statlige tilskudd fra år 4 reduseres fra inntil 75% til inntil 

50%. Det betyr at Helsedirektoratets tildeling, som skjer i juni for inneværende år, ikke vil bli 

større enn kommunens budsjettvedtak for samme år (vedtatt i desember året før).  

Helsedirektoratet stiller nå også krav om at kommunen må sørge for en gradvis økning av 

kommunal delfinansiering av Fontenehus i kommunens økonomiplan, slik at den kommunale 

delstøtten blir av varig karakter. Dette må skje i takt med at tilskudd fra Helsedirektoratets gis 

med lavere dekningsgrad. 

Helsedirektoratet understreker også at det statlige tilskuddet vil bli vurdert i forhold til 

kvaliteter ved fontenehuset drift. Direktoratet vil bl.a. vurdere fontenehusene i forhold til:  

 Drift i tråd med fontenehusmodellen 

 Systematisk jobbing med kvalitetssikring og akkreditering 

 Samarbeid med NAV, DPS, rus og psykisk helse tjenestene i kommunen  

 Interne driftsmål: 

o Daglig oppmøte: 6 per ansatt (eks daglig leder/ jobb/studiekonsulenter) og 18 

aktive medlemmer per ansatt 

o Antall overgangsarbeidsplasser: 20% av gjennomsnittlig daglig oppmøte 

o Formidling til ordinært arbeid: 12,5% av gjennomsnittlig daglig oppmøte 

 

I Ringerike kommune har Fontenehuset Hønefoss vært i drift i over tre år, og dette innebærer 

at Ringerike kommune utfordres til å øke det årlige kommunale tilskuddet med kr. 400 000,- 

(fra 1,2 mill. til 1,6 mill. kroner) fra og med driftsåret 2020. Dette er i tråd med det omsøkte 

tilskuddet fra Fontenehuset i Hønefoss for 2020.  

Rådmannen har hatt to møter med Fontenehusets ledelse (daglig leder og styreleder) vedr. den 

oppståtte stituasjonen. Fontenehuset beskriver konsekvensene slik, dersom Ringerike 

kommune ikke kan realisere omsøkte økning i tilskuddet:  

1. Dersom Ringerike kommune ikke øker sitt engasjement med kr. 400.000,-, vil staten 

redusere sine overføringer tilsvarende. I dag har Fontenehuset fire stillinger i tillegg til 

stillingen for daglig leder. Det siste året har Fontenehuset hatt et gjennomsnittlig 

oppmøte i den arbeidsorienterte dagen på ca. 24 personer, og tar vi med 

fritidsprogrammet er vi oppunder 30 personer. Dette betyr at for å opprettholde 

akkreditering etter de internasjonale og nasjonale krav til medarbeidere, bør det i 2020 

være 5 medarbeiderstillinger. 

2. Dersom Fontenehuset mister deler av det samlede tilskudd, vil dette resultere i at antall 

stillinger må reduseres. Dette vil føre til at medlemmene får et dårligere tilbud på 

dagtid, og at Fontenehuset må redusere fritidstilbudet. Likeens åpningstider på 



helligdager og i helger. Dette igjen kan bety at fontenehuset mister akkreditering, og vil 

da ikke være kvalifisert til å få tilskudd fra Helsedirektoratet. 

Fontenehuset beskriver videre at de siste tre årene har Fontenehuset i Hønefoss hjulpet i 

gjennomsnitt 11 personer tilbake til lønnet arbeid hvert år. Mange medlemmer har også fullført 

videregående skole og startet på Universitet og høgskoler. Fontenehuset i Hønefoss har siden 

2016 gjennomført trivselsundersøkelser blant medlemmene i samarbeid med Fontenehus 

Norge, som viser at svært mange ikke lenger har behov for innleggelser eller hjemmebesøk i 

løpet av dagen.  

De siste månedene har Fontenehuset hatt en stor økning av medlemmene i aldersgruppen 

mellom 18 til 30 år. Av nye personer som har kommet til Fontenehuset etter sommeren, har 

50% vært i denne aldersgruppen. Dette er en aldersgruppe Fontenehuset håper å kunne ha et 

stort fokus på også i fremtiden. Fontenehuset ønsker vedlagte «brukerhistorie» vedlagt saken, 

og rådmannen har imøtekommet dette. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser de utfordringer og vanskeligheter de nye reglene fra helsedisrektoratet skaper 

for fontenehusets drift, og de problemer dette kan gi i forhold til tilbudene og de 

følgeproblemer dette kan generere for brukerne/medlemmene. Situasjonen oppleves fra 

fontenehusets ledelse som svært alvorlig, og kan i verste fall føre til at tilbudet avvikles. 

Rådmannen har utarbeidet sitt forslag til budsjett for Ringerike kommune 2020, i tråd med de 

politisk føringer/anbefalinger og krav til avsetninger som der ligger. I en slik sammenheng er 

det foretatt en rekke innsparinger og lagt inn utfordrende effektiviseringskrav. Rådmannen er 

derfor nødt til å ikke å anbefale omsøkte budsjettøkning for Fontenehuset i Hønefoss. 

Dersom man politisk ønsker å imøtekomme fontenehusets ønske om en økning i det 

kommunale tilskudd fra kr. 1.200.000,- til kr. 1.600.000,-, må inndekning for et slikt vedtak 

finnes ved en reduksjon innen Helse og omsorgsbudsjettet (der budsjettet for «rus og psykisk 

helse» ligger) på kr. 400.000,-. Alternativt kan inndekning gjøres ved en reduksjon av 

formannskapets disposisjonskonto eller en reduksjon i avsetningen til disposisjonsfond 

(budsjettert overskudd) med samme beløp. 

Rådmannen vil advare mot å utsette saken til rapportering 1. tertial 2020. Man vil da ikke ha 

noen avklaring innen tidsfristen for fontenehusets søknad til helsedirektotatet, og søknaden vil 

da bli avvist. En slik utsettelse ville også føre til at utbetalingen fra Ringerike kommune ikke vil 

skje før august/september 2020, noe som ville være uhåndterlig for fontenehusets videre drift. 

 

Vedlegg 

 Brukerhistorie fra Fontenehuset Hønefoss. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 



 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

I 2007 gikk jeg inn døren til Fontenehuset Hønefoss med en drøm om en Vernepleierutdanning, på 

tross av alle bekymringer og advarsler fra både fastlege, NAV og mennesker involvert i min 

Individuelle Plan. I 2015 kom jeg tilbake til Fontenehuset som student i praksis og skrev 

hovedoppgaven min om Fontenehusmodellen. Samme år mottok jeg autorisasjon som Vernepleier. 

 

I slutten av 2015 fikk jeg spørsmål fra Annlaug Nielsen (daglig leder) og Knut Stubben (tidligere 

styremedlem) om jeg ønsket å gå inn i en prosjektstilling som Erfaringskonsulent ved Ringerike 

DPS avdeling Røyse. Jeg syntes dette hørtes spennende ut og takket ja. 3 mars 2016 startet jeg i 

20 % stilling som Vernepleier med brukererfaring. Stillingen gikk raskt opp til 40 %, og i februar 

2017 fikk jeg tilbud om en fast stilling som Erfaringskonsulent i 50 %. 

Pr. juni 2019 jobber jeg i 60% og jobber nå i FACT teamet tilknyttet Vestre Viken Ringerike DPS, 

som er et tverrfaglig samarbeidsteam. Det består av psykiater, psykolog, sykepleier og vernepleier. 

 

Så hva er en Erfaringskonsulent og hvordan jobber man? En Erfaringskonsulent er en person med 

brukererfaring, i mitt tilfelle som mottager av psykiske helsetjenester. Den viktigste 

arbeidsoppgaven er å spre håp om at, på tross av psykiske utfordringer, er det fullt mulig å ta en 

utdanning og- eller kommer seg ut i ordinært arbeid. En annen viktig arbeidsoppgave er å sette økt 

fokus på brukermedvirkning. Pasienten sitter med den best ekspertise på seg selv!  

 

Dette er noe jeg kan relatere meg til i henhold til utfordringer og fordommer med tjenester jeg selv 

mottok. «Du som hadde angst og slet med depresjoner kunne ikke ta en Vernepleierutdanning!» var 

meldingen jeg fikk av NAV og behandlere. De fortalte meg at det var lite realistisk med en 

høgskoleutdanning og ville tvinge meg ut i tiltak som overhodet ikke hadde noe fremtid, hverken 

økonomisk eller forhold til helsen. Jeg visste selv at, hvis jeg skulle komme ut i arbeid, så måtte jeg 

ta en høyere utdanning slik at jeg kunne skaffe meg et arbeid jeg kunne stå i over tid. 

 

På Fontenehuset fantes det ingen fordommer og ingen som tvilte på at jeg skulle klare en utdanning. 

Det var ingen som satte begrensninger for mine drømmer og håp. Jeg fikk hjelp til å bytte 

saksbehandler på NAV for å få igjennom min egen tiltaksplan. Jeg fikk også hjelp til å ordne en 

dårlig økonomi, etter mange år vekslende mellom strøjobber og sosialstønader. Jeg fikk hjelp til å 

finne dokumentasjon og ordne papirer for å komme inn på OPUS så jeg kunne starte med å ta opp 2 

fag jeg manglet for å få full studiekompetanse.  

 

Jeg benyttet Fontenehuset som en arbeidsplass for å skaffe meg gode rutiner rundt lekselesing og 

forberedelse til eksamen. Dette ga meg en solid plattform da jeg startet på Høgskolen i Oslo og 

Akershus i 2011. Takket være disse rutinene var jeg selvhjulpen igjennom studiene på høgskolen til 

jeg kom tilbake på Fontenehuset som student i praksis. 

 

Fontenehuset Hønefoss har siden oppstarten opparbeidet seg en unik kompetanse på mennesker 

med psykiske utfordringer. De har også god kjennskap til praktiske utfordringer unge mennesker  

møter i regi av NAV eller i behandling, der det dessverre ofte fokuserer på begrensinger i stedet for 

menneskelige ressurser. Denne kompetansen benytter jeg meg av i mitt arbeid som 

Erfaringskonsulent ved Ringerike DPS via et tett samarbeid med Fontenehuset.  

 

Siden jeg startet på Ringerike DPS har jeg fulgt mange, både unge og voksne, til omvisning på 

Fontenehuset. Enkelte ønsker å ta og- eller fullføre en utdanning, mens andre ønsker å komme seg 

ut i arbeidslivet. Ved å legge til rette for pasienten før utskrivelse, kan man med enkle grep 

forebygge nye og lengre sykdomsperioder, tilbakefall og nye innleggelser.  

 

Selv om jeg slet med psykiske utfordringer hadde jeg god selvtillit. Jeg visste jeg kunne klare en 

utdanning og komme meg ut i arbeid. Men alle fordommene jeg møtte i egen behandling hadde gitt 



meg et dårlig selvbilde. Som medlem ved Fontenehuset har jeg fått mulighet til å vise hva jeg duger 

til, vise at jeg er en ressurs og at «man kan på tross av!». Jeg vil på vegne av dette takke 

Fontenehusets medarbeidere og medlemmer for muligheten, støtte og hjelp jeg har mottatt fra 

starten på en utdanning, til å nå være i fast ordinært arbeid.  

 

Med vennlig hilsen 

Ola Heiene F.  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3498-17  Arkiv: M12  

 

Sak: 159/19 

 

Saksprotokoll - Anmodning fra Tyristrand vannverk SA om forhandlinger om 

kommunal overtakelse av vannverket.  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Rådmannen gis fullmakt til å utrede og forhandle om kommunal overtakelse av 

Tyristrand vannverk SA, arbeidet gjennomføres i samarbeid med styret i Tyristrand 

vannverk. 

2. Rapport 187/2011» Kommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller 

samvirkeforetak» fra Norsk vann brukes som mal for utredningsarbeidet. 

3. Ringerike kommune forutsetter at alle investeringer i Tyristrand vannverk fryses mens 

utredningsarbeidet pågår. 

4. Kostnader i forbindelse med utredningsarbeidet for eksempel kjøp av ekstern bistand 

fordels likt mellom Ringerike kommune og Tyristrand vannverk SA. 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 3: 

«Ringerike kommune forutsetter alle investeringer i Tyristrand vannverk. Så fremt det ikke 

påvirker vannkvalitet. Fryses mens utredningsarbeidet pågår». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

Et enstemmig formannskap vedtok at Steinhovdens (MDG) forslag til tillegg i pkt. 3 følger 

saken. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3498-15   Arkiv: M12  

 

 

Anmodning fra Tyristrand vannverk SA om forhandlinger om kommunal 

overtakelse av vannverket.  
 

Forslag til vedtak: 

1. Rådmannen gis fullmakt til å utrede og forhandle om kommunal overtakelse av 

Tyristrand vannverk SA, arbeidet gjennomføres i samarbeid med styret i Tyristrand 

vannverk. 

2. Rapport 187/2011» Kommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller 

samvirkeforetak» fra Norsk vann brukes som mal for utredningsarbeidet. 

3. Ringerike kommune forutsetter at alle investeringer i Tyristrand vannverk fryses mens 

utredningsarbeidet pågår. 

4. Kostnader i forbindelse med utredningsarbeidet for eksempel kjøp av ekstern bistand 

fordels likt mellom Ringerike kommune og Tyristrand vannverk SA. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har mottatt en anmodning fra Tyristrand vannverk SA (heretter 

«Tyristrand vannverk») om forhandlinger om kommunal overtakelse av Tyristrand vannverk. 

 

Tyristrand vannverk vedtok i sitt ekstraordinære årsmøte den 17.10.19 at styret i Tyristrand 

vannverk gis fullmakt til å starte forhandlinger med Ringerike kommune om å komme fram til 

et avtaleutkast om en kommunal overtakelse av Tyristrand vannverk. 

 

Saken som legges frem til vedtak er en utredningsfullmakt, inkl. organisering av arbeidet og 

ansvar.  

 

Innledning / bakgrunn 

Tyristrand vannverk er et privat vannverk i Ringerike kommune. Vannverket ble etablert i 

1949 og er organisert som et samvirkeforetak med varierende antall andelseiere og varierende 

kapital. Det er ca. 1028 abonnenter som mottar vann fra Tyristrand vannverk i dag. 

 



- 

Ringerike kommune har siden sommeren 2019 midlertidig driftet Tyristrand vannverk, da 

vannverket ikke hadde teknisk personell til å drifte anlegget sitt. Avtalen er tidsbegrenset ut 

året. Ringerike kommunes driftspersonell har avdekket store mangler ved anlegget. 

 

Tyristrand vannverk har nå bedt kommunen om å starte forhandlinger om kommunal 

overtakelse av Tyristrand vannverk. 

 

Blant annet står følgende i saken som ble fremlagt årsmøte i Tyristrand Vannverk den 

17.10.19. 

 

«Det nye styret tok over etter årsmøtet 8. mai i år. Etter hvert som styret gradvis fikk oversikt 

over status i løpet av sommeren og høsten ble det avdekket mange alvorlige problemer og 

mangler relatert til driften av vannverket.  

 

Med sommerens store mediesak Askøyskandalen som bakteppe er det åpenbart at vannverk 

ikke kan gå på akkord hverken med rensekrav eller leveringssikkerhet. Tyristrand Vannverks 

fremtid som selvstendig vannverk forutsetter derfor at det blir foretatt store investeringer. Det 

siste styret Ønsker er en ny Askøyskandale på Tyristrand og Nakkerud. 

Det er egentlig to separate problemer vannverket står overfor: 

 

1. Renseanlegget fungerer ikke godt nok. 

2. Det må gjennomgående gjøres store oppgraderinger og investeringer for at 

vannverket skal kunne driftes som et moderne anlegg og gi en sikker vannforsyning 

til befolkningen på Tyristrand og Nakkerud.» 

 

Kravene til sikker vannforsyning er blitt skjerpet de siste tiårene, gjennom krav i 

drikkevannsforskriften. Tyristrand vannverk sliter med å oppfylle drikkevannsforskriften og 

styret mener det ikke kan fortsette å drive vannverket som et dugnadsprosjekt. Dette er 

rådmannen enig i. 

 

Tyristrand vannverk fremstår i dag som et anlegg med flere mangler og ikke et større 

hovedproblem. Dette kommer trolig av en beskjeden pengebruk over lenger tid som nå må 

rettes opp i. Vannkvaliteten tilfredsstiller drikkevannsforskriften i dag, men tiden er knapp.  

 

Leveringssikkerheten til Tyristrand vannverk må tilfredsstilles. Vannverket har i dag ingen 

reservevannforsyning, det er et krav om dette i den nye drikkevannsforskriften. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike kommune har mottatt anmodning fra Tyristrand vannverk om forhandlinger om 

kommunal overtakelse av Tyristrand vannverk. Saken er prinsipiell, kommunen har ikke 

vedtatt retningslinjer for kommunal overtakelse av private vannverk og saken legges derfor 

frem for kommunestyret til avgjørelse. I saken ber rådmannen om fullmakt til å starte et 

utredningsarbeid om kommunal overtakelse av Tyristrand vannverk sammen med styret i 

Tyristrand vannverk. 

 

Rådmannen foreslår at dette arbeidet gjøres som en trinnvis prosess etter anbefaling i Rapport 

187/2011 «Kommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller 

samvirkeforetak» utarbeidet av Norsk vann. 



- 

 

 

 
Kommunestyret vil få en ny sak til behandling når utredningsfasen er over, der det vil 

fremkomme en anbefaling om veien videre. 

 

Rådmannen foreslår at det etableres en prosjektorganisasjon med kommunal prosjektledelse og 

deltakelse fra vannverket med ansvar for utredningen. 

 

Rådmannen foreslår også at kostnader i forbindelse med utredningen (for eksempel ekstern 

bistand) deles likt mellom kommunen og Tyristrand vannverk. 

 

En forutsetning for å gå inn i en slik utredning vil være at alle investeringstiltak i Tyristrand 

vannverk fryses inntil prosessen er avsluttet. 

 

 

Juridiske forhold  

 

 

Ingen forpliktelse til å overta eierskap  

 

Kommunen har ingen plikt til å overta Tyristrand vannverk (jf. nærmere om dette nedenfor 

under punk «Alternative løsninger»). En kommunal overtagelse kan imidlertid være en 

hensiktsmessig løsning for å sikre en tilfredsstillende vannforsyning.  

 

Lov om kommunale vass – og avløpsanlegg regulerer blant annet eierskapet til vann – og 

avløpsanlegg. Det følger av § 1 at nye vann – og avløpsanlegg skal være eid av kommuner, 

enten direkte eller via annen selskapsform. For allerede eksisterende vann – og avløpsanlegg 

gjelder det imidlertid ingen kjøpeplikt for kommunen.  

 

Kommunale forpliktelser med hensyn til vannforsyning etter helselovgivning  

 

Selv om kommunen ikke har noen kjøpsplikt, og det i utgangspunktet er vannverkseier som er 

ansvarlig for at vannforsyningen er tilfredsstillende hygienisk og miljømessig, så vil kommunen 

opptre som helsemyndighet via kommunalhelsetjenesten i en samordning med Mattilsynet, jf.  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 4(3).  

 



- 

Folkehelseloven er også hjemmelslov for blant annet Forskrift om vannforsyning og drikkevann 

(Drikkevannsforskriften), som har viktige bestemmelser om vannforsyning og vannkvalitet. 

Drikkevannsforskriften § 26 angir de kommunale forpliktelsene.  

 

Det følger videre av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 1-1(1) at lovens 

formål er særlig å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av blant annet «skade og 

lidelse». Dette gir kommunen et ansvar i forhold til vann.  

 

Dette er også bakgrunnen for at kommunen har inngått en midlertidig driftsavtale med 

Tyristrand vannverk.  

 

Kommunale forpliktelser med hensyn til brannvern 

I tillegg til dette er kommunen i henhold til Forskrift om brannforebygging (FOR-2015-12-17-

1710) § 21 ansvarlig for å sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrenser i 

tettbygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I boligstrøk og 

lignende der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer 

passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal 

kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet. 

 

Ved en eventuell overtagelse av Tyristrand vannverk, må kommunen utrede og planlegge 

hvordan ansvaret for å sikre brannvesenet tilstrekkelig slokkevann skal ivaretas, samt hvilke 

kostnader de vil medføre å ivareta dette. Tilsvarende må også brannvesenets behov for 

slokkevann vurderes dersom kommunen ikke ønsker å overta Tyristrand vannverk. I et slikt 

tilfelle må kommunen vurdere om behovet for slokkevann kan løses på andre måter enn ved 

kommunal overtagelse av vannforsyningen.  

 

Kommunale forpliktelser med hensyn til vannforsyning etter beredskapslovgivningen  

 

I henhold til Lov om helsemessig og sosial beredskap § 2-2 har kommunen en plikt til å 

utarbeide en beredskapsplan for de helse – og sosialtjenester som de skal sørge for et tilbud av 

eller er ansvarlig for. Beredskapsplanen skal også omfatte tjenester som tilbys av private 

virksomheter som en del av de respektive tjenester. Dette betyr at kommunen har et ansvar for 

at det foreligger beredskapsplaner for hendelser som kan medføre reduksjon i et vannverk sitt 

evne til å yte de tjenestene de har ansvar for.  

 

Kommunale forpliktelser med hensyn til vannforsyning etter sivilbeskyttelsesloven  

 

I henhold til Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(Sivilbeskyttelsesloven) § 14 plikter kommunen å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan 

inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de 

i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i 

en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). 

 

I henhold til sivilbeskyttelsesloven § 15 skal kommunen med utgangspunkt i risiko- og 

sårbarhetsanalysen etter § 14 utarbeide en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal bl.a. 

inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede 

hendelser. Vannforsyning er en kritisk faktor i forhold til kommunens ansvar for å 
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beskytte innbyggernes liv og helse. Vannforsyning vil derfor inngå som en del av ROS 

analysen. Dette må følges opp med konkrete tiltak for å unngå/redusere mulig skade på 

vannforsyningssystemene, uavhengig av om disse er kommunale eller private. 

 

Kommunale forpliktelser etter plan – og bygningsloven  

 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl.) inneholder bestemmelser om kommunens 

ansvar for vannforsyning. Det kan etter § 11-1 nr. 3 utarbeides kommunedelplan for bestemte 

områder, temaer eller virksomhetsområder.  

 

Der en kommune, med hjemmel i pbl. § 18-1 har stilt krav om at tomt bare 

kan deles eller bebygges dersom hovedvannledning fører til og langs eller over tomta, vil 

kommunen være forpliktet til å overta anlegget når anlegget er ferdigstilt og godkjent. 

Dette følger av pbl § 18-1, 5. ledd. 

 

PBL § 27-1 er særlig aktuell i forbindelse med fremføring av kommunal ledning i et område 

med andels- eller samvirkevannverk. I slike tilfeller kan kommunen, etter å ha vurdert de krav 

som loven stiller, kreve at abonnentene knytter seg til det kommunale vannforsyningsnettet. En 

forutsetning for å kunne kreve påkobling er at kommunal ledning føres fram i rimelig 

avstand til abonnentenes private nett. 

 

Forurensningsforskriften kapittel 16 om kommunale vann – og avløpsgebyr  

 

Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) kapittel 16 (Kommunale 

vann – og avløpsgebyrer) angir rammene for utforming av kommunens gebyrforskrifter for 

vann og avløpsgebyr. 

 

Forskriften gir kommunen mulighet til å etablere særskilte gebyr for de geografiske 

områdene som overtas fra andels- eller samvirkevannverk under visse forutsetninger. Dersom 

rådmannen gis fullmakt til å utrede og forhandle om kommunal overtakelse av Tyristrand 

vannverk, vil en vurdering av gebyr mv. være en naturlig del av denne utredningen.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

I 2004 ble det ingått overenskomst mellom Nymoen vannverk og Ringerike kommune om 

tilknytning av Nymoen vannverk til Ringerike vannverk. overenskomsten ble vedtatt i 

Hovedkomiteen for miljø – og arealforvaltning i møte den 08.03.04, sak 0032/04.  

 



- 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen foreslår også at kostnader til utredningen for eksempel ekstern bistand deles likt 

mellom kommunen og Tyristrand vannverk. Dette vil eventuelt være nye utredninger og 

gjelder ikke allerede igangsatt arbeid. 

 

Fremtidige kostnader ved en kommunal overtakelse blir en del av utredningen. 

 

 

Alternative løsninger 

  

Ringerike kommune avviser forespørselen fra Tyristrand vannverk. Kommunen ønsker ikke gå 

i forhandlinger om kommunal overtakelse. 

 

Hvis kommunestyret ønsker å vedta dette, bør konsekvensen av dette utredes før vedtak fattes. 

Det følger av Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 1 (1) at:  

 

«Nye vass- og avløpsanlegg skal vere eigd av kommunar. Eksisterande vass- og 

avløpsanlegg kan berre seljast eller på annen måte overdragast til kommunar. 

Vesentleg utviding eller samanslåing av eksisterande private anlegg kan berre skje 

med løyve frå kommunen etter § 2.» 

 

Denne bestemmelsen pålegger imidlertid ikke kommuner å overta private anlegg, jf. merknad 

til lovens § 1 Ot.prp. nr. 136 L (2010-2011)   

 

«Kravet om at anleggene bare kan selges til kommunen medfører ingen tilsvarende 

kjøpeplikt for kommunen.»  

 

Bestemmelsen er slik å forstå at nye vann – og avløpsanlegg skal være eid av kommuner, enten 

direkte eller via annen selskapsform. For allerede eksisterende vann – og avløpsanlegg gjelder 

det imidlertid ingen kjøpeplikt for kommunen.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret og takke ja til anmodningen fra Tyristrand vannverk om 

forhandlinger om kommunal overtakelse. 

 

Tyristrand vannverk har store utfordringer med å overholde Drikkevannsforskriften fremover, 

og har bedt om både bistand og råd fra kommunen. Ringerike kommune har midlertidig driftet 

renseanlegget. Dette er en ordning som ikke bør fortsette hvis Tyristrand vannverk skal 

fortsette som privat vannverk. Rådmannen ser flere utfordringer med en slik midlertidig 

kommunal drift som vi har i dag. Dette går blant annet på uklare ansvarsforhold og 

likebehandling i forhold til andre private vannverk. Vannverket må ha egne folk som drifter 

renseanlegget sitt. 

 

Vannverket har både utfordringer med driften av anlegget og står også foran betydelige 

investeringer i sitt anlegg fremover. Rådmannen tror at Tyristrand vannverk vil få store 

utfordringer med å kunne ivareta dette ansvaret fullt ut fremover. 



- 

Rådmannen mener derfor Ringerike kommune bør gå inn i slike forhandlinger med en intensjon 

om kommunal overtakelse. 

 

Rådmannen foreslår at det etableres en prosjektorganisasjon med kommunal prosjektledelse og 

deltakelse fra vannverket med ansvar for utredningen. 

 

Norsk vann har utarbeidet en veileder for kommunal overtakelse av private vannverk. Rapport 

187/2011 «Kommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller 

samvirkeforetak» Rådmannen foreslår å legge den til grunn for det videre arbeid. Der legges 

det opptil en trinnvis prosess. Første trinn er utredningsfasen. Rådmannen foreslår som 

minimum at utredningen må inneholde følgende:  

 

 Standarden på kilde, vannbehandling og distribusjonsnett.  

 Behovet for tiltak for å oppnå en tilfredsstillende vannforsyning 

 Kostnadskalkyler og konsekvenser for gebyrene for de ulike alternativer både for 

vannverkets og kommunens abonnenter 

 Konsekvensvurdering av at kommunen ikke overtar 

 Anbefalt prinsippløsning, ev. investeringsbehov, finansieringsløsning samt konsekvenser 

for gebyrer. 

 

Utredningene vil da resultere i en anbefaling. Det første alternativet er at det vedtas en 

intensjonsavtale om kommunal overtakelse med rammer for det videre arbeid med planlegging 

av hvordan overtakelsen skal gjennomføres. Det andre alternativet at kommunen ikke overtar 

med begrunnelse for en slik konklusjon.  

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal  
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Forord

Det er ca. 500 andels - eller samvirke vannverk i Norge som forsyner mer enn 50 personer
eller 20 husstander/hytter. V annverk som opplever at utfordringene blir for store,
henvender seg gjerne til k ommunen m ed anmodning om å overta vannforsynings -
anleggene . Det er mange og komplekse utfordringer knyttet ti l slike overdragelser av
både juridisk, økonomisk, teknisk og pedag ogisk karakter.

På denne bakgrunn har Norsk Vann sett behovet for å bistå vannverkene og kommunene
best mulig i slike prosesser. Gjennom arbeidet med rapporten er det innhentet erfaringer
fra ulike overdragelser , samt kartlagt og omtalt aktuelt regelverk . Dette er grunnlaget for
a nbefalingene om hvordan slike prosesser bør legges opp, herunder forslag til mal for
overtakelses avtale mv.

Hovedformålet med denne veiledningen er å gi råd til prosessen med kommunal
overtakelse når vannverket tar initiativ til dette. Siden det i visse tilfelle kan være
grunner til at kommunen er den parten som ønsker å overta andelsvannverk uten at
andelsvannverket ønsker dette, er det også utarbeidet veiledning for begge parter for
denne situasjonen.

May Rostad i Kinei AS har vært engasjert som rådgiver for gjennomføring av prosjektet
og er hovedforfatter av rapporten. Svein Aannestad i Kinei AS er medforfatter. Det
understrekes at anbefalingene som er gitt i rapporten, ikke er behandlet prinsipielt i
Norsk Vanns styrende orga ner.

Styringsgruppen for prosjektet har bestått av følgende personer:
Carsten H. Barbøl, Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA
Rune Lejon, Tromsø kommune
Asle Aasen, Multiconsult
Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind AS
Christen Ræstad, Sivilingeniør Christen Ræstad
Trond Thoreid, Blaker Vannverk

Elin Riise har vært Norsk Vanns prosjektleder, og Toril Hofshagen i Norsk Vann har også
bidratt med innspill til denne rapporten.

En referansegruppe er invitert til å komme med kommentarer og innspill til rapporten.
Innspillene er tatt hensyn til i størst mulig grad. Følgene personer har bidratt i
referansegruppen:

Jan Roger Aas, Årnes Vannverk
Dag Søvik, Rauma kommune
Bjørn Støwer, Frosta Vassverk

Norsk Vann vil takke alle medvirkende for et godt samarbeid og gode innspill til
prosjektet!

Hamar, 2 . desember 2011

Elin Riise
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Sammendrag

Hovedformålet med denne veiledningen er å gi råd til prosessen med kommunal overtakelse
av andels - eller samvirkevannverk når vannverket selv tar initiativ til dette. Si den det i noen
tilfeller kan være grunner til at kommunen er den parten som ønsker å overta andels - eller
samvirke vannverk uten at vannverket ønsker dette, er det også utarbeidet veiledning for
begge parter for denne situasjonen.

Overtakelsesp rosessen for eslås gjennomført i følgende trinn :

1 . Inititiativfase med dialog mellom vannverk et og kommunen. Beslutte om det er
grunnlag for å starte utredning om overtakelse og ev. vilkår for dette (mandat)

2 . Utredningsfase , der kommunen og vannverket i samarbeid utreder alle relevante
forhold som kan belyse konsekvensene for partene mht. over takelse . Anbefaling om
videre arbeid

3 . Vedtak i kommunestyre t og vannverket om en ev. intensjonsavtale om overtakelse
med mandat til å starte planlegging av overtakelsen

4 . Planleggingsfa se hvor kommunen og vannverket framskaffer nødvendig
dokumentasjon, utarbeider forslag til avtale m. m. og anbefaler inngåelse av
avtale/ikke avtale

5 . Vedtak om overtakelse i kommunestyret og vannverket
6 . Gjennomføringsfase hvor overtakelsen iverksettes iht. avtalen. Eventuell oppløsning

av vannverket iht. vedtektenes regler for dette

Viktige utredninger som må gjøres :

Tilstandsvurdering av vannverket, herunder vurdering av behovet for investeringer
for å heve standarden op p på kommunens nivå/tilfredsstille drikkevannsforskriftens
krav
Utføre selvkostberegninger som viser de økonomiske konsekvensene av overtakelsen
for årsgebyrene til henholdsvis vannverkets og kommunens abonnenter
Vurdere hvordan nødvendige tiltak kan finan sieres og når de skal gjennomføres,
herunder behov for anleggsinnskudd fra vannverket s medlemmer eller særegne
kommunale gebyrer

Viktige forhold som må inngå i overtakelsesavtalen :

Hvilket ansvar kommunen vil ta for vannforsyningen til vannverkets medlem mer med
henvisning til kommunens abonnementsvilkår
Hvilke anlegg, utstyr og tinglyste rettigheter som skal overtas og hvilke som ev. ikke
skal overtas
Definisjon av grensesnittet for hvilke ledninger og anlegg som kommunen tar
ansvaret for og hva som blir private stikkledninger
Hvordan kommunen skal sikre nødvendig tilgang til drift, vedlikehold og fornyelse av
vannforsyningsanlegg og kilder ved avtaler med aktuelle grunneiere
Hvilke tiltak som hhv. kommunen og vannverket skal gjennomføre i forkant av
overt akelsen
Økonomiske forhold knyttet til overtakelsen, gjennomføring av tiltak og kommunale
gebyrer

Viktig dokumentasjon som bør framskaffes av andels - eller samvirkevannverket :

Ledningskartverk
Dokumentasjon av tekniske anlegg og driftsinstrukser
Vannverk ets driftsrutiner
Vannverkets egenerklæring mht. hendelser og driftsproblemer de siste 5 - 10 årene og
ev. kritiske forhold ved ekstremvær som tørke, flom og snøsmelting
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Mattilsynets ev. tilsynsrapporter og pålegg

Denne veiledningen tar også opp problemstillingen der kommunen ønsker å overta andels -
eller samvirkevannverket, men der vannverket ikke ønsker dette. Veiledningen anbefaler at
kommunen i det lengste må unngå tvangsovertakelse gjennom å satse på en prosess der
formålet er å skape forståelse for nødvendigheten av overtakelsen. Noen ganger kan det
være grunner for at kommunen må foreta tvangsovertakelse. Det kan være nødvendig for å
sikre innbyggerne hygienisk betryggende drikkevann og/eller fordi det må legg es
kommunale avløpsledninger for opprydning av forurensinger i vannverkets
forsyningsområde. I kapittel 4 er det gitt anbefaling til gjennomføring av slike prosesser,
samt at det i kapittel 5 er gjort rede for regelverket som kommunen må benytte som
hjemme lsgrunnlag.
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Summary:

It is approximately 500 cooperative waterworks in Norway, which supplies more than 50
persons or 20 houses/cottages. Some of the waterworks finds it, for various reasons,
increasingly difficult to fulfill its responsibilities as water supplier. The cooperativ e
waterworks who feels a major challenge, often appeals to the municipality with a request of
taking over the plants and the responsibility for water supply to the subscribers.

This report provides guidance on how the waterworks and the municipality may c ooperate in
the process of transference of the waterwork. The guidance shows a process for planning
step by step and making decisions for two different situations:

1. The waterworks takes the initiative (Chapter 3)
2. The municipality takes the initiative (Chapter 4)

The report also includes templates and examples that can be useful for municipalities and
waterworks who are planning a process of transference:

Template for a contract between the municipality and a cooperative water work
Template for entering into agreements with relevant landowners with water pipes and
other facilities on their property
Two examples of Municipal decisions and contracts between the municipality and the
waterwork
Example of a political strategy adopted for the transference of cooperate water works in
one municipality
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1 . Innledning

1 . 1 . Bakgrunn

Det er ca. 500 andels - eller samvirke vannverk i Norge som forsyner mer enn 50 personer
eller 20 husstander/hytter. Mange av disse leverer gode tjenester til sine medlemmer og
har et godt samarbeid med kommunen. Disse vil normalt ønske å drive videre i egen regi.
Andelsvannverk må innen 1.1.20 13 v æ re organisert som samvirkeforetak etter
samvirkeloven.

En del vannverk opplever at det blir stadig mer krevende å ivareta ansvaret som
vannforsyningsleverandør. Dette fordi regelverket stadig blir strengere og krever mer
avanserte prosesstekniske an legg, men også fordi det kan være utfordringer med å
rekruttere personell til virksomheten. Ny samvirkelov, ny damsikkerhetsforskrift og
strengere håndhevelse av drikkevannsforskriften mht. krav om to hygieniske barrierer, er
eksempler på stadig mer kreven de regelverk.

V annverk som opplever at utfordringene blir for store, henvender seg gjerne til kommunen
med anmodning om at kommunen både skal overta anleggene og ansvaret for
vannforsyningen til abonnentene. Noen overtakelser viser seg å gå knirkefritt, mens andre
kan bli gjenstand for høyt konfliktnivå og lange prosesser. Det rapporteres om ulike
utfordringer av juridisk, økonomisk, teknisk og pedagogisk/psykologisk karakter.

For å bistå vannverkene og kommunene best mulig i slike prosesser, beskriver rapporten
erfaringer fra ulike overtakelser og komme r med anbefalinger om hvordan prosessen bør
legges opp, herunder forslag til mal for overtakelsesavtale .

1 . 2 . Målgrupper og formålet med veiledningen

Målgruppen for veiledningen er både kommunen og vannverkene. Det er vektlagt å gi
veiledning til hvordan en overtakelsesprosess kan gjennomføres på en måte som kan sikre
god dialog og forhandlinger mellom to likeverdige parter.

Det kan likevel være enkelte tilfeller der vannverk ikke ønsker overtakelse, men kommunen
likevel ønsker å overta ansvaret for vannforsyningen , eksempelvis ut fra hensynet til
innbyggernes helse og sikkerhet. Kommunen må da ta et særlig ansvar for å kjøre en god
prosess med vannverket, for å ivareta deres intere sser og komme fram til en omforent
løsning, om mulig uten tvangstiltak.

Det er ikke noe mål i seg selv at kommuner skal overta vannverk, da abonnenteide og
kommunalt eid e vannverk er likeverdige og lovlige måter å organisere vannforsyningen på.
Felles for alle vannverk er imidlertid at vannforsyningen må ha en kvalitet, sikkerhet og
beredskap som tilfredsstiller lover og forskrifter.

Hovedformålet med denne veiledningen er å gi råd til prosessen med kommunal overtakelse
av andels - eller samvirke vannverk når vannverket tar initiativ til dette. Siden det i visse
tilfelle kan være grunner til at kommunen er den parten som ønsker å vannverk uten at
vannverket ønsker dette, er det også utarbeidet veiledning for begge parter for denne
situasjonen.
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1 . 3 . Veiledningens innhold

Kapittel 2 inneholder erfaringer fra kommuner som har gjennomført prosesser med
overtakelse av va nnverk. Resultatene danner grunnlag for aktuelle tema og fokus i
veiledningen.

Kapittel 3 og 4 inneholder veiledning for en trinnvis utrednings - og beslutningsprosess for to
ulike situasjoner:

V annverket tar initiativet til kommunal overtakelse (kapitt el 3)
Kommunen tar initiativ til kommunal overtakelse (kapittel 4)

Vedlegg 1 inneholder en mal for utarbeiding av avtale mellom kommunen og vannverket
ved en overtakelse. Malen er dels en sjekkliste for viktige forhold som avtalen må
inneholde, dels forsl ag til formuleringer for alternativt innhold i avtalen. Malen bygger på
avtalen fra Fet kommune, avtaler anvendt i Saltdal kommune samt innholdet i denne
veiledningen.

Vedlegg 2 og 3 presenterer kommunestyresakene og avtalene som er inngått for to
kommun er og vannverk som de har overtatt. Dette gjelder Fet kommunes overtakelse av
Jahren Vannverk og Vindafjord kommunes overtakelse av Imsdal Vannverk.

Vedlegg 4 inneholder en mal for inngåelse av avtale mellom vannverk og aktuelle
grunneiere som har vannled ninger og andre anlegg på sin eiendom. Avtalene gir kommunen
tilgang til anleggene for nødvendig drift, vedlikehold og fornyelse av anleggene etter
overtakelsen av vannverket.

Vedlegg 5 inneholder Stryn kommunes politisk vedtatte strategi for overtakelse av
vannverk.

I de fleste kommuner er det kommunen selv som er eier og leverandør av vannforsynings -
tjenester. I tillegg er kommunen myndighet, dvs. forvalter av regelverk som gir rammer for
vannforsyningen, uavhengig av hvem som er vannverkseier. Kapitt el 5 gjør rede for
regelverk som viser kommunens ansvar for vannforsyning i kommunen, samt hvilke lover og
forskrifter som kan benyttes som hjemmelsgrunnlag ved kommunal overtakelse av
vannverk.

1 . 4 . Rammene for utarbeiding av veiledningen

I kapittel 3 og 4 tar veiledningen utgangspunkt i at kommunen og vannverket er to
likeverdige parter som forhandler seg fram til løsninger til det beste for vannforsyningen for
alle abonnentene. Det ligger imidlertid i sakens natur at vannve rket først og fremst vil søke
å ivareta egne abonnenters interesser, mens kommunen må ivareta alle de kommunale
abonnentenes interesser.

Kommuner har i utgangspunktet ingen plikt til å dekke vannforsyningen til et gitt område ,
og derfor heller ikke plikt til å overta andels - eller samvirke vannverk. En overtakelse må
oppnås innenfor rammene av gjeldende regelverk, noe som innebærer en balansegang
mellom pragmatiske løsninger innenfor regelverkets rammer og avveininger av politiske og
økonomiske hensyn på k ort og lang sikt.

Kommunen er, i tillegg til å være tjenesteleverandør av vannforsyningstjenester, også
myndighetsutøver. I veiledningen gjør vi derfor rede for i hvilke tilfeller det er aktuelt for
kommunene å utøve myndighet iht. regelverket. Kommunen blir i praksis den sterke parten
i en slik forhandling, og må forvalte sin rolle med forstand i forhold til denne erkjennelsen.
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En kommune som opptrer arrogant i forhold til vannverket, står i fare for å etablere et
dårlig forhandlingsklima som igjen redus erer muligheten for å komme fram til gode
løsninger for alle parter.

For kommuner som har mange andels - eller samvirkevannverk det kan være aktuelt å
overta, kan det være formålstjenlig å utarbeide kommunale retningslinjer for prosess og
prinsipper ved o vertakelse. Stryn kommune har utarbeidet slike, jf. vedlegg 5.

1 . 5 . Metode for gjennomføring av prosjektet

Prosjektet har bestått av følgende hovedaktiviteter:

Gjennomføring av spørreundersøke lse blant kommuner som har overtatt vannverk

Innhenting av erfaringer fra styringsgruppens medlemmer

Valg av tema og struktur på veiledningen

Utarbeiding av veiledning, maler og sluttrapportering

Valg av tema og struktur på veiledningen er grundig drøftet i styringsgruppen, basert på
erfaringer fra kommuner kartlagt i dette prosjektet, samt styringsgruppens og
referansegruppens øvrige erfaringer.

2 . Innhenting av erfaringer og aktuelle prob lemstillinger

2 . 1 . Kartlegging med undersøkelse i utvalgte kommuner

Vannverksregisteret (VREG ) ved Folkehelseinstituttet er et nasjonalt register med historiske
data over vannverk som forsyner minst 50 personer eller minst 20 husstander/hytter. Det
er derfor benyttet data fra VREG (vannverkene rapporterer fra og med 2009 til Matti lsynets
tilsynsregister MATS/VREG ) for årene fra 2006 til og med 2010 , for å identifisere
andelsvannverk som hadde blitt overtatt av vertskommunen i løpet av denne perioden.

Ved utvelgelsen av aktuelle vannverk for en nærmere undersøkelse, ble det bl.a. lagt vekt
på følgende forhold:

Geografisk spredning (vannverk fra ulike fylker)
Ulik størrelse
Vannverk som i hovedsak forsyner fastboende
Vannverk som i hovedsak forsyner hytter
Vannverk som forsyner både fastboende og hytter
Vannverk både i ”by og land”

Det ble plukket ut 16 vannverk som hadde blitt overtatt av vertskommunen. Disse ble
registrert med føl gende informasjon:

Kommune n vannverket er lokalisert i
Antall innbyggere vannverket forsynte/forsyner
Kontaktperson i kommunen
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De 16 kommunene ble kontaktet via e - post, hvor det ble orientert om det aktuelle
prosjektet og oppfordret til å besvare et spørreskjema med følgende hovedområder:

1 . I nitiativtaker til overtakelsesprosessen og hva var bakgrunnen
2 . Organisering av overtakelsesprosessen
3 . Økonomi, pris og kvalitet
4 . Overføring av evt. a nsatte
5 . Konfliktområder
6 . Erfaringer med regelverk relatert til ov ertakelsen
7 . Kommunale strategier relatert til ansvaret for vannforsyning i tettbebyggelser
8 . Andre erfaringer eller kommentarer til prosessen med overtakelse av vannverket

I tillegg til spørreundersøkelsen ble den enkelte kommune bedt om følgende dokumenter:

Kopi av kommunestyresaken som ligger til grunn for overtakelsen
Eventuelle avtaledokument i forbindelse med overtakelsen
Eventuelle andre sentrale dokumenter i tilknytning til overtakelsen

Av de 16 kommunene som ble forespurt, svarte følgende 8:

Kvam k ommune
Fusa kommune
Vindafjord kommune
Re kommune
Fet kommune
Sveio kommune
Oppdal kommune
Haram kommune

Omfang og detaljeringsgrad i svarene varierer betydelig. Oppsummering av
spørreundersøkelsen er derfor foretatt samlet, uten direkte henvisning til den enkelte
kommune. I det følgende presenteres svarene på hovedspørsmål og utdypende spørsmål.

I tillegg h ar Saltdal kommune sendt eksempler på overtakelsesavtaler, maler og kopi av
kommunestyrevedtak. Saltdal har overtatt tre andelsvannverk og nedlagt mye arbeid i d isse
prosessene . Dette har vært viktige bidrag til prosjektet. Stryn kommune har også bidratt
m ed gode råd.

2 . 1 . 1 . Hvem var initiativtaker til overtakelsen og hva var bakgrunnen?

Utdyping av årsaken(e) til at overtakelsesprosessen ble startet (som for eksempel dårlig
vannkvalitet, dårlig økonomi, fremføring av kommunal vann - og avløpsledning til området)
og hva som i utgangspunktet var partenes holdning til overtakelse:

Grunnet behov for store investeringer, hyppige brudd og utbygging til nye boligområder,
var det enighet om at kommunen burde overta. Forutsetning at vann verket skulle få
igjen ø konomisk for sin dugnadsinnsats

Initiativ f ra vannverket grunnet leveringsproblemer. Kommunen positiv til overtakelse.
Benytter anledningen til avkloa kkering av det aktuelle området

Initiativ fra vannverket. Problem med u stabil leverans e. Behov for store investeringer.
Høyere gebyrer enn kommunen. Kommunal praksis med å overta vannverk når det
ønskes fra vannverkene
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Initiativet kom fra vannverket. Grunnen var at det var vanskelig å finne abonnenter som
var villig til å ta på seg styreve rv samt probleme r med fagkompetanse til driften

Initiativet kom fra vannverket. År s aker var dårlig kvalitet, store investeringsbe hov og
ingen driftsorganisasjon

Kommunalt vedtak om overtakelse av alle andels vannverk ene i kommunen innen en
bestemt tidsfrist. Det aktuelle vannverket drev på di spensasjon pga. dårlig kvalitet

Initiativet kom fra styret i vannverket grunnet dårlig vannkvalitet. Vannverket forsynte
også kommunale virksomheter som skole, barnehage og omsorgsboliger. Den d å r l ige
vannkvaliteten medførte a t det ble satt fart i prosessen

2 . 1 . 2 . Organisering av overtakelsesprosessen

Gi en kortfattet beskrivelse av hvordan prosessen ble organisert, herunder:
Hvem var involvert i prosessen fra henholdsvis vannverkets og kommunens side?
Forelå det noe mandat og eierbeslutninger hos begge parter, ev. utredninger som ble
gjort om vannverket mht. standard og risikoforhold?
Informasjon – og kommunikasjon med abonnen ter/eierne av det private vannverket
forut for og underveis i prosessen ?
Mattilsynets ev . rolle i forkant og underveis (hvis aktuelt) ?

Avtale om overtakelse utarbeid et av rådmanne n og styret i vannverket i fellesskap.
Vannverket ønsket økonomisk kompensas jon som skulle brukes til felles tiltak innen
forsyningsområdet (velfe r dstiltak). Vannverket besørget konsulentvurdering av
investe ringsbehovet, som var meget stort

Positivt kommunestyrevedtak om overtakelse. Fra vannverket deltok styreleder/styret
og fra k ommunen enhetsleder og saksbehand l er i avd. kommunalteknikk.
Kommunestyret fastsatte mandatet. Kommunen gjorde det meste av arbeidet med
innhenting av grunneiertillatelser, registrering av ledninger og alt tilgjengelig materiale
vedr. vannverket. Det ble sendt informasjo nsskriv til abonnentene. Matt ilsynet deltok
ikke i prosessen

Styre - og årsmøtevedtak i vannverket der de ba om kommunal overtakelse. Fra
ko mmunen deltok teknisk sektor. Næ ringsmiddeltilsynet ikke direkte involvert. Teknisk
sektor kjente v annverket fra før v ia faglig involvering i driften

Mandat fra medlemsmøte og styret i vannverket. Intensjonsvedtak fra kommunestyret i
tilknytning til budsjettbehandlingen. Som grunnlag for forhandlinger ble ledningsnett,
kilder og rettigheter kartlagt. V annverket informerte sine abonnenter om økonomiske
konsekven ser og vilkår ved overtakelsen

2 . 1 . 3 . Økonomi, pris og kvalitet

1 . Hva var prisen til vannverkets abonnenter i forhold til kommunens pris/gebyr?
2 . Hadde vannverket tilfredsstillend e kvalitet/standard eller var det nødvendig med

betydelige investeringer?
3 . Redegjør kort om det økonomiske oppgjøret ved overdragelsen:

Prinsipper for verdsetting/taksering av vannverket ?
Ble vannverket overdratt vederlagsfritt til kommunen eller betalte kommunen noe?
Betalte abonnentene i vannverket kommunalt tilknytningsgebyr og/eller
anleggsinnskudd?

4 . Erfaringer mht. forhandlinger om økonomiske vilkår ved overdragelsen ?



Norsk Vann Rapport 187 /20 11 12

Initiativet kom fra vannverket. Grunnen var at det var vanskelig å finne abonnenter som
var villig til å ta på seg styreve rv samt probleme r med fagkompetanse til driften

Initiativet kom fra vannverket. År s aker var dårlig kvalitet, store investeringsbe hov og
ingen driftsorganisasjon

Kommunalt vedtak om overtakelse av alle andels vannverk ene i kommunen innen en
bestemt tidsfrist. Det aktuelle vannverket drev på di spensasjon pga. dårlig kvalitet

Initiativet kom fra styret i vannverket grunnet dårlig vannkvalitet. Vannverket forsynte
også kommunale virksomheter som skole, barnehage og omsorgsboliger. Den d å r l ige
vannkvaliteten medførte a t det ble satt fart i prosessen

2 . 1 . 2 . Organisering av overtakelsesprosessen

Gi en kortfattet beskrivelse av hvordan prosessen ble organisert, herunder:
Hvem var involvert i prosessen fra henholdsvis vannverkets og kommunens side?
Forelå det noe mandat og eierbeslutninger hos begge parter, ev. utredninger som ble
gjort om vannverket mht. standard og risikoforhold?
Informasjon – og kommunikasjon med abonnen ter/eierne av det private vannverket
forut for og underveis i prosessen ?
Mattilsynets ev . rolle i forkant og underveis (hvis aktuelt) ?

Avtale om overtakelse utarbeid et av rådmanne n og styret i vannverket i fellesskap.
Vannverket ønsket økonomisk kompensas jon som skulle brukes til felles tiltak innen
forsyningsområdet (velfe r dstiltak). Vannverket besørget konsulentvurdering av
investe ringsbehovet, som var meget stort

Positivt kommunestyrevedtak om overtakelse. Fra vannverket deltok styreleder/styret
og fra k ommunen enhetsleder og saksbehand l er i avd. kommunalteknikk.
Kommunestyret fastsatte mandatet. Kommunen gjorde det meste av arbeidet med
innhenting av grunneiertillatelser, registrering av ledninger og alt tilgjengelig materiale
vedr. vannverket. Det ble sendt informasjo nsskriv til abonnentene. Matt ilsynet deltok
ikke i prosessen

Styre - og årsmøtevedtak i vannverket der de ba om kommunal overtakelse. Fra
ko mmunen deltok teknisk sektor. Næ ringsmiddeltilsynet ikke direkte involvert. Teknisk
sektor kjente v annverket fra før v ia faglig involvering i driften

Mandat fra medlemsmøte og styret i vannverket. Intensjonsvedtak fra kommunestyret i
tilknytning til budsjettbehandlingen. Som grunnlag for forhandlinger ble ledningsnett,
kilder og rettigheter kartlagt. V annverket informerte sine abonnenter om økonomiske
konsekven ser og vilkår ved overtakelsen

2 . 1 . 3 . Økonomi, pris og kvalitet

1 . Hva var prisen til vannverkets abonnenter i forhold til kommunens pris/gebyr?
2 . Hadde vannverket tilfredsstillend e kvalitet/standard eller var det nødvendig med

betydelige investeringer?
3 . Redegjør kort om det økonomiske oppgjøret ved overdragelsen:

Prinsipper for verdsetting/taksering av vannverket ?
Ble vannverket overdratt vederlagsfritt til kommunen eller betalte kommunen noe?
Betalte abonnentene i vannverket kommunalt tilknytningsgebyr og/eller
anleggsinnskudd?

4 . Erfaringer mht. forhandlinger om økonomiske vilkår ved overdragelsen ?

Norsk Vann Rapport 187 /20 11 13

Vannverket og kom munen besørget hver sin taksering. Bygde mye på tidligere
ekspropriering av annet vannverk. Alt ledningsnett ble lagt inn digitalt på kommunens
ledningskartverk med rørtype, dimensjon og alder. På dette grunnlag ble tekni s k
restverdi av ledningsnettet beregnet. Tilknytnin gsgebyr ble beregnet , men ikke krevd
inn fra den enkelte abonnent. Sum tilknytningsgebyr ble fratrukket verdien på
vannverket. Erstatningssummen brukt til fell estiltak inne forsyningsområdet

Av fem overtat te vannverk er det gitt økonomisk kompensasjon i to tilfeller i samme
kommune. Dette representerer forskjellbehandling. Ved at sum tilknytningsgebyr bl i r
fratrukket samlet kompensasjonssum, mener mange abonnenter at de betaler for
ledningsnettet to ganger; f ørst gjennom andels vannverket og deretter som abon nent i
det kommunale vannverket

Etter overtakelsen; k ommunale gebyrsatser. Abonnentene betalte ikke tilknytningsgebyr
til kommunen. Vannverket måtte oppgraderes med bl.a. bedre slokkevann. Deler av
forsy ningsområdet ble kloakkert. I disse områdene ble også vannledningsnettet fornyet.
Kommunen overtok lednings nett og kummer vederlagsfritt. P roduksjonsanlegget måtte
vannverket selv avhende (lite og gammelt). Begge parter fornøyde med de økonomiske
løsninger og pr insipper som ble lagt til grunn

Vannverket er bygd etter samme normer som de kommunale. Vannverket i ferd med å
foreta en betydelig oppgradering med nye brønner og pumpehus. Ingen
reser ve vannforsyning, for lite høydebasseng og ingen overvåking eller alarmsystem.
Årsgebyret for vanlig bolig 25 % høyere enn i kommunen. Ingen økonomisk
kompen s asjon til vannverket. Kommune n overtar alle passiva og aktiva fra en bestemt
dato. Abonnentene får samme rettigheter og plikter som øvrige kommunale abonnenter

G ebyrene økte noe ved kommunal overtakelse. Nødvendig med betydelige investeringer
for å øke kvaliteten. I pri n sippet overtok kommune vannverket vederlagsfritt, men
overtok også vannverkets lån. Abonnentene betalte ikk e tilknytningsgebyr til kommunen

Abon nentene måtte betale tilknytningsgebyr til kommunen. Mattilsynet stilte klare krav
til vannverket om nødvendige tiltak. Kommune betalte ikke vannverket noe for
overtakelsen. Vannverket betalte for de utbedringer og kostnader ved lednings -
framføring som ble krevd (l ite vannverk med bare hytteabonnenter). Forhandlinger om
økonomiske vilkår ved overdragelsen krever god planlegging, gode avklaringer og tid fo r
gjennomføring (ikke hastesak)

Andels vannverket er bygd etter kommunale retningslinjer og med kommunal e og
statlige tilskudd

Årsavgiften noe høyere i det andels vannverket enn det kommunale. Betydelige
investeringer nødvendig grunnet dårlig vannkvalitet. Kommunen overtok ledningsnettet
vederlagsfritt. Innestående midler ble også overtatt av kommunen. Abonn entene betalte
tilknytningsgebyr ved tilknytn ing til det kommunale anlegget

2 . 1 . 4 . Overføring av ansatte

Hadde vannverket ansatte som ble overført til kommunen, evt. hvor mange – eller var
driften av det private vannverket basert på dugnad blant andelseierne?
Dersom vannverket hadde ansatte som ble overført til kommunen, beskriv prosess og
viktige problemstillinger:

Ble det gjennomført en formell prosess og eventuell drøfting med de ansat te; hvis ja, av
hvem og hvordan?
Ev. forskjeller i lønn - og arbeidsvilkår i andelsvannverk kontra i kommunen ?
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I de kartlagte vannverkene som er overtatt av kommuner var det i ngen ansatte.
Vannverkene ble enten driftet ved at a bonnentene bidro ved vederlagsfrie dugnader og/eller
at tekniske oppgaver ble løst ved kjøp av tjenester

2 . 1 . 5 . Konfliktområder

Var det spesielle konfliktområder mellom partene? Beskriv hvilke og hvorfor disse oppsto
sett fra begge par ters side.

Ingen spesielle. "Smertefri" overdragelse

Stor utbygging av andels vannverke t like før kommunal overtakelse med betydelige
overskridelser. Derfor grundig kommunal gjennomgang av kvali tet og økonomi før
overtakelse uten at det skapte konflikter

Diskusjon om vannverkets økonomiske forpliktelser og bidrag i forbindelse med
overtakels en. God dokumentasjon er viktig

De største brukerne ønsket ikke overgang til kommunalt vannverk grunnet avtale om
årsgebyr tilsvarende en enebolig. Ved kommunal over takelse ble det krav om vannmåler
og betaling etter forbruk. Ingen landbrukseiendommer ble av denne grunn med. Disse
skaffet seg egen vannforsyning

Begge parter enige om løsninger som ble valgt. Ingen konfliktområder grunnet
regelverk. Bistand av advokat til å sette opp avtaler

2 . 1 . 6 . Erfaringer med regelverk relatert til over tak elsen

Hvilke regelverk var sentralt for overtakelsesprosessen og hvordan fungerte regelverket
som støtte og/eller problem for resultatet? (plan - og bygningslo ven, drikkevanns -
forskriften, arbeidsmiljøloven (hvis ansatte), eventuelt annet relevant regelverk):

Drikkevannsforskriften betydning i forhold til behovet for tiltak/investeringer. Dette bidro
til å skape forståelse for at kommunen burde overta. Ved overtakelsen tok kommune n
over de plikter vannverket hadde/har i for hold til drikkevannsforskriften

2 . 1 . 7 . Kommunal policy mht. ov ertakelse av vannverk

Har/hadde kommunen en kommunal strategi mht. ansvar for drikkevannsforsyning i alle
kommunens tettbebyggelser i form av hovedplan for vannforsyning, i kommuneplanen eller
lignende? Ev. at kommunen ønsker å rydde opp i ut slipp fra spredt bebyggelse med
kommunal ledning og at kommunal vannforsyning også blir relevant.
På hvilken måte hadde slike strategier, evt. manglende strategier, betydning for
overtakelsesprosessen?

Kommunens hovedplan for vannforsyning danner grunnl ag for valg av drikkevannskilder,
forsyningsområder, nødvendige utbygginger mv. uavhengig av eierforhold. Tidligere
kommunalt vedtak om å arbeide for overtakelse av andels vannverk. Dette er tatt bort i
si ste hovedplan for vannforsyning

Kommunen har ingen bevisst strategi for å overta andels vannverk, men ser det som
naturlig å bidra til overtakelse dersom dette er ønskelig. Kommunen vurderer alltid om
det er hensiktsmessig å utnytte avkloakkering til også å få frem vannledninger . Dersom
det er privat vannfo rsyning gjøres det avtale med andelsvannverket

Kommune n overtar andels vannverk etter hvert som de får problemer med driften, særlig
grunnet krav til kompetanse og kvalitet
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Kommune n overtar ikke andels vannverk til drift og vedlikehold. Dersom andels vannve rk
legges ned og abonnentene får forsyning fra kommunal ledningsnett, overtar ikke
kommunen vannverkets ledningsnett. Dette får status som et privat stikkledningsnett
med solidarisk driftsansvar for abonnentene fra utkastpunktet. Dette fordi andels -
vannver k sjelden kan dokumentere tilstanden på ledningsnettet. Ved tilkopling til
kommunal vannledning blir andels vannverket fysisk frakoblet samt at det blir montert
tilbakeslagsventil og vannmåler ved uttaket som rutine messig avleses av kommunen.
Dette for å forhindre forurensede tilbakeslag og for å oppdage lekkasjer

Kommune n hadde ikke hovedplan for vannforsyning på overtakelsestidspunktet. Vi
k onkludert e med at vannforsyning var en kommunal oppgave når andels vannverk ene
ikk e lenger klarte det i egen regi

Strategi var nedfelt i Hovedplan for Vassforsyning, hvor tils l utning/overtakelse av
andels vannverk var tem a og lagt inn i handlingsplanen

Ingen kommunal strategi mht. overtakelse av andelsvannverk

2 . 1 . 8 . Andr e erfaringer

Eventuelle andre erfaringer som kan være nyttige for de som skal gjennomføre tilsvarende
prosess med kommunal overtakelse av andels vannverk:

Det b ør gå klart fram av avtale n hva som skal tas over av kommunen. Dette bør være
tilpasset de kommunale abonnementsvilkårene og definisjon på hva som skal være
henholdsvis privat og kommunal ledning. Andels vannverk har ulike vedtekter hvorav
mange legger ledning helt fram til grunnmur eller tomtegrense. Kommuner har ofte en
avgrensning ved hovedledningen hvor abonnenten eier anboringsklave

Tar kommune over vannverk med alt ledningsnett og retter og plikter, kan det skape
ulikheter i forhold til kommunale regler og skape ulikheter mello m områder i
kommunen. Overtakelse med taksering/verdivurdering bidrar som oftest ti l dyrere
vannforsyning (avgifter ) enn vederlagsfri overtakelse. Dokumentasjon på plikter og
rettigheter må gå k lart frem og følge overtakelsen

Kommunal overtakelse var ønsk et av andels vannverket. Med en positiv kommunal
innstilling for vannverkets utfordringer og problemer, gikk prosessen veldig fint!

Erfaring med flere overtakelser, både små og store vannverk. Ingen er helt like, men lik
behandling og like krav i forhold t il hva som følger med i overtakelsen, v erdsetting og
vilkår er viktige

Overtakelse av andels vannverket med framføring av vann fra kommunal vannforsyning,
muliggjør tilkopling av flere gardsbruk. Kommunestyret ser det som ønskelig at flest
mulig gardsbruk blir tilknyttet kommunal vannledning. Kommunestyret ber i den
forbindelse rådmannen om en gjennomgang og avklaring av gebyr forskriften for
tilknytnings - og årsavgifter for kommu nal vannforsyning til gårdsbruk

Svært vanskelig å få fornuftig dokumentasjon p å hva som ligger i grunnen av ledninger,
forgr eininger og kvaliteten på disse
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3 . Trinnvis prosess når vannverk ønsker kommunal
overtakelse

Tabellen viser skjematisk hvordan prosessen anbefales lagt opp i de tilfeller andels - eller
samvirke vannverk ønsker kommunal overtakelse. De følgende kapitlene gir mer utfyllende
veiledning til gjennomføring av hvert steg i prosessen.

Trinnvis prosess – Vannverket ønsker kommunal overtakelse

Initiativfasen
- Vannverket kontakter kommunen med forespørsel om overtakelse
- Uformell dialog: Aktuelle kommunale strategier og vannverkets

motivasjon og begrunnelser
- Kommunens administrasjon utarbeider grunnlag for vedtak om

utredning, inkl. organisering og ansvar

Vedtak om
utredning

- Kommunestyret eller rådmannen beslutter etablering av et prosjekt
og gir mandat til utredning av konsekvenser ved overtakelse av
vannverket. Ev. vilkår om at planlagte investeringer i vannverket
fryses mens utredningsarbeidet pågår for å hindre feilinvesteringer

- Alternativt avvises forespørselen pga. kommunens prinsipielle
holdning

Utrednings -
fasen

Etablering av prosjektorganisasjon med kommunal prosjektledelse og
deltakelse fra vannverket med ansvar for utredning av:
- Standarden på kilde, vannbehandling og distribusjonsnett
- Behovet for tiltak for å oppnå en tilfredsstillende vannforsyning
- Grove kostnadskalkyler og gebyrmessige konsekvenser for ulike

alternativ både for vannverkets og kommunens abonnenter
- Konsekvensvurdering av at ko mmunen ikke overtar
- Anbefalt prinsippløsning, ev. investeringsbehov, finansieringsløsning

samt konsekvenser for gebyrer

Vedtak av
intensjons -
avtale

- Kommunestyret og vannverket tar stilling til anbefalingene ved å
vedta en intensjonsavtale om overtakelse med rammer for videre
arbeid med planlegging av hvordan kommunal overtakelse skal
gjennomføres

- Alternativt vedtar kommunen eller vannverket at saken a vsluttes
uten overtakelse

Planlegge
overtakelsen

Prosjektorganisasjonen planlegger alle sider ved gjennomføringen av
kommunal overtakelse:
- Utarbeide grunnlag for økonomisk oppgjør ved overtakelse og

gjennomføring av tiltak .
- Utarbeide forslag til avtale om overtakelse og vilkårene for dette .

Vedtak om
overtakelse

- Kommunestyret og andels - eller samvirkevannverkets årsmøte
vedtar overtakelsesavtalen .

Gjennomføring
- Gjennomføre avtalte tiltak relatert til overtakelsen og formell

overtakelse
- A vvikl e vannverket iht. vedtekte ne
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utredning, inkl. organisering og ansvar
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utredning
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3 . 1 . Initiativfasen

Årsakene til at et vannverk kontakter kommunene med forespørsel om overtakelse kan
være flere. Den mest vanlige er at vannverket ikke makter å gjennomføre alle investeringer
for å tilfr edsstille drikkevannsforskriftens krav. En annen årsak kan være at epoken med
drift av vannverket basert på mye dugnadsinnsats fra ildsjeler er over. Selv om vannverkets
standard er god og prisene lave for abonnentene, må vannverket da likevel be kommunen
om overtakelse.

Når kommunen mottar henvendelsen fra vannverket, bør vannverket og kommunens
administrasjon gå i dialog for å kartlegge begge parters rammer og forventninger til den
videre prosessen.

Dersom vannverket selv ønsker å lede avklaringsprosessen med kommunen, er det positivt.
I den videre veiledningen er det imidlertid tatt utgangspunkt i at det er kommunen som tar
ledelsen i denne prosessen.

3 . 2 . Vedtak om utredning

N år henvendelsen med ønske om kommunal overtakelse kommer fra vannverket, må
kommunens administrasjon legge fram en sak for kommunestyret for å få et mandat til å
foreta en grundig utredning av alle konsekvenser av en eventuell kommunal overtakelse.
Alterna tivt kan dette besluttes av rådmannen, hvis det er innenfor hans/hennes fullmakter.
I noen kommuner kan det være lagt en policy i hovedplanen for vannforsyning og/eller at
tidligere saker gir føringer for kommunens holdning til overtakelse av vannverk.

D ersom administrasjonen innstiller på avvisning av henvendelsen med begrunnelse i
kommunens prinsipielle holdning, anbefales det at beslutningen tas av kommunestyret.
Kommunen må i et slikt tilfelle være seg bevisst konsekvensen av at kommunen ikke
overtar, herunder vurdere alternative måter som kommunen kan bistå vannverket på for å
sikre abonnentene en tilfredsstillende vannforsyning. Ut fra at både overtakelse og ikke
overtakelse kan ha ukjente konsekvenser, må kommunen vurdere behovet for en
utredningsfa se før vedtak om avvisning eller overtakelse gjøres endelig.

Kommunen bør ikke ta stilling til henvendelsen om overtakelse , før konsekvensene er
tilstrekkelig utredet. For å få til et godt samarbeid med vannverket i utredningsfasen,
anbefales det å oppret te en prosjektorganisasjon med kommunal prosjektledelse og
deltakelse fra vannverket i prosjektgruppen. Prosjektet må gis mandat til å foreta
nødvendige utredninger.

Det må også tas stilling til hvem som skal bekoste nødvendige utredninger; kommunen,
van nverket eller begge parter. Kostnadene med utredningene kan inngå i selvkost -
grunnlaget for de kommunale vanngebyrene.

Dersom en eventuell overtakelse vil berøre ansattes arbeidssituasjon, plikter partene
(kommunen og andelsvannverket) å informere de ber ørte og deres tillitsvalgte, jf.
arbeidsmiljøloven § 8 - 2 ”Plikt til informasjon og drøfting”.

Kommunen kan ev. sette som vilkår at planlagte investeringer i vannverket fryses inntil
utredningsarbeidet om aktuelle løsninger og behovet for tiltak er gjort i prosjektets
utredningsfase. Dette kan være viktig for å hindre feilinvesteringer.
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3 . 3 . Utredningsfasen

Når kommunen (administrativt eller politisk) har besluttet å opprette et utredningsprosjekt,
inviteres vannverket til å delta. Kommunen må utnevne en prosjektleder som får ansvaret
for å gjennomføre prosjektet. Prosjektgruppen etableres med representanter fra kommunen
og vannverket. Som første oppgave utarbeides en prosjektplan med hvilke hovedaktiviteter
utredningsarbeidet skal bestå av, tidfestet framdriftsplan og budsjett. Utredningene må
omfatte tilstrekkelig informasjon til at både kommunen og vannverk et kan ta stilling til
overtakelse eller ikke.

Resultatmålet for utredningsprosjektet bør være en rapport som inneholder følgende
utredninger og anbefalinger:

1 . Standarden på kilde, vannbehandling og distribusjonsnett
2 . Hvordan vannverkets eventuelle forpl iktelser overfor andre enn egne abonnenter skal

ivaretas, for eksempel avtaler om salg av vann til andre vannverk eller slokkevann.
Dette er v iktig for å få fram eventuelle investeringsbehov

3 . Grove kostnadskalkyler, dvs. utredning på skisseprosjektnivå, for etablering av
tilfredsstillende vannforsyning for aktuelle alternative løsninger

4 . Selvkostkalkyler, ev. med ulike modeller for finansiering av nødvendige tiltak, som også
viser konsekvenser for abonnentenes årsgebyr. Dette må omfatte selvkostkalkyler for
a bonnentene i det aktuelle forsyningsområdet isolert sett, og samlet for alle kommunens
abonnenter inkl. abonnentene fra vannverkets forsyningsområde. Selvkostberegningene
må gjøres i et 10 - 15 års perspektiv for å se på effekten av eventuelle nye abonnenter
som kan knyttes til vannforsyningen

5 . Konsekvensvurdering av at kommunen ikke overtar
6 . Anbefalt av prinsippløsning, inklusiv eventuelle investeringsbehov, finansieringsløsning

samt konsekvenser for gebyrer på kort og lang sikt

3 . 3 . 1 . Standarden på vannverket og aktuelle løsninger

Kommunen må få full kjennskap til hva som er standarden på vannverket, slik det foreligger
i dag. Det må gjøres en vurdering av hvordan denne kunnskapen skal fremskaffes. Dersom
vannverket selv h ar vurdert tilstand og investeringsbehov, ev. i samråd med Mattilsynet,
kan dette benyttes som et utgangspunkt.

De mest sentrale spørsmålene i diskusjonen om hva som må gjøres for å få en
tilfredsstillende vannforsyning er:

Er det fortsatt aktuelt å vi dereføre vannverkets kilde/vannbehandlingsanlegg , eller bør
abonnentene knyttes til eksisterende kommunal vannforsyning?
Hva er eller vil være godkjenningsvilkårene fra Mattilsynet? Må det foretas
klausuleringer? Bør erstatninger til grunneiere avklares på forhånd?
Er det kommunal e eller private avløpsløsninger for området - og hva bør være fremtidig
løsning?
Hvordan skal behovet for slokkevann dekkes i det aktuelle området ?

Beliggenheten vil avgjøre om det er mest hensiktsmessig å forsyne abonnentene med vann
fra et annet vannverk, eller om andels - eller samvirkevannverket fortsatt skal benyttes.

Standarden på vannforsyningssystemet må vurderes grundig:

1 . Vannkilden inkludert:

N edbørsfelt/vanntilsigsområder
V anninntak og transportsystem for råvann
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V ann behandlingsanlegget

2 . Distribusjonssystemet for rentvann inkludert:

Hovedledninger
Fordelingsnett
De delene av stikkledningene som ev. skal overtas av kommunen iht. de kommunale
abonnementsvilkårene
Tunneler
Høydebasseng
Pumpestasjoner
Rørbruddsventiler

Det må gjøres en fagmessig vurdering av både teknisk standard og av om vannforsyningen
tilfredsstiller, eller kan oppgraderes til å tilfredsstille, drikkevannsforskriftens krav.
Eventuelle krav eller uttalelser fra Mattilsynet kan være til nytte i vurderingen.

Det anbefales å benytte Norsk Vanns måle - og vurderingssystem for å bedømme tilstanden
på vannverket i forhold til å tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriften. Vannv erkets
størrelse og type abonnenter vil ha betydning for vurderingen av nivå på sikkerhet og
beredskap for vannverkets abonnenter.

Standarden på distribusjonsnettet må vurderes ut fra data om ledningsnettets alder,
ledningsmaterialet, omfang av ledningsf ornyelse og kunnskap om lekkasjetap i nettet. Det
sentrale spørsmålet i en overtakelsesvurdering er om ledningsnettets tilstand avviker mye
fra tilstanden på kommunens øvrige nett, i positiv eller negativ retning. Dersom tilstanden
er vesentlig dårlige enn kommunens nett, må det vurderes om kommunen bør sette vilkår
om at vannverket oppgraderer nettet før en eventuell overtakelse.

Kommunen må også vurdere hva som er abonnentenes vilkår i vannverket kontra hva som
er kommunens abonnementsvilkår. Eventuelle avvik må identifiseres og konsekvens -
vurderes relatert til nedleggelsen av vannverket. Kommunen må sikre at definisjonen av
privat ansvar blir lik for alle abonnenter.

Norsk Vanns kriterier for vurdering av standarden på vannforsyning :

Vurderingsområde Vurderingskriterier for god standard
Hygienisk
betryggende
drikkevann

< 5 % av prøvene har påvist E - coli og/eller < 5 % av prøvene har
påvist IE. Vannverket skal ha to uavhengige hygieniske barrierer

Bruksmessig
vannkvalitet

< 5 % av prøvene har verdi utenfor pH er 6,5 - 9,5 og < 5 % av
prøvene har fargetall > 20 mg Pt/l

Leveringsstabilitet Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen er < 0,5 time pr.
innbygger pr. år og t otalt antall avbrudd er < 1,0 timer pr. innbygger
pr. år i snitt

Alternativ forsyning Alternativ forsyning fra annet vannverk eller kilde med god standard
dersom vannverket forsyner > 1000 innbyggere. For mindre
vannverk kan bruk av tankbil være akseptabelt

Ledningsnettets
standard

Ikke bokført vann e r < 20 % (indikator for lekkasjetap i nettet inkl.
private stikkledninger)
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3 . 3 . 2 . Kostnadskalkyler for etablering av tilfredsstillende vannforsyning

Etter at tilstandsvurderingen er utført, må det gjøres kostnadskalkyler for de eventuelle
investeringene som må utføres for å få en tilfredsstillende vannforsyning for abonnentene:

1 . Oppgradering av vannverkets kilde og vannbehandlingsanlegg vurdert opp mo t legging
av ledningsnett for å kunne forsyne abonnentene med kommunalt vann fra annet
vannverk. Husk også eventuelle kostnader for klausuleringer, kjøp av rettigheter til
uttak av vann samt slokkevann

2 . Oppgradering av distribusjonsnettet og overføringsled ninger slik at standarden blir
tilsvarende kommunens ledningsnett

3 . Eventuelle kostnader knyttet til tiltak for å få samme ansvarsfordeling mellom
abonnenter og vannverk for ledningsnettet som for det kommunale nettet

Det anbefales at kommunen overtar ansv aret for ledningsnettet fram til den enkelte
abonnent, på tilsvarende måte som for kommunens øvrige abonnenter. Løsninger der
andels - eller samvirkevannverket legges ned og abonnentene får vann fra kommunens
vannverk, uten at kommunen overtar distribusjons nett et , anbefales ikke. Slike ledningsnett
blir i så fall private sameier uten en formell organisasjon som kan holdes ansvarlig for
tilstand og gjennomføring av pålegg om utbedringer. Kommunen vil dessuten formelt miste
lovgrunnlaget for å gi pålegg iht. p lan og bygningslovens bestemmelser, jf. omtale i kapittel
5.6.3.

3 . 3 . 3 . Beregne selvkost og konsekvenser for abonnentenes årsgebyr

Overtakelse av vannverk kan kreve omfattende investeringer for kommunen, eventuelt a t
det delfinansieres av abonnentene for å sikre en tilfredsstillende vannforsyning. Overtakelse
innebærer at kommunen får nye abonnenter som vil betale årsgebyr til kommunen i ”evig
tid”, noe som vil være til fordel for alle kommunens abonnenter. Når det bl ir flere
abonnenter , blir det større inntekter og flere å fordele kostnadene på.

For å få et korrekt bilde av kostnadene med å overta vannverket, samt gjøre en korrekt
bedømmelse av hvilket løsningsalternativ som er mest lønnsomt, må det utføres
selvkost beregninger. Det er viktig å se på kostnads - og inntektsutviklingen i et kortsiktig og
langsiktig perspektiv. For å illustrere behovet for dette, vises gjennom eksemplet nedenfor
selvkostkalkyler for følgende tenkte case:

Andels - eller samvirkevannverk, nøkkeltall før overtakelse/tiltak:

Antall innbyggere tilknyttet: 150 innbyggere
Antall abonnenter : 70 abonnenter
Selvkost før utbygging, kun driftskostnader : 140.000 kr/år
Årsgebyr pr. abonnent i dag : 2.000 kr/år

Investeringsbehov, alternative tiltak:

Alt.1: Oppgradering av eksisterende vannbehandlingsanlegg: 1,5 mill.kr
20 års avskrivningstid, økte kapitalkostnader : 140.000 kr/år
Ny selvkost : 280.000 kr/år
Nytt årsgebyr (uten anleggsinnskudd) : 4.000 kr/år
Alternativt finansiere utbyggingen med anleggsinnskudd : 22.000 kr/medlem
(Alternativ 1 kan utføres i egen regi eller av kommunen hvis overtakelse)

Alt.2: Bygge ledning for å få kommunalt vann : 3,0 mill.kr
Årlige driftskostnade r ny ledning : 20.000 kr/år
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Reduserte driftskostnader nedlegging eks. vannproduksjon : 100.000 kr/år
40 års avskrivningstid, økte kapitalkostnader : 180.000 kr/år
Kjøpe vann fra kommunen iht. forhandlet pris : 126.000 kr/år
Ny selvkost : 346.000 kr/år
Nytt årsgebyr (uten anleggsinnskudd) : 4.900 kr/år
Alternativt finansiere med anleggsinnskudd : 43.000 kr/medlem

Kommunal overtakelse, konsekvenser for kommunens årsgebyr:

Antall innbyggere tilknyttet kommunens vannforsyning: 4500 innbyggere
Kommunens selvkost før overtakelse av vannverket : 5.3 mill.kr/år
Kommunalt årsgebyr bolig i snitt : 2.500 kr/år

Kommunens selvkost med investeringer iht. alternativ 1:

Ø kt selvkost oppgradering av vannbehandling : 280.000 kr/år
Økte gebyrinntekter fra vannverkets abonnenter : 175.000 kr/år
Underskudd på selvkost : 105.000 kr/år
Kommunens årsgebyr må økes med ca. 2,5 % : 2.560 kr/år
Alternativt må de nye abonnentene betale anleggsinnskudd : 17.000 kr/medlem
(løsning for å hindre økning av kommunalt gebyr)

Kommunens selvkost med investeringer iht. alternativ 2:

Økt selvkost ny ledning til de nye abonnentene : 220.000 kr/år
Økte g ebyrinntekter : 175.000 kr/år
Underskudd på selvkost : 45.000 kr/år
Kommunens årsgebyr må økes med ca. 1 % : 2.520 kr/år
Alternativt må de nye abonnentene må betale anleggsbidrag 8.000 kr/medlem
(løsning for å hindre økning av kommunalt gebyr)

Dersom vannverkets abonnenter kan få vann ved å legge fram kommunal ledning, kan
kostnadskalkylene bli mer fordelaktige dersom det er mulig å knytte flere abonnenter til den
kommunale ledningen. Kostnadsbildet med kommunal ledning , vil dessuten bli enda
gunstigere økonomisk etter som tiden går og ledningen avskrives uten at driftskostnadene
øker.

Se vedlegg 6 for mer detaljert veiledning om selvkostberegningene som er utført i dette
caset.

3 . 3 . 4 . Økonomiske konsekvenser når standarden er bedre enn kommunens

Det finnes svært veldrevne vannverk som både har bedre standard og lavere totalkostnader
enn den kommunale vannforsyningen. Et slikt vannverk kan ønske å bli overtatt av
kommunen p ga. problemer med å skaffe tillitsvalgte til styret, mannskap til drift og
vedlikehold eller lignende. Dersom dette er situasjonen, kan det være aktuelt for
kommunen å betale for vannverket ved overtakelsen, jf, følgende case:

Vannverkets nøkkeltall før overtakelse:

Antall innbyggere tilknyttet vannverket: 4500 innb.
Antall medlemmer/abonnenter : 2000 abonn .
Selvkost/årskostnad : 4,0 mill.kr/år
Årsgebyr pr. abonnent i dag : 2.000 kr/år
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Kommunal overtakelse, konsekvenser for kommunens årsgebyr:

Antall innbyggere tilknyttet kommunens vannforsyning: 4500 innb.
Kommunens selvkost før overtakelse av vannverket : 5,3 mill.kr/år
Årsgebyr bolig i snitt : 2.500 kr/år

Ny selvkost etter overtakelse : 9,3 mill.kr/år
Overskudd på selvkost hvis årsgebyr 2500 kr/år : 890.000 kr/år
A lt.1: Årsgebyret reduseres til kr 2250 for alle : 2.250 kr/år
Alt.2: Kommunen kjøper vannverket for 10 mill.kr, økt årskostnad* : 890.000 kr/år

* Den økte invester ingen på 10 mill.kr i alternativ 2 gjør at det kommunale årsgebyret
forblir uendret på kr. 2500, - pr. år.

Utgangspunktet for overtakelsen er at kommunen overtar vannverkets gjeld og øvrige
forpliktelser. I tillegg vurderes det en verdi på vannverket i for hold til kostnader kommunen
vil spare i form av mindre investeringsbehov i vannverket enn på den øvrige kommunale
vannforsyningen. Kjøp av vannverket til for eksempel 10 mill. kr avskrives for eksempel
over 30 år, som en middelverdi for redusert investerin gsbehov.

Se vedlegg 7 for mer detaljert beregning av selvkost og grunnlag for beregning av eventuell
kjøpesum ved kommunal overtakelse av denne typen vannverk.

3 . 3 . 5 . Finansiering av nødvendige investeringer på vannverket

Vurderingene av investeringsbehov og selvkostberegninger som beskrevet i kapittel 3.3.1 til
3.3.3 gir oversikt over konsekvensen av overtakelsen av andels - eller samvirkevannverket
for kommunen og abonnentene. Utfordringene er knyttet til at investeringsbe hov i
vannverket som skal overtas kan gi store økninger i årsgebyret for de øvrige kommunale
abonnentene. Dersom denne gebyrøkningen ikke anses som akseptabel, har vi i kapittel
3.3.3 foreslått at andels - og samvirkevannverkets abonnenter som et alternativ til økte
gebyrer kan direktefinansiere en del av investeringene ved å betale et anleggsinnskudd til
vannverket før overtakelsen.

En forutsetning for at et vannverk organisert som samvirkeforetak kan kreve et slikt
innskudd, er at medlemmene skriftlig ha r akseptert dette. Iht. samvirkelova § 3 andre ledd
skal medlemmene enten ved innmeldingen skriftlig ha vedtatt å betale innskudd eller ha
akseptert dette senere ved en særskilt avtale. Innskuddsplikten skal være avgrenset oppad
til et fastsatt beløp. Ders om det blir aktuelt å øke innskuddet utover den fastsatte rammen,
må det hentes inn nye samtykker eller gjøres vedtektsendring med 4/5 flertall. Det vises til
Norsk Vanns veiledning om omorganisering av andelsvannverk til samvirkeforetak (Norsk
Vann rappor t 186/2011 ) for nærmere omtale om samvirkelovens regler for dette.

Andelsvannverk som er omorganisert til samvirkevannverk vil trolig kunne kreve
anleggsinnskudd fra sine bestående medlemmer uten eksplisitt skriftlig samtykke fra den
enkelte, på bakgrunn av hva som var vedtektsfestet og praktisert for andelsvannverket.

Et alternativ til å kreve anleggsbidrag fra vannverket, men hvor man fortsatt unngår at alle
kommunens abonnenter får en større gebyrøkning, er å opprette vannverkets
forsyningsområde som et separat gebyrområde. I forurensningsforskriften § 16 - 5 , andre
ledd står følgende:

”Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings - og årsgebyr dersom et vann - eller
avløpsanlegg eller større enhet av dette medfører vesentlig høyere eller laver e kostnader
enn de øvrige.”
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Dersom kommunen skal innføre differensierte årsgebyrer basert på at selvkost i det aktuelle
forsynings området vil være vesentlig høyere enn for kommunens øvrige områder, må det
hjemles i kommunens forskrifter for vann - og avløp sgebyrer. Les mer om dette i kapittel
5.8.

3 . 3 . 6 . K onsekvensene av at kommunen ikke overtar vannverket

Selv om kommunen ikke har direkte ansvar for den enkeltes vannforsyning , må det likevel
gjøres en konsekvensvurdering utover det rent økonomiske , ved at kommunen ikke tar over
vannverket.

Hva vil skje med vannforsyningen til de aktuelle abonnentene dersom kommunen ikke
overtar:

Vil vannverket være i stand til å gjennomføre investeringene som kreves dersom
kommunen ikke overtar?
Vil vannverket være i stand til å ha ansvar for drift, vedlikehold og beredskap som
innebærer at vannforsyningen blir trygg?
Kan kommunen alternativt tilby vannverket å stå for drift, vedlikehold og rådgivning på
betalt oppdrag for vannverket som et alternativ til kommunal overtakelse?
Hva er i så fall fordeler og ulemper med salg av tjenester kontra en overtakelse for
henholds vis vannverket og kommunen?

3 . 3 . 7 . Anbefalt prinsippløsning og videre arbeid

Utredningsarbeidet må til slutt ende opp med en anbefaling om hvilken løsning som er best,
basert på en vurdering av kvaliteten på vannforsyningen for aktuel le abonnenter,
kostnadene for vannverkets abonnenter, kostnaden for kommunens øvrige abonnenter samt
eventuelle risikomomenter knyttet til gjennomføring av vedtatte tiltak og overtakelsen.
Aktuelle risikomomenter vil være gjennomføring av investeringene so m er basert på
innkreving av private anleggstilskudd og/eller at kostnadene er vanskelig å estimere, slik at
det kan oppstå overskridelser.

Det må utarbeides en rapport som dokumenterer utredningene som er utført med
prosjektgruppens anbefaling av prinsi ppløsninger. Rapporten bør også skissere hva som er
det videre arbeidet i en eventuell neste fase, med detaljplanlegging av hvordan de foreslåtte
tiltakene skal gjennomføres.

Dersom en overtakelse vil berøre ansattes arbeidssituasjon, må alle de berørte få
informasjon. I tillegg må tillitsvalgte få anledning til å avgi uttalelse til den foreslåtte
løsningen i forkant av formell behandling i henholdsvis kommunestyret og vannverkets
styrende organer, jf. arbeidsmiljøloven § 8 - 2 ”Plikt til informasjon og drø fting”.

3 . 4 . Vedtak av intensjonsavtale for overtakelse

Basert på utredningene og ev entuelle høringsuttalelser fra ansatte/ansattes organisasjoner,
må kommunestyret og vannverket fatte vedtak:

Alternativ 1:

Kommunen og vannverke t inngår en intensjonsavtale om overtakelse iht.
prinsippene som er anbefalt, eventuelt annen type samarbeid. Det gis mandat til
videre arbeid med planlegging av gjennomføringen

Det er først når detaljplanleggingen er gjennomført at kommunen og vannverke t tar
endelig stilling til overtakelsen og vilkårene for dette
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Alternativ 2:

Kommunen og/eller vannverket beslutter ikke å gå videre med overtakelse av
vannverket eller annet samarbeid

I mandatet for det videre arbeidet må det igjen tas stilling til hvordan planleggingen skal
finansieres; av kommunen, av vannverket eller av begge.

3 . 5 . Planlegge overtakelse

Det anbefales at planleggingsfasen gjennomføres av den sa mme prosjektorganisasjonen
som foresto utredningsfasen. Slik sikres et helhetlig, likeverdig og åpent samarbeid på best
mulig måte. Prosjektet må planlegge hele gjennomføringen av den vedtatte
prinsippløsningen for overtakelse (eller annen form for samarbe id), slik at det legges
grunnlag for en vellykket gjennomføring uten overraskelser for noen av partene.

3 . 5 . 1 . Planleggingens innhold

1 . Budsjettere nødvendige investeringer og andre tiltak
Dersom kalkylene som ble lagt til grunn i utred ningsfasen var grove estimater, bør de
aktuelle investeringene planlegges så grundig at de kan fungere som et budsjett for
gjennomføringen. Det menes likevel ikke at anleggene skal detaljprosjekteres, men alle
sider ved gjennomføring av de n valgte løsninge n bør vurderes.

2 . Planlegge gjennomføringen av aktuelle tiltak
Tidsplan og ansvar for gjennomføring av tiltak. Vurdere eventuelle juridiske utfordringer
knyttet til gjennomføringen, behov for tillatelser/eventuelt erverv av rettigheter til legging
av ledni nger på annen manns grunn, tilgang til anleggene for nødvendig drift, vedlikehold
og fornyelse, kommunal overtakelse av privat ledningsnett, behov for kommunalt pålegg
om tilknytning m.m. for medlemmer av andels - eller samvirkevannverket som motsetter
seg overtakelsen osv.

Se mal for inngåelse av avtaler mellom vannverk og grunneiere om tilgang til
vann forsyningsanleggene i vedlegg 4.

3 . Planlegge hvordan ansattes rettigheter og plikter skal ivaretas
Dersom det er ansatte i vannverket som skal overdras til kommune, må det utarbeides
forslag til avtaler med de ansatte der lønnsvilkår, rettigheter og plikter som kommunalt
ansatte framgår.

4 . Planlegge ivaretakelse av vannverkets forpliktelser overfor andre
Kommunen og vannverket må gå i dialog med eventuelle v annverk som kjøper vann fra
andels - eller samvirke vannverket og virksomheter hvor vannverket har forpliktelser vedr.
slokkevann. Kommunen må inngå nye avtaler med disse.

5 . Dokumentere anlegg, driftsinstrukser, bruksanvisning og driftsrutiner
Vannverket må u tarbeide eller oppdatere ledningskartverk, samle teknisk dokumentasjon
samt beskrive aktuelle driftsrutiner og viktige driftspunkter, kritiske forhold m.m.

6 . Oversikt over vannverkets abonnenter
Vannverket må utarbeide abonnementsregister iht. kommunens krav som grunnlag for
innkreving av gebyrer .
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7 . Utarbeid forslag til overtakelsesavtale
Vedlegg 1 viser en mal for overtakelsesavtale og vedlegg 2 og 3 viser eksempler på avtaler.
Avtalene bør inneholde følgende forhold:

a ) Bakgrunn for avtalen og avtalens formål

- Avtalens omfang
- Hva kommunen skal ta ansvar for
- Anlegg m.m. som kommunens skal o verta
- Anlegg m.m. som kommunen ev. ikke skal overta
- Krav til dokumentasjon
- Heftelser og forpliktelser

b ) Tidspunktet for overtakelse
- Frist for overtakelse og ev. vilkår knyttet til dette
- Tidspunktet for ev. nedleggelse av andels - eller samvirkevannverket

c ) Ti ltak som skal gjennomføres av kommunen før overtakelse

d ) Tiltak som skal gjennomføres av vannverket før overtakelse

e ) Økonomiske vilkår
- Økonomiske vilkår for overtakelsen av anlegg og øvrige eiendeler og gjeld
- Ev. betaling av anleggsinnskudd for finansiering av aktuelle investeringer
- Engangsgebyr for tilknytning
- Årsgebyr

f ) Avtalens gyldighet
- Avklaring mht. ev. tilskudd som er mottatt
- Partenes godkjenning

g ) Tvisteløsning

h ) Vedlegg

8 . Aktuelle vedlegg til avtalen

a ) Over sikt over det som skal overtas

- Lag en spesifisert oversikt over hvilke anlegg, løsøre og tinglyste rettigheter som
kommunen skal overta.

b ) Grensesnitt mellom kommunale og private anlegg etter overtakelsen

- Definisjon av grensesnittet mellom kommunens ansvar og eierskap til ledningsnettet
kontra ansvaret for private stikkledninger, for eksempel slik (Saltdal kommune):

- Alle vannledninger og kummer felles for to eller flere abonnenter. Stikkledning fra
fellesl edning og inn til den enkelte abonnent, inkl. anboringsklammer og stoppekran ,
er abonnentens eiendom og ansvar. Der stikkledning er uforholdsmessig lang,
overtas ledningen fram til utvendig stoppekran i ”naturlig tomtegrense”, eller til 30
m fra bygg på ei endommen der utvendig stoppekran ligger mindre enn 30 m fra
bygget . Kommunen forbeholder seg retten til å endre denne ”hovedregelen” ved ev.
senere endringer eller omlegging av vannledninger

- Alle ledninger bør enten eies av kommune eller én abonnent (ev. maksimalt 2 - 3
abonnenter på samme stikkledning). Erfaringer viser at selv om det inngås tinglyste
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avtaler om felles eie og ansvar for stikkledninger, så bør slike fellesskap ivaretas av
kommunen. Sameie eller samvirke for lokale ledninger i eneboligområde r bør så
langt som mulig unngås

- Alle ledninger større enn DN 90 mm skal uansett være kommunale, med unntak for
ledninger til næringsbygg og sprinkling. For ledninger med mindre dimensjoner, må
lokale forhold, sammen med punkt ene ovenfor, avgjøre eierskapet

c ) Ledningskartverk, dokumentasjon av øvrige anlegg, driftsinstrukser og driftsrutiner

- Angi hvilken dokumentasjon som er overdratt kommunen

d ) Tilstandsvurdering og vannverkets egenerklæring av funksjon og driftsproblemer

- Resultat av tilstandsvurderingen so m er utført av kommunen og vannverket som
grunnlag for vurdering av investerings - og forbedringstiltak som ligger til grunn for
inngåelse av avtalen

- Vannverkets egenerklæring mht. anleggenes funksjon og omfang av driftsproblemer
og alvorlige hendelser de siste fem årene og ev. risikomomenter ved
ekstremtilstander som tørke eller kraftig nedbør/vårløsning

- Kopi av ev. tilsynsrapporter og pålegg fra Mattilsynet

e ) Økonomiske beregningsgrunnlag

Grunnlag for beregning av ev. økonomisk kompensasjon til vannverke t ved
overtakelsen:
- Dersom vannverket som skal overdras har bedre standard enn kommunens øvrige

vannforsyning kan det, som beskrevet i kapittel 3.3.4 , være grunnlag for betaling for
vannverket utover å ta over eiendeler og gjeld

- Beregningsgrunnlaget for dette bør også følge avtalen som et vedlegg. Se eksempel
på beregning i vedlegg 7 til denne rapporten

Grunnlag for beregning av ev. anleggsbidrag fra vannverkets medlemmer:
- Dette følger av utredningene som er beskrevet i kapittel 3.3 og som vist i vedlegg

6 til denne rapporten

3 . 5 . 2 . Økonomisk e vederlag i forbindelse med over takelsen

Normalt bør anleggene, øvrige eiendeler og kontantbeholdning overføres vederlagsfritt til
kommunen, og ved at kommunen også ov ertar vannverkets gjeld. Restgjelden, ev.
fratrukket kontantbeholdning, danner da grunnlaget for beregning av restverdien for
anleggene i kommunens selvkostkalkyle. På denne måten unngås at abonnentene må betale
for samme anlegg flere ganger. Verdien av du gnadsinnsats m.m. har vannverkets
medlemmer hatt glede av i form av lave gebyrer fram til overtakelsen.

Ofte er det behov for å foreta investeringer for å sikre vannverkets abonnenter en
tilfredsstillende vannforsyning, jf. beskrivelsen i utredningsfasen kapittel 3.3. Dersom det
foreligger en framforhandlet løsning som innebærer at vannverkets medlemmer skal betale
inn et anleggstilskudd for delfinansiering av disse investeringene, anbefales det at andels -
eller samvirkeforetaket står for innkreving av de tte i forkant av overtakelsen. Årsmøtet i
vannverket må gjøre vedtak om dette som en del av vedtaket om kommunal overtakelse.
Det vil sannsynligvis kreve en vedtektsendring med 4/5 flertall.
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avtaler om felles eie og ansvar for stikkledninger, så bør slike fellesskap ivaretas av
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c ) Ledningskartverk, dokumentasjon av øvrige anlegg, driftsinstrukser og driftsrutiner
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grunnlag for vurdering av investerings - og forbedringstiltak som ligger til grunn for
inngåelse av avtalen
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tilfredsstillende vannforsyning, jf. beskrivelsen i utredningsfasen kapittel 3.3. Dersom det
foreligger en framforhandlet løsning som innebærer at vannverkets medlemmer skal betale
inn et anleggstilskudd for delfinansiering av disse investeringene, anbefales det at andels -
eller samvirkeforetaket står for innkreving av de tte i forkant av overtakelsen. Årsmøtet i
vannverket må gjøre vedtak om dette som en del av vedtaket om kommunal overtakelse.
Det vil sannsynligvis kreve en vedtektsendring med 4/5 flertall.
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Dersom standarden på vannverket er bedre enn kommunens, og part ene har
framforhandlet en intensjonsavtale som innebærer at kommunen skal betale en
kompensasjon for dette, jf. beskrivelsen i kapittel 3.3.4, må dette inngå som et punkt i
overtakelsesavtalen. Kommunen må finansiere en slik ev. kompensasjon av
gebyrinntek tene fra kommunens abonnenter.

3 . 5 . 3 . Engangsgebyr for tilknytning

Iht. kommunens gebyrforskrifter hjemlet i lov om kommunale vass - og kloakkavgifter, skal
alle nye abonnenter betale engangsgebyr for tilknytning. Avhengig av størrelsen på
engangsgebyret, kan det oppfattes som urimelig at vannverkets abonnenter må betale
e ngangsgebyr som følge av skifte av vannverkseier. Abonnenten er allerede tilknyttet en
vannforsyning og har betalt for dette .

Kommunen kan ikke uten videre frita abonnenter for engangsgebyret. Det er imidlertid
mulig å endre den kommunale gebyrforskrifte n, for å kunne differensiere engangsgebyret.

I forurensningsforskriften § 16 - 5 , første ledd står det følgende:

”Det kan fastsettes lavere tilknytningsgebyr for eiendommer der det er betalt refusjon eller
annen form for opparbeidelseskostnader for vann - og/eller avløpsanlegg som er utført etter
planer godkjent av kommunen.”

I forurensningsforskriften § 16 - 5 , andre ledd står følgende:
”Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings - og årsgebyr dersom et vann - eller
avløpsanlegg eller større enhet av dette medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader
enn de øvrige.”

Dersom vilkårene for å anvende en av disse paragrafen er op pfylt, kan tilknytningsgebyret
for nye abonnenter som følge av overtakelse av private vannverk settes lavt i kommunens
gebyrregulativ, for eksempel 100 kr. Det er særlig aktuelt å gjøre dette, dersom avtalen om
overtakelse innebærer at vannverkets medlemme r skal betale et anleggsinnskudd for
delfinansiering av nødvendige investeringer (første ledd) eller at kommunen har lavere
kostnader med å sørge for vannforsyning til de aktuelle abonnentene da kommunen overtar
vannverkets infrastruktur vederlagsfritt (an dre ledd).

3 . 6 . Vedtak om overtakelse

Forslag til avtale med bilag som er utarbeidet i planleggingsfasen, legges fram for
behandling i kommunestyret og i vannverkets årsmøte. Dersom overtakelse vil berøre
ansattes arbeidssituasjon, plikter partene (kommunen og vannverket) å informere de
berørte og deres tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 8 - 2 ”Plikt til informasjon og drøfting”.
Eventuelle høringsuttalelser legges ved saken før behandling.

Det vil være vannverkets vedtekter som avgjør hvilket flertall som må ligge til grunn for at
årsmøtet skal kunne vedta avtalen om overtakelse.

3 . 7 . Gjennomføring av overtakelsen

Dersom kommunestyret og årsmøtet vedtar avtalen, kan overtakelsesprosessen iverksettes.
Prosj ektet som er etablert for planleggingen bør opprettholdes, for å holde fokus helt til alle
tiltak iht. avtalen er gjennomført og kommunen formelt har tatt over ansvaret for
vannforsyningen. Vannverket avvikles i tråd med sine vedtekter.
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4 . Trin nvis prosess når kommunen tar initiativ til
overtakelse

Tabellen viser skjematisk hvordan prosessen anbefales lagt opp. De følgende kapitlene gir
utfyllende veiledning til gjennomføring av hvert steg i prosessen.

Trinnvis prosess – Kommunen ønsker overtakelse av vannverket

Initiativfasen - Kommunen kontakter vannverket vedr. ønske om overtakelse
- Dialog omkring vannverkets holdning og kommunens begrunnelse

og behov
- Vannverkets besluttende organer tar stilling til kommunens

henvendelse

Vedtak om
utredning

- Kommunestyret vedtar etablering av et prosjekt og gir mandat for
utredning av løsninger og konsekvenser

- Kommunestyret vedtar ev. at kommunen ikke skal gjennomføre
overtakelse mot vannverkets vilje

Utrednings -
fasen

Etablering av pro sjektorganisasjon med kommunal prosjektledelse og
fortrinnsvis med deltakelse fra vannverket med ansvar for utredning av:
- Standarden på kilde, vannbehandling og distribusjonsnettet
- Vurdering av ev. erstatningskrav fra vannverket
- Oversikt over avløpsanlegg , veier og andre anlegg som må vurderes

samtidig
- Grove kostnadskalkyler og gebyrmessige konsekvenser for ulike

alternativ, for vannverkets og kommunens abonnenter
- Behov for bruk av pålegg og ekspropriasjon i overtakelse og

gjennomføring av tiltak
- Anbefalt prinsippløsning, ev. investeringsbehov, finansieringsløsning

samt gebyrkonsekvenser

Vedtak om
intensjons -
avtale

- Kommunestyret og vannverket beslutter videre arbeid med
planlegging av kommunal overtakelse

- Alternativt vedtar kommunen at saken avsluttes uten overtakelse

Planlegge
overtakelsen

- Prosjektorganisasjonen planlegger alle sider ved gjennomføringen av
kommunal overtakelse

- Utarbeider grunnlag for økonomiske oppgjør ved overtakelse og
gjennomføring av tiltak

- Utarbeider avtaleforslag og vilkår for overtakelsen

Vedtak om
overtakelse

Kommunestyret og vannverkets årsmøte vedtar overtakelsesavtalen

Gjennomføring - Gjennomføre avtalte tiltak relatert til overtakelsen samt formell
overtakelse

- Ev entuell avvikling av vannverket iht. vedtektene
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4 . 1 . Initiativfasen

Bakgrunnen for at en kommune ønsker å overta et vannverk kan være flere. Den mest
vanlige årsaken vurderes å være at det aktuelle området heller ikke har kommunal
avløpsløsning, og at de private avløpsløsningene ikke fungerer godt nok. Da har kommunen
som ansvarlig forurensningsmyndighet mulighet til å pålegge oppgradering av private
avløpsanl egg eller alternativt bygge kommunal avløpsledning. Dersom kommunen vurderer
kommunalt avløp, vil det også være aktuelt å legge med kommunal vannledning.

Det kan også være andre begrunnelser for ønske om kommunal overtakelse, som for
eksempel utbyggingsø nsker i det aktuelle geografiske området som krever vannforsyning og
avløp.

Situasjonen kan også være at vannverket ikke makter å bygge ut i tråd med
drikkevannsforskriftens krav og eventuelle pålegg fra Mattilsynet, samtidig som det ikke
ønsker å la ko mmunen overta.

I slike situasjoner vil kommunen se seg nødt til å kontakte vannverket med formål å
opprette en dialog. Kommunen må formidle og begrunne sitt ønske om overtakelse og
vannverket må gis tid og anledning til å gi uttrykk for sine holdninger o g eventuelle vilkår
for en kommunal overtakelse.

4 . 2 . Vedtak om utredning

Kommunen bør starte med å gjøre rede for behovet for at kommunen overtar vannverket,
ev. med tilrettelegging for kommunale vann - og avløpsløsninger i det akt uelle området, ved
å legge fram en sak til behandling i kommunestyret. Vannverkets holdning og premisser må
inngå i kommunens saksframlegg.

Kommunestyret bes om et mandat til oppstart av et prosjekt med utredning av
konsekvensene ved overtakelse av vannv erket/hvordan vann - og avløp best skal løses i det
aktuelle geografiske området, og der kommunen i ytterste fall må gjennomføre
tvangsovertakelse av vannverket.

4 . 3 . Utredningsfasen

Når kommunen har besluttet å opprette et utrednin gsprosjekt, inviteres vannverket til å
delta i prosjektet. Kommunen må utnevne en prosjektleder som får ansvaret for å
gjennomføre prosjektet. Prosjektgruppen etableres med representanter fra kommunen og
vannverket. Som første oppgave utarbeides en prosjek tplan med hvilke hovedaktiviteter
utredningsarbeidet skal bestå av, tidfestet framdriftsplan og budsjett. Utredningen må
omfatte så mye som er nødvendig for at både kommunen og vannverket kan ta stilling til
hva som er beste løsning.

Resultatmålet for u tredningsprosjektet bør være å utarbeide en rapport som inneholder
følgende utredninger og anbefalinger:

1 . Alternative tilfredsstillende løsninger for vann og ev. avløp i det aktuelle området
2 . Grove kostnadskalkyler, dvs. utredning på skisseprosjektnivå, for etablering av

tilfredsstillende vannforsyning for aktuelle alternative løsninger
3 . Selvkostkalkyler, ev. med ulike modeller for finansiering av nødvendige tiltak som også

viser konsekvenser for abonnentenes årsgebyr. Dette må omfatte selvkostkalkyler for
ab onnentene i det aktuelle forsyningsområdet isolert sett, og samlet for alle
kommunens abonnenter inkl. abonnentene fra vannverkets forsyningsområde.
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Selvkostberegningene må gjøres i et 10 - 15 års perspektiv for å se på effekten av
eventuelle nye abonnenter som kan knyttes til vannforsyningen

4 . Resultater fra forhandlinger mellom kommunen og vannverket, frivillig løsning, behov
for ekspropriasjon, eventuelle erstatninger

5 . Anbefale prinsippløsning, eventuelle investeringsbehov, finansieringsløsning,
konsekvenser for gebyrer og gjennomføringsstrategi

4 . 3 . 1 . Standarden på vannverket og aktuelle løsninger

Kommunen må få full kjennskap til hva som er standar den på vannverket, slik det foreligger
i dag. Det må vurderes hvordan denne kunnskapen best kan fremskaffes. Dersom
vannverket selv har vurdert tilstand og investeringsbehov, eventuelt i samråd med
Mattilsynet, kan dette benyttes som et utgangspunkt.

De mest sentrale spørsmålene i diskusjonen om hva som må gjøres for å få en
tilfredsstillende vannforsyning er:

Er det fortsatt aktuelt å benytte vannverkets kilde/vannbehandlingsanlegg , eller bør
abonnentene knyttes til eksisterende kommunal vannforsyning ved bygging av
kommunal ledning ?

Er det større utbyggingsplaner i området som taler for større kapasitet osv.

Er det kommunal eller private avløpsløsninger i området - og hva bør være den
fremtidig e løsning en ?

Beliggenheten vil avgjøre om det er mest hensiktsmessig å forsyne abonnentene med vann
fra et annet vannverk, eller om andels - eller samvirkevannverkets anlegg fortsatt bør
benyttes.

For vurdering av standard, vises det til vurderingskriterier angitt i t abell 3.1 i kapittel 3.3.1.

4 . 3 . 2 . Beregne selvkost og konsekvenser for abonnentenes årsgebyr

For veiledning til dette vises til beskrivelsen i kapittel 3.3.2 og 3.3.5 og
beregningseksemplene i vedlegg 6 og 7.

4 . 3 . 3 . Forhandl ing med vannverket om frivillige løsninger

Best løsning for begge parter oppnås dersom en gjennom tilstandsvurderingen og
utredningen av beste vann - (og avløps)løsninger kommer fram til en felles
virkelighetsforståelse om hvilke tiltak som er best for både dagens og fremtidige abonnenter
til lavest mulig kostnad.

Dette må sikres gjennom en åpen og inkluderende prosess, med utredninger av dagens
tilstand, behovet for tiltak, alternative løsninger, kostnadskalkyler m.m. Kunnskapsbygging
kan vær e et godt virkemiddel for å oppnå en felles virkelighets - forståelse. Sammenligning
av kostnader og konsekvenser for gebyrene med ulike løsninger, gir et godt utgangspunkt
for en kvalifisert diskusjon om verdier og økonomiske oppgjør.

Dersom kommunen og vannverket er enige om kommunal overtakelse, men ikke kommer
fram til enighet om erstatningssummen, kan de forlange at det gjennomføres et
avtaleskjønn iht. skjønnsprosessloven § 4. Se omtale i kapittel 5.7.5.
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4 . 3 . 4 . Tvangsoverta kelse etter ekspropriasjon

Dersom det ikke oppnås enighet om løsninger, og kommunen ut fra et helhetlig perspektiv
vurderer at tvangsovertakelse er rett løsning, kan dette gjennomføres under følgende
forutsetninger:

Kommunen legger vann - og avløpsledning inn i vannverkets distribusjonsområde, ev.
eksproprierer private hovedledninger for å komme så nært at kommunen kan kreve
påkobling til kommunalt nett iht. plan - og bygningsloven § 27 - 1. I praksis vil dette si
ikke mer enn 200 - 500 meter fra den enkelte abonnent
Kommunen eksproprierer hele vannverket med vannkilde, vannbehandlingsanlegg og
ledningsnett
Ved en eventuell ekspropriasjon eller annen form for fremtvunget overtakelse fra
kommunens side, kan vannverket kreve erstatning

Ekspropriasjo n av vannverk gjøres normalt med hjemmel i oreigningsloven § 2, nr. 47.
Kommunen må søke fylkesmannen om tillatelse. Dersom erstatningsbeløpet inngår som en
del av en ekspropriasjonssak, gis erstatning iht. ekspropriasjons erstatningsloven.

Det foreligge r, som beskrevet i kapittel 5.7, rettspraksis mht. hva som legges til grunn for
erstatningsutmålingen og fastsettelse av erstatningsbeløp når vannverk blir ekspropriert. To
av de aktuelle sakene er omtalt i kapittel 5.7.4. Retten har lagt til grunn at det er
bruksverdi og salgsverdi som skal være grunnlaget for vurderingen av erstatnings -
utmålingen.

Med bruksverdi menes teknisk verdi , beregnet som nytt anlegg delt på totalt levetid,
multiplisert med forventet restlevetid med fradrag for samlede merkostnad er ved drift av
gammelt anlegg.

Dersom tilstanden på anleggene er slik at det må gjøres investeringer i forbindelse med
overtakelsen for å tilby abonnentene en trygg vannforsyning, påvirker dette verdi -
vurderingen. Selv om verdien blir liten etter fratrekk av investeringsbehov, har rette n
likevel kommet til at det skal gis en viss erstatning. Retten opererer med salgsverdi, selv
om det ikke er noe marked for salg av vannverk. Salgsverdien skal legges til grunn dersom
den er høyere enn bruksverdien. Det vil iht. den nye eierskapsloven kun være kommuner
som kan overta vannverk

Rettet har ikke funnet at vannverket kan kreve erstatning for økte gebyrer som følge av
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Det må utarbeides en rapport som dokumenterer utredningene som er utført med
prosjektgruppens anbefaling om prinsippløsninger. Rapporten bør også skissere hva som er
videre arbeid i en eventuell ne ste fase, med detaljplanlegging av de foreslåtte tiltakene.

Dersom en overtakelse vil berøre ansattes arbeidssituasjon, må alle de berørte få
informasjon, og tillitsvalgte gis anledning til å avgi en uttalelse til den foreslåtte løsningen i
forkant av fo rmell behandling i henholdsvis kommunestyret og vannverkets styrende
organer, jf. arbeidsmiljøloven § 8 - 2 ”Plikt til informasjon og drøfting”.

4 . 4 . Vedtak om intensjonsavtale for overtakelse

Basert på utredningene utført i utredning sfasen og med ev. høringsuttalelser fra ansattes
organisasjoner som blir berørt, må hhv. kommunestyret og andels - eller
samvirkevannverket fatte vedtak:

Alternativ 1:

Kommunen og vannverket inngår en intensjonsavtale om overtakelse iht.
prinsippene som er anbefalt, ev. annen type samarbeid og det gis mandat til videre
arbeid med planlegging av gjennomføring .

Det er først når detaljplanleggingen er gjennomført at kommunen og vannverket skal
ta endelig stilling til overtakelsen og vilkårene for dette .

A lternativ 2:

Kommunen vedtar tvangsovertakelse og vilkårene for dette .

I mandatet for det videre arbeidet, må det igjen tas stilling til hvordan planleggingen skal
finansieres; av kommunen, av vannverket eller av begge.

4 . 5 . Planlegge overtake lse, eventuelt tvangsovertakelse

Det anbefales at planleggingsfasen gjennomføres av den samme prosjektorganisasjonen
som utredningsfasen. Slik sikres et likeverdig og åpent samarbeid. Prosjektet må ta
ansvaret for å planlegge hele gjennomføri ngen av den vedtatte prinsippløsningen for
overtakelse (eller annen form for samarbeid), slik at det legges grunnlag for en vellykket
gjennomføring uten overraskelser for noen av partene.

Planleggingen gjennomføres tilsvarende beskrivelsen i kapittel 3.5

Dersom kommunen og vannverket ikke er enige om kommunal overtakelse og kommunen
skal gjennomføre en tvangsovertakelse ved ekspropriasjon, er det ikke naturlig å
gjennomføre planleggingen av dette i et samarbeid med vannverket.
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4 . 6 . Vedtak om overtakelse

Forslag til avtale med bilag som er utarbeidet i planleggingsfasen legges fram for
behandling i kommunestyret og i vannverkets årsmøte. Dersom overtakelsen vil berøre
ansattes arbeidssituasjon, plikter partene (kommunen og vannverket) å informere de
berørte og deres tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 8 - 2 ”Plikt til informasjon og drøfting”.
Eventuelle høringsuttalelser legges ved saken før behandling.

4 . 7 . Gjennomføring av overtakelsen

Dersom kommunestyret og årsmøtet vedtar avtalen, kan overtakelsesprosessen iverksettes.
Prosjektet som er etablert for planleggingen, bør opprettholdes for å holde fokus helt til alle
tiltak iht. avtalen er gje nnomført. Vannverket må avvikles i henhold til sine vedtekter for
dette.
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5 . Regelverk

Kommunene har ingen plikt til å overta andels - eller samvirkevannverk, men det kan være
en god løsning for å sikre en tilfredsstillende vannforsyning når forholdende ligger til rette
for det og partene ønsker det. Det kan i visse tilfelle være nødvendig å overta vannverk
uten at vannverket ønsker det for å sikre innbyggerne hygienisk betryggende drikkevann
og/eller fordi det må legges kommunale avløpsledninger for opprydning av forurensinger i
vannverkets forsyningsområde.

I dette kapitlet blir det gjort rede for det viktigste regelverket som berører kommunens
ansvar for at innbyggerne og næringslivet får tilstrekkelig vannforsyning , samt virkemidle ne
kommunen har som myndighetsutøver på området . Det er viktig for kommunen å være klar
over sitt ansvar når den skal ta stilling til om den bør overta et v annverk. Bortsett fra
omtalen av lovforslaget om kommunale vass - og avløpsanlegg i kapittel 5.1, omtalen av ny
helselovgivning i kapittel 5.2 og omtalen av lovforslaget til sivilbeskyttelsesloven , er
gjengivelsen av regelverket basert på Norsk Vanns bok ” V ann - og avløpsrett ” av advokat
Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind AS, utgave 2010, www.va - jus.no

5 . 1 . Lovforslaget om kommunale vass - og avløpsanlegg

Regjeringen la 24. juni 20 11 frem Prop. 136 L (2010 – 2011) Lov om kommunale vass - og
avløpsanlegg som bl.a. regulerer eierskap et til vann - og avløpsanlegg . Lovforslaget er i
skrivende stund til behandling i Stortinget, med ventet ferdigbehandlin g ved årsskiftet
2011/2012.

5 . 1 . 1 . Lovforslaget med kommentarer

§ 1 Kommunalt eigarskap til vass - og avløpsanlegg

«Nye vass - og avløpsanlegg skal vere eigd av kommunar. Eksisterande vass - og
avløpsanlegg kan berre seljast eller på annan måte overdragast til kommunar. Vesentleg
utviding eller samanslåing av eksisterande private anlegg kan berre skje med løyve frå
kommu nen etter § 2.

I lova her er det med vass - og avløpsanlegg meint hovudleidningar for vatn og avløp,
pumpestasjonar, høgdebasseng, anlegg for handtering og reinsing av vatn og avløp m.m.

Lova her gjeld ikkje for mindre vass - og avløpsanlegg.

Lova gjeld heller ikkje for vass - og avløpsanlegg eigd av anna offentleg organ eller for
næringsverk - semd o.l. som ikkje er knytt til kommunale anlegg.»

Til § 1 Kommunalt eigarskap til vass - og avløpsanlegg

Bestemmelsen er ny i forhold til gjeldende lov. Første ledd første punktum oppstiller
hovedregelen om at alle nye vann - og avløpsanlegg skal være eid av kommunen. Private
anlegg som er etablert ved lovens ikrafttredelse kan drives videre. Andre punktum oppstiller
imidlertid et forbud mot salg eller ove rdragelse av eksisterende anlegg til andre enn
kommuner.

Det følger av tredje punktum at vesentlige utvidelser eller sammenslåinger av eksisterende
private anlegg bare kan skje etter tillatelse fra kommunen.

Kravet om at anleggene bare kan selges til ko mmunen medfører, i følge kommentarene til
lovforslaget, ingen tilsvarende kjøpeplikt for kommunen.
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Med mindre vann - og avløpsanlegg i tredje ledd menes separate avløpsanlegg som er
mindre enn 50 pe (personekvivalenter), og som ikke er tilknyttet offentlig nett, jf.
forurensningsforskriften § 12 - 1. Videre omfattes mindre behandlingsanlegg for drikkevann
der vannforsyningssystemet forsyner mindre enn 20 husstander/hytter, eller mindre enn 50
personer eller tilsvarende.

§ 2 Kommunalt løyve til privat vass - og avløpsanlegg

«Kommunen kan etter søknad gi løyve til samanslåing eller vesentleg utviding av
eksisterande privat vass - og avløpsanlegg eller til etablering av nytt anlegg dersom

- det private anlegget ligg så langt frå kommunalt vass - og avløpsanleg g at kommunen
ikkje kan krevje at busetnaden som det private anlegget tener eller skal tene skal knytast til
det kommunale anlegget med heimel i plan - og bygningslova § 27 - 1 og § 27 - 2 eller

- kostnadene ved å knyte seg til det kommunale anlegget vil vere uhøveleg store eller andre
særlege omsyn talar for det.

Nye anlegg etter første ledd skal organiserast som andelslag eigd av brukarane. Kommunen
avgjer om det elles skal stillast særlege vilkår for løyvet.

Ved samanslåing eller vesentleg utviding av e ksisterande anlegg avgjer kommunen om det
skal stillast særlege vilkår for løyvet. Når særlege omsyn talar for det, kan kommunen
krevje at anlegget skal organiserast som andelslag eigd av brukarane».

Til § 2 Kommunalt løyve til privat vass - og avløpsanleg g

Bestemmelsen er ny i forhold til gjeldende lov. Første ledd innfører en søknadsplikt til
kommunen for nyetableringer av private vann - og avløpsanlegg. Søknadsplikten gjelder
også ved sammenslåing eller vesentlig utvidelse av eksisterende private anlegg, også
andelslag eid av brukerne. Hva som skal anses som «vesentlig» må vurderes konkret, men
departementet legger til grunn at en økning på om lag 25 prosent i antall brukere vil være
en veiledende grense. Et mindre anlegg etter § 1 tredje ledd vil omfatte s av søknadsplikten
dersom det utvides slik at det ikke lenger omfattes av unntaket.

Det fremgår av andre ledd første punktum at nye anlegg skal etableres som andelsla g eid
av brukerne. Begrunnelsen for kravet til eierform er at eierne av slike andelslag i de fleste
tilfeller vil ha en egeninteresse i å sikre at hensynet til kvalitet, sikkerhet og langsiktighet
for tjenesten blir ivaretatt. De vil også normalt unngå å t a ut utbytte til seg selv fordi det vil
medføre en tilsvarende økning i vann - og avløpsgebyrene som de som brukere selv må
betale.

Kommunen har etter annet punktum også anledning til å stille særlige vilkår i tillatelsen.
Det kan for eksempel være aktuel t å stille vilkår om drift i samsvar med selvkostprinsippet
og at andelslaget organiseres i tråd med samvirkeloven, herunder blir registrert i
Foretaksregisteret.

Av tredje ledd fremgår det at kommunen også ved sammenslåing eller vesentlig utvidelse
av anlegg kan kreve at selskapet omdannes til andelslag eid av brukerne. Kommunen
avgjør også om det skal stilles særlige vilkår for tillatelsen.

Kommunens vedtak etter § 2 vedrøren de etablering, sammenslåing eller utvidelse av vann -
og avløpsanlegg, kan påklages etter de alminnelige reglene i forvaltningslovens § 28 annet
ledd. Overordnet departement for vann - og avløpsanlegg er henholdsvis Helse - og
omsorgsdepartementet og Miljøver ndepartementet.
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5 . 1 . 2 . Økonomiske og administrative konsekvenser

Lovforslaget endrer ikke på dagens eierstruktur, men skal først og fremst hindre salg av
kommunale vann - og avløps anlegg i fremtiden. Forslaget får derfor ingen umiddelbare
konsekvenser verken for eiere av vann - og avløpsanlegg eller for mottakere av vann - og
avløpstjenester.

For kommunen innebærer forslaget en plikt til å vurdere om kommunen selv skal etablere
nye vann - og avløpsanlegg eller om private aktører skal gis adgang til dette. Hovedregelen
er at kommunen selv skal sørge for disse tjenestene. Forbudet mot salg av private anlegg til
andre enn kommuner medfører for øvrig ingen tilsvarende kjøpeplikt for kommunene.

Ordningen med krav om t illatelse fra kommunen til sammenslåing, vesentlig utvidelse eller
nyetablering av private vann - og avløpsanlegg , innebærer at kommunene får en ny
forvaltningsoppgave. Dette vil medføre noe merarbeid i form av saksbehandling. Videre vil
behandlingen av eve ntuelle klager føre til nye oppgaver for klageinstansen.

For brukerne av vann - og avløpstjenester vil lovforslaget ikke medføre umiddelbare
endringer , fordi dagens eierstruktur videreføres. Der det er behov for ny utbygging av vann -
og avløpsanlegg, er h ovedregelen at disse skal være kommunale, noe som blant annet gir
brukerne større forutsigbarhet når det gjelder gebyrnivåer osv. enn det private anlegg vil gi,
fordi disse ikke er underlagt reglene om selvkost.

For eiere av private anlegg får forslaget først og fremst betydning ved ønske om salg.
Kommunene pålegges ingen kjøpeplikt, men vil som følge av sitt overordnede ansvar på
vann - og avløpsområdet normalt overta anleggene.

Anlegg i annen offentlig eie er i forslaget unntatt fra lovforslaget og berø res derfor ikke.
Tilsvarende er anlegg knyttet til næringsvirksomhet unntatt fra kravet om kommunalt
eierskap, og berøres bare ved ønske om å knytte til seg private abonnenter. I slike tilfeller
må virksomheten søke kommunen om tillatelse.

5 . 2 . Kommunens ansvar for vannforsyningen etter
helselovgivningen

Helselovgivningen har ingen bestemmelser som pålegger kommunene plikter mht.
opparbeidelse, drift og vedlikehold av vannledninger , vannbehandlingsanlegg,
pumpestasjoner, høydebasseng mv. Kommunen har imidlertid et overordnet ansvar for at
de sanitære forholdene i kommunen er tilfredsstillende. I enkelte tilfeller kan dette
innebære at det må etableres en kommunal vannforsyning der u tbygging ellers ikke er av
interesse for private aktører, og hvor manglende felles vannforsyning kan innebære et
hygienisk problem .

I utgangspunktet er det vannverkseier som er ansvarlig for at vannforsyningen er
tilfredsstillende både hygienisk og miljøm essig. Drikkevannsforskriften gjelder alle vannverk
som fors yner 2 eller flere husstander/ hytter, mens godkjenningsplikten først gjelder ved 50
personer/ 20 husstander. Kommunen vil derfor primært opptre som helsemyndighet via
kommunehelsetjenesten i en samordning med Mattilsynet. Det vil derfor bare være
unntaksvis at det anses nødvendig at kommunen selv sørger for å etablere vannforsyningen
ut fra forplik telsene i helselovgivingen.

I forbindelse med Samhandlingsreformen, som iverksettes fra 1.1.2012, innføres det nytt
lovverk som regulerer kommunenes ansvar for befolkningens helse.

I den nye Lov om folkehelsearbeid § 4, 3. ledd, blir kommunenes ansvar for at
helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter enn kommunen
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helselovgivningen

Helselovgivningen har ingen bestemmelser som pålegger kommunene plikter mht.
opparbeidelse, drift og vedlikehold av vannledninger , vannbehandlingsanlegg,
pumpestasjoner, høydebasseng mv. Kommunen har imidlertid et overordnet ansvar for at
de sanitære forholdene i kommunen er tilfredsstillende. I enkelte tilfeller kan dette
innebære at det må etableres en kommunal vannforsyning der u tbygging ellers ikke er av
interesse for private aktører, og hvor manglende felles vannforsyning kan innebære et
hygienisk problem .

I utgangspunktet er det vannverkseier som er ansvarlig for at vannforsyningen er
tilfredsstillende både hygienisk og miljøm essig. Drikkevannsforskriften gjelder alle vannverk
som fors yner 2 eller flere husstander/ hytter, mens godkjenningsplikten først gjelder ved 50
personer/ 20 husstander. Kommunen vil derfor primært opptre som helsemyndighet via
kommunehelsetjenesten i en samordning med Mattilsynet. Det vil derfor bare være
unntaksvis at det anses nødvendig at kommunen selv sørger for å etablere vannforsyningen
ut fra forplik telsene i helselovgivingen.

I forbindelse med Samhandlingsreformen, som iverksettes fra 1.1.2012, innføres det nytt
lovverk som regulerer kommunenes ansvar for befolkningens helse.

I den nye Lov om folkehelsearbeid § 4, 3. ledd, blir kommunenes ansvar for at
helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter enn kommunen
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selv, bl.a. private vannverk, innskjerpet i forhold til tidligere lovgivning. Kommunene plikt er
etter 1.1.2012 å medvirke gjennom råd, uttalelse, samarbeid og deltakelse i planlegging i
forhold til all virksomhet innen kommunen som kan påvirke innbyggernes helse.

5 . 2 . 1 . Lover om helsetjenesten og folkehelsearbeid i kommunen

I forbindelse med gjennomføring av Samhandlingsreformen, har Helse - og
omsorgsdepartementet gjennomført endringer i mye av regelverket på helse - og
sosialområdet. Blant annet ble det 24 . juni 2011 fastsatt ny lov om folkehelsearbeid
(folkehelseloven) . Den nye loven vil sammen med ny helse - og omsorgstjenestelov erstatte
kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i
folkehelsearbeidet. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2012.

Den nye folkehelseloven vil bli hjemmelslov for forskr iftene som i dag hjemles i
kommunehelsetjenesteloven . Dette gjelder bl.a.:

Drikkevannsforskriften
Forskrift om miljørettet helsevern

5 . 2 . 2 . Ny helse - og omsorgstjenestelov

Gjennom den nye loven får kommunene et ansvar for å forebygge ”skade og lidelse”. Dette
gir kommunene et ansvar i forhold til vann og mangel på vann, som kan forårsake skade
eller lidelse. Også i forhold til miljørettet helsevern, gis kommunene et ansvar, bl.a. for
b iologiske faktorer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på folks helse, herunder
vannforsyning.

§ 1 - 1 . Lovens formål

Lovens formål er særlig å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom,
skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.

§ 4a - 1 Definisjon og forskrifter

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte
kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og
sosiale miljøfaktorer.

I samsvar med de formål for kommunehelsetjenesten som nevnt i § 1 - 2, kan
departementet gi forskrifter om miljørettet helsevern, herunder drikkevann og hygieniske
forhold i bygninger, boliger, lokaler, innretninger og enhver form for virksomhet. Det kan
også gis reg ler om plikt til å ha internkontrollsystemer og til å føre internkontroll for å sikre
at krav fastsatt i eller i medhold av denne lov overholdes.

5 . 2 . 3 . Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Kommunene gis i den nye loven som trer i krav 1.1.2012 et ansvar for å fremme
befolkningens helse, forebygge sykdom, skade eller lidelse og ellers beskytte befolkningen
mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. En trygg og sikker vannforsyning
omfattes av alle de forhold og ansvar kommunene tillegges i den aktuelle paragrafen.

§ 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold
og bidra ti l å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning
av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha
negativ innvirkning på helsen.
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Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er
tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og
virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gje nnom råd, uttalelser, samarbeid og
deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

5 . 3 . Kommunens ansvar for vannforsyningen etter
brannvernlovgivningen

Forskrift 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn, gitt med hjemmel i lov 14.
juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver omtale s kommunens plikt til å etablere og stå for
vannforsyningen i en kommune. Forskriften oppstille r en plikt for kommunene til å sørge for
at vannforsyningen frem til tomtegrensen i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke
brannvesenets behov for sl okkevann .

I § 5 - 4 heter det:

”Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning frem til tomtegrense i tettbygd
strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann.
I boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens brannve sen
d isponerer passende tankbil . I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er
aktuell, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet.”

Ved overtakelse av vannverk , må kommunen planlegge hvordan ansvaret for å sikre
brannvesenets tilstrekkelig slokkevann skal ivaretas og hvilke kostnader det eventuelt vil
medføre å få ivaretatt dette.

Tilsvarende må brannvesenets behov for slokkevann tas hensyn til når kommunen ikk e
ønske r å overta et vannverk. I slike tilfeller må kommunen vurdere om behovet for
slokkevann i det aktuelle området kan løses på an dre måte r enn at komm unen overtar
ansvaret for vannforsyningen.

Det er tiltakshaver selv som er ansvarlig for at det forel igger tilstrekkelig slokkevann for
bygningens behov, herunder til sprinkling , der dette er påkrevet eller ønskelig. Dette er i
plan - og bygningsloven uttrykkelig presisert i § 27 - 1.

Ovennevnte innebærer at kommunen, før den regulerer nye områder til indus triformål eller
tillater utvidelse av eksisterende områder, må samarbeide tett, enten med kommunens eget
vannverk, eller med et eventuelt andels - eller samvirke vannverk, og undersøke om det
foreligger tilfredsstillende adgang til tilstrekkelig slokkevann, og hvordan kostnadene med
en eventuell utvidelse av hovedledningsnettet skal fordeles.

5 . 4 . Kommunens ansvar for vannforsyningen etter
beredskapslovgivningen

Kommunens villighet til å overta ansvaret for andels - eller samvirke vannverk kan også være
knyttet til å styrke sikkerhet en og beredskap en i vannforsyningen for vannverkets
abonnenter. Det kan også være grunnlaget for en mer ufrivillig overtakelse av vannv erk,
dersom vannverket, som ett av flere forhold, ikke blir drevet på en tilfredsstillende måte.

Kommunene har etter lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 en plikt til å
utarbeide en beredskapsplan for de helse - og sosialtjenester de sk al sørge for et tilbud av
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eller er ansvarlig for. Beredskapsplanen skal også omfatte tjenester som etter lov eller
avtale tilbys av private virksomheter som en del av de respektive tjenester.

Dette innebærer at kommunene vil ha et ansvar for at det forel igger beredskapsplaner for
hendelser som kan medføre reduksjon i et vannverks evne til å yte de tjenestene de har
ansvar for. Intensjonen med kravet om beredskapsplan er at den enkelte virksomhet må
forberede prosedyrer for omlegging og ressursdisponering som gjør en i stand til å
opprettholde tjenestetilbudet dersom slike hendelser inntreffer. I følge forskrift om
overgangsbestemmelser til lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap
§ 1 skal kravet om utarbeidelse av beredskapsplan etter loven § 2 - 2 være oppfylt innen 1.
juli 2003.

D et vises til Miljøverndepartementets veileder fra 1992 ”Sikkerhets - og beredskapsplan for
vannforsyningen i kommunene ”, der det fremgår på s. 4 at kommunen har hovedansvaret
for vannforsyningen og at den gje nnom hovedplanen for vannforsyning skal legge
grunnlaget for at alle innbyggerne får tilfredsstillende forsyning. Dette innebærer ikke at
kommunen selv må stå for vannforsyningen, men at den må sørge for at den, dersom den
utøves av private, finner sted på en tilfredsstillende måte .

5 . 5 . Kommunens ansvar for vannforsyningen etter
sivilbeskyttelsesloven

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven) har som formål å beskytte liv, h else, miljø og materielle verdier ved
bruk av ikke - militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller
sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid.

I følge lovens § 14 - Kommunal beredskapsplikt – risiko - og sårbarhetsanalyse - plikter
kommunen å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere
sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke
kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetl ig
risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse).

Risiko - og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter plan - og
bygningsloven . Risiko - og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av
kommunedelplaner, jf. plan - og bygningsloven § 11 - 4 første ledd, og for øvrig ved
endringer i risiko - og sårbarhetsbildet.

I følge lovens § 15 - Kommunal beredskapsplikt – beredskapsplan for kommunen – skal
kommunen med utgangspunkt i risiko - og sårbarhetsa nalysen etter § 14 utarbeide en
beredskapsplan. Beredskapsplanen skal bl.a. inneholde en oversikt over hvilke tiltak
kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendel ser. Beredskapsplanen skal være
oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen skal sørge for at planen blir
jevnlig øvet. Vannforsyning er en kritisk faktor i forhold til kommunens ansvar for å
beskytte innbyggernes liv og helse. Vannforsyning vi l derfor inngå som en del av ROS -
analysen. Dette må følges opp med konkrete tiltak for å unngå/redusere mulig skade på
vannforsyningssystemene, uavhengig av om disse er kommunale eller private.
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5 . 6 . Kommunens ansvar og myndighet etter p lan - og bygningsloven

5 . 6 . 1 . Kommunens ansvar for planlegging av vannforsyning i kommunen

Det anbefale s at hovedplaner for vannforsyning med hjemmel i plan - og bygningsloven av
27. juni 2008 nr. 71, som trådte i kraft 1. juli 2009 (pbl) , omfatter en strategi for god og
sikker vannforsyning for alle kommunens innbyggere og næringsliv samt for framtidige
utby ggingsområder i kommunen. Planen bør også omfatte en strategi mht. hvor i
kommunen det skal være kommunal vannforsyning, hvor det eventuelt skal være vannverk
organisert i samvirkeforetak istedenfor kommunal forsyning og hvor det skal være private
løsninge r. Dersom det er andels - eller samvirke vannverk i kommunen, bør hovedplanen
også vedta en kommunal holdning eller strategi mht. eventuell overtakelse av vannverkene.
Strategien bør bygge på faktisk kunnskap om vannverkenes kvalitet, drift samt sikkerhets -
og beredskapsmessige forhold.

P bl. inneholder bestemmelser om kommunens ansvar for vannforsyning. Det kan etter §
11 - 1 nr. 3 utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller
virksomhetsområder. Det er naturlig å vurdere kommunens behov for å anlegge nye eller
ruste opp eksisterende drikkevannskilder, vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg i
denne type kommunedelplaner gjennom å få vedtatt hovedplan for hhv. vann og avløp som
kommunedelplan. Dermed får kommunen tenk t gjennom hvilke områder det er naturlig at
kommunen tar ansvar for å håndtere vannforsyningen til og avløp et fra.

Ved at arealdelen skal angi byggeområder etter § 11 - 7 nr. 1 og andre områder som er
underlagt restriksjoner som har betydningen for bruken av areal, i kraft av hens ynssoner
etter § 11 - 8, har kommunene oppfordring til samtidig å vurdere både vann - og
avløps utbygging og sikring av drikkevannskilder i forbindelse med dette. Det er nå vanlig i
de fleste kommuner at det legges frem egne planer for utbygging av vannforsynings - og
avløpsanlegg for de nærmeste årene.

5 . 6 . 2 . Kommunens ansvar so m plan - og bygningsmyndighet

I kommunens tettbebyggelser og områder hvor det planlegges utbygging, må det være
etablert tilfredsstillende infrastruktur for vann og avløp for at byggetillatelse skal kunne gis.
For å s ikre utbygging i områder med vannforsyning fra andels - eller samvirke - vannverk, må
kommunen ha dialog med vannverket for å sikre nødvendig utbygging av infrastrukturen.
Dersom vannverket ikke ønsker å bidra med dette og kommunen likevel ønsker utbygging,
m å kommunen vurdere utbygging av kommunal forsyning i området eller starte forhandling
om overtakelse av vannverket. Dersom frivillige løsninger ikke fører fram kan kommunen
ekspropriere vannverket for å sikre den framtidige utbyggingen eller skaffe nødvend ig
grunnlag for å få finansiert utbygging av vann - og avløpsinfrastruktur i det aktuelle
området. Områdets avløpsløsning og kvaliteten på dette vil også være avgjørende.

I regulerte områder og i områder som omfattes av bebyggelsesplaner, kan kommunen st ille
krav om opparbeidelse av hovedledningsnett for vann - og avløp som vilkår for å gi
byggetillatelse. Der en kommune, med hjemmel i pbl. § 18 - 1 har stilt krav om at tomt bare
kan deles eller bebygges dersom hovedvannledning fører til og langs eller over tomta, vil
kommunen være forpliktet til å overta anlegget når anlegget er ferdigstilt og godkjent.
Dette følger av pbl. § 18 - 1, 5 . ledd.

Kommunen overtar anlegget vederlagsfritt etter avholdelse av overtagelsesforretning. Det
kan ikke stilles krav om at private skal etablere hovedvannledningen med større diameter
enn 150 mm. Med hensyn til vilkår for overtagelse vil det normalt være utarbeidet en
kommunal standard som private utbyggere plikter å følge.
Kommunen vil i ovennevnte tilfelle ha bundet seg til å innlemme den overtatte ledning i det
eksisterende systemet for hovedvannledninger i området.
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Kommunen overtar anlegget vederlagsfritt etter avholdelse av overtagelsesforretning. Det
kan ikke stilles krav om at private skal etablere hovedvannledningen med større diameter
enn 150 mm. Med hensyn til vilkår for overtagelse vil det normalt være utarbeidet en
kommunal standard som private utbyggere plikter å følge.
Kommunen vil i ovennevnte tilfelle ha bundet seg til å innlemme den overtatte ledning i det
eksisterende systemet for hovedvannledninger i området.
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5 . 6 . 3 . Pålegg om tilknytning til kommunal vannforsyning

P lan - og bygningsloven § 27 - 1 er særlig aktuell i forbindelse med fremføring av kommunal
ledning i et område med andels - eller samvirke vannverk. I slike tilfeller kan kommunen,
etter å ha vurdert de krav som loven stiller, kreve at abonnentene knytter seg til det
kommunale vannforsynings nettet.

En forutsetning for å kunne kreve påkobling er at kommunal ledning føres fram i rimelig
avstand til abonnentenes private nett. Kommunen må om nødvendig ekspropriere privat
ledningsnett for å kunne kreve påkobling. Med rimelig avstand menes 200 - 50 0 meter.

5 . 7 . Ekspropriasjon av vannverk

Dersom kommunen må foreta en tvangsovertakelse av vannverk, må dette skje i form av
ekspropriasjon. Før ekspropriasjon benyttes, skal komm unen ha prøvd å komme frem til en
minnelig ordning. Overtakelse av vannverk eller vannverkets anlegg ved ekspropriasjon bør
være siste utvei dersom partene ikke klarer å framforhandle en omforent løsning. For mer
utfyllende redegjørelse for regelverket og saksbehandlingsreglene som gjelder for
ekspropriasjon henvises det til Guttorm Jakobsens bok « Vann - og avløpsrett » på
www.va - jus.no .

5 . 7 . 1 . Oreigningsloven om ekspropriasjon til vann - og avløpsformål

O reigningsloven av 23. oktober 1959 nr. 3. § 2 nr. 47 gir hjemmel til ekspropriasjon til
vannforsyning og avløp . En viktig forutsetning for å gi samtykke til ekspropriasjon er også
gitt i § 2 andre ledd: « Vedtak eller samtykke kan ikkje gjerast eller gj evast utan det må
reknast med at inngrepet tvillaust er til meir gagn enn skade ».

§ 5 i loven gir Fylkesmannen fullmakt til å gi tillatelse til ekspropriasjon.

Bestemmelsen gir kommunen mulighet til å ekspropriere eksisterende VA - anlegg.
Bestemmelsen g ir også rett til å erverve grunn til oppføring av anlegg og for uttak av vann
fra vassdrag og grunnvann , for behandling av råvannet og for magasinering og transport av
vannet . Dette omfatter også rett til å legge ledning eller grøft på annen manns eiendom.
Denne hjemmelen kan også brukes til å pålegge rådighetsinnskrenkninger rundt vannkilden.
For rådighetsinnskrenkninger i forbindelse med planlagt vannforsyning gjelder
båndleggingsbestemmelsene i vannressursloven § 13 fjerde ledd.

5 . 7 . 2 . Plan - og bygningsloven § 16 - 4 om ekspropriasjon

Plan - og bygningsloven § 16 - 4 gir særskilt hjemmel for at kommunestyret, med samtykke
fra kommunal - og regionaldepartementet, i regulert strøk kan foreta ekspropriasjon utenfor
veigrunn for ledning med tilhørende innretninger i forbindelse med avløpsanlegg. I samband
med ekspropriasjon etter første punktum kan det også foretas ekspropriasjon for
vannledning med tilhørende innretninger. Departementets myndi ghet er delegert til
fylkesmannen.

Det stilles ingen krav til noe spesielt reguleringsformål. Det kan være bolig, industri m.m.
Dersom vann - og avløpsledningen legges i grunn som er regulert til vei, vil kommunen
kunne ekspropriere med hjemmel i § 35 nr . 1 , uten godkjennelse fra fylkesmannen . Det
samme gjelder der grunnen er regulert til avløpssystem og/eller vannledning med
tilhørende innretninger etter § 25 nr. 6.
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5 . 7 . 3 . Grunnlovens § 105 og Lov om vederlag ved oreigning av fast eigedom

Grunnloven § 105 lyder:

Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til offentlig
Brug, saa bør han have fuld Erstatning af Sta tskassen.

Dersom det blir nødvendig å ekspropriere i forbindelse med kommunal overtakelse av
vannverk, har den som må avstå grunn krav på ”full erstatning.” Hva som regnes som ”full
erstatning” avgjøres gjennom særlover og rettsavgjørelser.

Ekspropriasj onserstatningslova har i § 5 regler om at vederlag etter salgsverdi skal
fastsettes på grunnlag av det som må påregnes at vanlige kjøpere ville gi for eiendommen
ved frivillig salg.

Samme lov har i § 6 regler om at vederlag etter bruksverdi skal fastsette s på grunnlag av
avkastingen av eiendommen ved slik påregnelig utnyttelse som det vanligvis er grunnlag for
etter forholdene på stedet. Det skal også gis erstatning etter dagens pris for de ressursene
på eiendommen som blir ekspropriert.

5 . 7 . 4 . Eks empler på erstatningsutmåling ved ekspropriasjon av vannverk

Her presenteres to saker som viser rettspraksis mht. erstatningsutmåling ved
ekspropriasjon av anlegg tilhørende andelsvannverk som er utdrag fra en mer fullstendig
beskrivelse Gut torm Jakobsens bok ” Vann - og avløpsrett ”.

1 . Haram kommunes ekspropriasjon av Long v a Vassverk

Formålet med ekspropriasjonen var å overta hovedledningsnettet til Longva Vassverk for
etablere sikker vannforsyning til innbyggerne på en rekke øysamfunn gjennom en
interkommunal løsning kalt « SaHara - prosjektet » .

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gav tillatelse til ekspropriasjonen med hjemmel i
oreigningslova § 2 nr. 47. Longva Vassverk påklaget avgjørelsen til SFT (nå Klif) med
bakgrunn i de interesseavveininger som skal gjøres iht. lovens § 2, andre ledd. Vassverket
hevdet at bestemmelsen krever en kvalifisert overvekt av fordeler dersom samtykke til
ekspropriasjon skal gis. I SFTs vedtak blir dette vurdert slik:

« Avveininger og konklu sjon.

Et interkommunalt nett vil gi bedre sikkerhet enn et lokalt vannverk. Det er en viktig
offentlig oppgave å sikre innbyggerne vann. SaHara prosjektet er en stor satsing fra
medlemskommunene for å kunne sikre vann til innbyggerne i øysamfunnene. Selv om
Long v a Vassverk ser ut til å være av de bedre lokale vannverkene, er det viktig at SaHara -
nettet kan bli fullført etter planen. Dette er ikke bare tale om kostnadseffektivitet for de
foretatte investeringer, men også sikkerhet i vannforsyningen for de øvrige innbyggerne
(ekspropriasjonen muliggjør et ringledningssystem). Inngrepet er derfor «tvillaust til meir
gagn enn skade».

Av disse grunner opprettholder vi Fylkesmannens samtykke til ekspropriasjon» .

Erstatningsutmålingen ble fastsatt av Sunnmøre Herredsretts skjønn av 06.10.1997.

Det totale ledningsnett som ble overtatt fra Longva Vassverk var på ca . 14 km, hvorav
hovedledningens lengde var på ca . 3,3 km, mens det resterende besto av stikkledninger.
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Retten fant at Longva Vassverk var eier av all e stikkledninger, ikke bare de som førte frem
til abonnentenes bolighus, men også til næringsbygg, fjøs og andre driftsbygninger.

For skjønnsretten ble gjenanskaffelsesverdien beregnet av teknisk sakkyndig å utgjøre ca .
6,7 millioner, mens den tekniske v erdien ble satt til ca . 2,7 millioner. Denne ble beregnet
som nytt anlegg delt på totalt levetid, multiplisert med forventet restlevetid med fradrag for
samlede merkostnader ved drift av gammelt anlegg.

Retten fant ikke å tilkjenne erstatning etter gjena nskaffelsesverdien. Begrunnelsen var at
det ikke ble ansett nødvendig å gjenskaffe et anlegg til tilsvarende bruk for at vannverkets
eiere, abonnentene, skulle bli holdt skadesløse iht. vederlagsloven § 7. Dette fordi
kommunen uten opphold ville forsyne ab onnentene med vann gjennom det samme
ledningsnett som hittil hadde blitt benyttet. I en slik situasjon fant retten at vannverket ville
være tilstrekkelig vernet ved erstatning etter vederlagsloven § 5 (salgsverdi) eller § 6
(bruksverdi).

I valget mellom bruksverdi og salgsverdi, ble det vist til at retten skal legge bruksverdien til
grunn dersom denne var høyest, jf. vederlagsloven § 4,1. ledd. Retten fant det ikke
sannsynlig at en kapitalisering av vassverkets årlige nettoavkastning ville gi en bruksverd i
som oversteg salgsverdien.

Ved erstatningsfastsettelsen la retten videre til grunn at det ikke finnes noe vanlig marked
for omsetning av brukte vannverk. Ledningsnettet måtte imidlertid anses å ha en verdi for
alle som måtte påta seg å stå for vannfors yningen i Haram kommune. At det i dagens
situasjon bare var kommunen som var aktuell, fratok ikke ledningsnettet karakteren av en
salgsverdi.

Salgsverdiens størrelse måtte i sin tur avhenge av ledningsnettets tekniske tilstand. Det ble
lagt til grunn basert på den sakkyndiges rapport, at det hadde vært lite problemer med
ledningsnettet. Retten fastsatte så etter en samlet vurdering erstatning fo r ledningsnettet
med kr. 2.100.000, - .

Hva særskilt gjaldt spørsmålet om erstatning for den kommunale tilknytningsavgiften
fremsatt av vannverkets abonnenter, fant retten det riktig å pålegge kommunen å erstatte
denne. Her som ellers fremhevet skjønnsrett en ”skal ekspropriaten ha dekket sitt fulle tap,
og det er ikke tvilsomt at det er sammenheng mellom kommunens overtagelse av
ledningsnettet og kravet om tilknytningsavgift.”

Når det gjaldt den årlige vannavgiften, kom retten til at Longva Vassverks abon nenter ikke
hadde rett til å få erstattet økningen i den årlige vannavgift fra kr. 615, - til 2078, - inkl.
mva . for et bolighus med inntil 250 kvadratmeter bruksareal.

2 . Fet kommunes ekspropriasjon av I/S Tientjernvannledningen

Formålet med ekspropriasjone n var å nedlegge I/S Tientjernvannledningen vannverk , men
slik at Fet kommune skulle benytte deler av vannverket anlegg i sitt eget v annforsynings -
system. Ekspropriasjonstillatelsen ble gitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus som bl.a.
anbefalte følgende i sin begrunnelse:

« Vi finner etter dette at vilkårene for ekspropriasjon er til stede. Da det gjelder eksisterende
vannforsyningsanlegg, er hjemmelen for ekspropriasjon oreigningsloven § 2 nr. 47. I
medhold av nevnte bestemmelse samtykker fylkesmannen i at Fet kommune eksproprierer
I/S Tientjernvannledningens eiendom med vannkilder, rettigheter i nedslagsfeltet, brønn,
pumpehus og ledninger mv. Fylkesmanne ns samtykke til forhåndstiltredelse er unødvendig i
det generalforsamlingen i I/S Tientjernvannledningen den 30. august d.å. gav Fet kommune
tillatelse til å kople kommunalt vann inn på I/S Tientjernvannledningens ledningsnett».
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Vannverket ble opprinneli g etablert i 1910 med formål å bygge vannledning fra Tientjern til
medlemmenes eiendommer. På tidspunktet for avholdelse av skjønnet besto
interessentskapet av 64 andelshavere, hvorav Fet kommune innehadde 6 andeler slik at
interessentskapet totalt besto a v 69 andeler. I 1985 hadde vannverket for øvrig ca . 550
abonnenter.

Spørsmålet for Nedre Romerike herredsrett var følgelig hvilken erstatning som skulle
betales for overtagelsen.

Tvistepunktet i saken var særlig knyttet til anleggets bruksverdi, jf. ve derlagslovens § 6 og
dets salgsverdi, jf. vederlagsloven § 5. Skjønnsretten fant at anlegget, i den tilstand det nå
var i, ikke hadde noen salgsverdi med grunnlag i fremtidig drift av anlegget. Dette var fordi
retten fant at det ikke forelå noen bruksverdi i form av kapitalisert nettoavkastning ved
fortsatt drift av anlegget.

Årsaken til at retten kom til dette resultat, lå i en vurdering av kostnade ne som sannsynlig
ville påløpe ved gjennomføring av helsemyndighetenes pålegg om ny vannkilde. I denne
vurd eringen tok retten hensyn til kostnader til ombygging og fornying av ledningsanlegget,
bygging av nytt høydebasseng samt forsterkning av ledningsnettet, samt fremtidige
driftsomkostninger for det opprustede anlegg. Når de samlede fremtidige utgifter ble
sa mmenlignet med de fremtidige inntekter som kunne forventes basert på kommunale
avgiftssatser, ble det konkludert med at driften ville gå i underskudd.

Ut fra dette kunne man imidlertid ikke slutte at anlegget i ekspropriasjonsrettslig henseende
måtte bet raktes som verdiløst og at erstatningen følgelig skulle settes til null. Etter
skjønnsrettens oppfatning måtte man her se på de enkelte deler av anlegget, herunder
rettighetene, løsrevet fra spørsmålet om fremtidig drift. Det ble lagt til grunn at selv om det
ikke skulle finnes aktuelle kjøpere til vannverket som sådant, kunne det meget vel tenkes
kjøpere av verkets enkelte bestanddeler. Retten kunne ikke se at det skulle spille noen rolle
i denne vurderingen at de foretatte investeringer i tekniske install asjoner og rettigheter nå
var regnskapsmessig nedskrevet, og at kapitalen var brakt til veie gjennom abonnentenes
vannavgift og ikke av andelshaverne.

Etter dette foretok retten en oppdeling av vannverket i tre kategorier. I førstnevnte
kategori, som var de deler av anlegget som ble ansett å ha en verdi uten nødvendigvis å
være knyttet til en vannleveranse, plasserte retten vannbehandlingshuset (filtreringshus)
med tilhørende tomt på 808 kvadratmeter. Erstatning for hus med tomt, rettigheter til
grunn sam t utstyr i hus og grunnvannsbrønn ble fastsatt til kr. 250.000, - .

I kategori 2, som var de deler av anlegget som nok kunne ha verdi som ledd i
vannleveranse, men som også kunne nyttes av andre vannleverandører enn I/S
Tientjernvannledningen, plasserte re tten det ledningsanlegg med tilhørende kummer som
N RV hadde tatt i bruk som en del av sitt vanndistribusjonssystem. Skjønnsretten fant at de
installasjoner det her gjaldt, ville ha en verdi for alle som måtte påta seg vannforsyningen i
Fet kommune. At det i den aktuelle situasjon bare var N RV/kommunen som var aktuell i så
henseende, kunne ikke frata denne karakteren av salgsverdi.

Etter en vurdering av ledningsnettets tekniske tilstand, der det ble konkludert med at
anlegget ville medføre noe større vedlikeholdsarbeid enn normalt, fastsatte skjønnsretten
erstatningen for ledningsnettet med kummer til kr. 1.250.000, - .

5 . 7 . 5 . L ov om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven)

I tilfeller hvor kommunen har overtatt et vannverk , men det ikke er mulig å oppnå enighet
om erstatning/økonomisk o ppgjør, kan kommunen begjære skjønn etter
skjønnsprosesslovens § 4 for å få fastsatt det økonomiske mellomværende. Skjønn etter
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denne lovhjemmelen kan forlanges ”når dette er hjemlet enten ved lov eller overenskomst”,
dvs. etter avtale mellom partene om å løse erstatningsspørsmålet ved skjønn.

5 . 8 . Forurensningsforskriften kapittel 16 om kommunale vann - og

avløpsgebyr

Forurensningsforskriften kapittel 16 angir rammene for utforming av kommunens
gebyrforskrif ter for vann og avløpsgebyr.

Forskriften gir kommunen mulighet til å etablere særskilte gebyr for de geografiske
områdene som overtas fra andels - eller samvirkevannverk under visse forutsetninger:

§ 16 - 5 Ulike gebyrsatser

Det kan fastsettes lavere til knytningsgebyr for eiendommer der det er betalt refusjon eller
annen form for opparbeidelseskostnader for vann - og/eller avløpsanlegg som er utført etter
planer godkjent av kommunen.

Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings - og årsgebyr dersom et vann - eller
avløpsanlegg eller større enhet av dette medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader
enn de øvrige.

Det kan videre fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings - og årsgebyr for ulike
boligkategorier, der det er ulike kostnader forbundet med betjening av ulike boligkategorier.

Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for avløpsvann som forurensningsmessig avviker fra
vanlig kommunalt avløpsvann.

De begrensninger som fremgår av annet til fjerde ledd gjelder ikke fordelingen av den faste
delen av årsgebyret ved bruk av todelt gebyrordning.

§ 16 - 5 andre ledd gir hjemmelsgrunnlag for å etablere et eget gebyrområde for
forsyningsområdet til et overtatt andels - eller samvirkeforetak. Høyere årsgebyr i dette
området kan finansiere nødvendige investeringer, uten at årsgebyrene for samtlige
kommunale abon nenter økes. Se beskrivelsen av dette i kapittel 3.3.5.

§ 16 - 5 første ledd eller ev. andre ledd vil gi hjemmelsgrunnlag for å etablere særskilte
engangsgebyr for tilknytning for nye abonnenter som overtas fra et andels - eller
samvirkevannverk. Kommunen k an sette engangsgebyret særlig lavt eller ev. særlig høyt,
avhengig av rådende forhold eller ønsker knyttet til overtakelsen. Se beskrivelsen av dette i
kapittel 3.5.3.

Det presiseres her at kommunen må endre sine gebyrforskrifter for vann - og avløpsgeby r
for å få hjemmelsgrunnlag for differensierte gebyrer for henholdsvis engangsgebyr og
årsgebyr. Det er ikke tilstrekkelig at forurensingsforskriften gir rom for dette.
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6 . Vedlegg

Vedlegg 1: Mal for avtale mellom kom mune og andelsvannverk

Vedlegg 2: Fet kommunes overtakelse av Jahren vannverk
A: Kommunestyresak vedr. Kommunal overtakelse av abonnentene og
vannledningsnettet fra andelseierne i Jahren vannverk. Vann skal leveres fra kommunens
vannverk

B: Avtalen mellom Fet kommune og Jahren Vannverk andelslag, inkl. en konkretisering
av grensesnittet for kommunens ansvar og ansvaret til abonnentene

Vedlegg 3 : Vindafjord kommune overtakelse av Imsdal vassverk
A. Kommunestyresak vedr. behandling av søknad fra det private Imsdal vassverk om
kommu n al overtakelse

B. Avtale om overtaking mellom Vindafjord kommune og Imsdal vassverk

Vedlegg 4: Mal for avtale mellom andelsvannverket og gr unneiere

Vedlegg 5 : Retningslinjer for overtakelse av vannverk i Stryn
kommune
Stryn kommune har mange andelsvannverk som det er aktuelt å ta over. Kommunestyret
har i 1995 vedtatt retningslinjer med prinsippene som gjelder når kommunen skal overta
vannverk.

Vedlegg 6: Selvkostkalkyler overtakelse av andelsvannverk
Beregning av selvkost for ulike løsninger knyttet til en tenkt case, der det må gjøres
betydelige investeringer i vannverket eller i kommunal forsyningsledning. Beregningene
viser selvkostberegninger før og etter overtakelse av vannverket med alternativene og
hvilke konsekvenser det får for gebyrene. Det viser også beregningsgrunnlag for ev.
anleggsbidrag som gjør at overtakelsen ikke påvirker årsgebyret for de øvrige abonnentene.

Vedlegg 7: Selvkostkalkyler vannverk med bedre standard enn
k ommunens
Beregning av selvkost ved overtakelse av et andelsvannverk som har bedre standard og
lavere gebyrer enn det kommunale. Beregningen viser hva som ev. blir endret årsgebyr
etter overtakelse, ev. grunnlag for beregning av en kjøpesum for vannverket som
reflekterer den besparelsen kommunen har i forhold til framtidige investeringer i
vannverket.
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Vedlegg 1: Mal for overtakelsesavtale

Avtale

mellom

** kommune (videre kalt Kommunen)

og

*** vannverk (videre kalt Vannverket)

1 . Avtalens formål

1 . 1 Vannverket har bedt kommunen om overtakelse av vannverket samt ansvaret
for å levere vann til dets medlemmer

1 . 2 Kommunen har gjort vedtak om overtakelse i Kommunestyresak */* under vilkår
som er angitt i denne avtalen

2 . Avtalens omfang

2 . 1 Kommunen overtar ansvaret for vannforsyningen med leveranse fram til
påkobling av private stikkledninger, på samme vilkår som øvrige kommunale
abonnenter, jf. Kommunens abonnementsvilkår for vann og avløp

2 . 2 Kommunen overtar tekniske anlegg, løsøre og tingly ste rettigheter tilhørende
Vannverket som beskrevet i vedlegg 1

2 . 3 Kommunen overtar ikke Vannverkets vannproduksjonsanlegg. Vannverket er
selv ansvarlig for å avhende anlegg, bygg og utstyr og bære kostnadene med
dette (Strykes hvis ikke aktuelt)

2 . 4 Kommunen o vertar all dokumentasjon over Vannverkets anlegg som skal
overtas, nærmere spesifisert i punkt 6

2 . 5 Kommunen overtar ingen heftelser på eiendeler eller forpliktelser overfor
abonnenter eller øvrige avtaler som Vannverket har inngått, dersom dette ikke
følger av denne avtalen

2 . 6 Eventuelle krav fra medlemmene i Vannverket mot Kommunen i forbindelse med
denne avtalen, skal Vannverket håndtere og bekoste, dersom Kommunen ber
om det

3 . Tidspunktet for kommunal overtakelse

3 . 1 Kommunen overtar ansvaret for vannforsyning en til Vannverkets medlemmer
innen *.*.****

3 . 2 Partene skal ha oppfylt vilkårene for overtakelse som angitt i punkt 4 og 5 før
overtakelsen. Når partene har gjennomført sine forpliktelser holdes
overtakelsesmøte og det føres protokoll der partene signerer på at vilkårene for
avtalen er oppfylt
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3 . 3 Vannverket oppløses som selvstendig vannverk på tidspunktet for overtakelse
iht. Vannverkets vedtekter for oppløsning

4 . Tiltak som skal gjennomføres av Kommunen før overtakelse

Nr . Tiltak Kostnad Frist
Eksempel på tiltak:
Bygge nye ledninger for
tilknytning til øvrig kommunal
nett

Tiltak på eksisterende nett for å
sikre et entydig grensesnitt
mellom kommunal ledning og
privat stikkledningsnett iht.
grensesnittavtalen vedlegg 1

Tiltak på behandlingsanlegget for
å tilfredsstille drikkevanns -
forskriftens krav

5 . Tiltak som skal gjennomføres av Andelslaget før overtakelse

Nr. Tiltak Kostnad Frist
Eksempel på tiltak:
Utarbeide abonnentregister med
data om; type abonnenter
(næring, bolig, fritidsbolig), navn,
gnr, bnr, ev. festenr . , antall
boenheter/antall bygg, m2
bruksareal, vannmålerdata

Montere, ev. bytte stoppekraner
på alle private stikkledninger iht.
kommunens spesifikasjoner

Ev. nedleggelse og avhending av
anlegg og bygg som ikke lenger
skal være i bruk

Utarbeide et oppdatert
ledningskartverk med oversikt
over ledningsnettet

Samle dokumentasjon over
tekniske anlegg med
driftsinstrukser og
bruksanvisninger samt med
be skrivelse av vannverkets
driftsrutiner
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Inngå avtaler med grunneiere
som sikrer kommunen nødvendig
tilgang til vannledninger og øvrige
anlegg for drift, vedlikehold og
fornyelse. Herunder også rett til å
benytte privat vei for tilgang til
anleggene.

Se eksempelavtale i rapportens
vedlegg 4

6 . Økonomiske vilkår

6 . 1 Overtakelse av eksisterende anlegg

Alternativ 1 (normalvarianten)
Kommunen overtar alle anlegg, løsøre og rettigheter vederlagsfritt fra Va nnverket.
Bankinnskudd, kontantbeholdning og andre fordringer, samt evt. gjeld tilhørende
Vannverket, overdras også til Kommunen ved overtakelse i tråd med revidert
regnskap på overtakelsestidspunktet ( tilpasses ).

Alternativ 2 (vil normalt ikke være tilfe lle, se veiledning i rapportens kap.3.3.4)
Kommunen skal betale * kr. for vannverket da anleggene har høyere standard enn
de kommunale anleggene. Det forventes derfor lavere drifts - og vedlikeholds -
kostnader samt fornyelsesbehov enn på kommunens anlegg. O vertakelsen av
Vannverkets abonnenter medfører økte gebyrinntekter som gir overskudd på
kommunens selvkostkalkyle. Istedenfor å redusere årsgebyrene for alle
abonnentene, gis Vannverket en økonomisk kompensasjon som øker kommunens
selvkost og som gjør at å rsgebyrene opprettholdes på samme nivå som i dag.

Beløpet skal betales til Vannverket innen *.*.***
Beregningsgrunnlaget framgår av avtalens vedlegg *

6 . 2 Finansiering av nødvendige investeringer knyttet til overtakelsen (hvis aktuelt,
se veiledning i rapportens kapittel 3.3.2 til 3.3.5)

Kommunen skal gjennomføre nødvendige investeringer i ledningsnett/ - vann -
behandling for å gi Vannverkets medlemmer tilfred sstillende vannforsyning. For å
hindre at dette medfører en sterk økning av årsgebyrene for kommunens øvrige
abonnenter, skal hvert enkelt medlem betale er anleggsbidrag på kr. ***.***, - til
Vannverket som delfinansiering av dette. Øvrige kostnader finansi eres av
kommunen. Når anleggsbidragene er innbetalt, starter kommunen gjennomføringen
av utbyggingen.

Tiltakene som skal gjennomføres er angitt i pkt. 5 i denne avtalen Beløpet skal
betales til Kommunen innen *.*.****
Beregningsgrunnlaget framgår av avta lens vedlegg *
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6 . 3 Engangsgebyr for tilknytning

Ved overtakelsen vil Vannverkets medlemmer bli fakturert for engangsgebyr for
tilknytning med lav sats iht. Kommunens gebyrforskrifter og – reglement
(Se veiledning til dette punktet i rapportens kapittel 3.5 .3 og kapittel 5.8)

6 . 4 Årsgebyr

Vannverkets medlemmer forpliktes til å betale årsgebyr til kommunen iht.
kommunens gebyrregulativ.
(Dersom det er aktuelt med egne gebyrer, se veiledning i kapittel 3.3.5 og kapittel
5.8)

7 . Avtalens gyldighet

7 . 1 Avklaringer mht. mottatt tilskudd (hvis aktuelt)

Denne avtalen er inngått under forutsetning av at den kan godkjennes av
kommunaldepartementet uten krav om tilbakebetaling av tidligere innvilgede
statstilskudd til Vannverket.

7 . 2 Partenes godkjenning

Denn e avtalen er først gyldig etter at kommunestyre og Vannverkets årsmøte har
godkjent avtalen.

7 . 3 Signatur

Denne avtalen er signert i 2 eksemplarer hvorav partene beholder ett hver

8 . Tvisteløsning

Tvist mellom partene skal først søkes løst ved forhandling er.
Fører slike forhandlinger ikke fram, skal tvisten avgjøres av en voldgiftsrett på 3 – tre –
medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Leder oppnevnes av XXX
t ingrett. Det vises ellers til Lov om voldgift.

Sted dato / 20**

For Vannverket For Kommunen

___________________________ __________________________
Navn, tittel Ordfører

___________________________
Navn, tittel

___________________________
Navn, tittel
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Vedlegg Grensesnittavtale og dokumentasjon

1 . Kommun en skal overta følgende anlegg, løsøre og tinglyste rettigheter:

- Spesifisering av det som kommunen skal overta

2 . Grensesnitt mellom kommunale og private anlegg etter overtakelsen

Definisjon av grensesnittet mellom kommunens ansvar og eierskap til ledningsnettet kontra
ansvaret for private stikkledninger, for eksempel slik:

- Alle vannledninger og kummer felles for 2 eller flere abonnenter
- Stikkledning fra fellesledning og inn til d en enkelte abonnent, inkl. anboringsklammer og

stoppekran er abonnentens eiendom og ansvar
- Der stikkledning er uforholdsmessig lang, overtas ledningen fram til utvendig stoppekran

i ”naturlig tomtegrense”, eller til 30 m fra bygg på eiendommen der utvendig stoppekran
ligger mindre enn 30 m fra bygget ( tilpasses ). Kommunen forbeholder seg retten til å
endre denne ”hovedregelen” ved ev. senere endringer eller omlegging av vannledninger

3 . Ledningskartverk, dokumentasjon av øvrige anlegg, driftsinstrukser og dr iftsrutiner

- Hvilke dokumentasjon er overdratt kommunen

4 . Tilstandsvurdering og Vannverkets egenerklæring av funksjon og driftsproblemer

- Resultat av tilstandsvurderingen som er utført av Kommunen og Vannverket som
grunnlag for vurdering av investerings - og forbedringstiltak som ligger til grunn for
inngåelse av avtalen.

- Vannverkets egenerklæring mht. anleggenes funksjon og omfang av driftsproblemer og
alvorlige hendelser de siste fem årene og ev. risikomomenter ved ekstremtilstander som
tørke eller kraft ig nedbør/vårløsning.

- Kopi av ev. tilsynsrapporter og pålegg fra Mattilsynet

Andre aktuelle vedlegg:

- Grunnlag for beregning av ev. økonomisk kompensasjon til vannverket ved
overtakelsen, jf. pkt. 6.1, alternativ 2

- Grunnlag for beregning av ev. anleggstilskudd fra vannverkets medlemmer, jf. pkt. 6.2
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SØKNAD OM OVERFØRING AV IMSLAND VASSVERK TIL KOMMUNEN

Dokumentliste:

Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel

1 I 25.04.2010 Imsland Vassverk SØKNAD OM OVERFØRING AV
IMSLAND VASSVERK TIL KOMMUNEN

4 I 15.08.2010 Theodor Imsland NOTAT ETTER MØTE OG SYNFARING
ANG. SØKNAD OM KOMMUNAL
OVERTAKING AV IMSLAND
VASSVERK 01.06.2010

Saksopplysningar:

Imsland vassverk v/ styreleiar Teodor Imsland søkjer i skriv datert 23.04.10, jf vedlegg, om
kommunal overtaking av vassverket. Vassverket har på årsmøte gjort samrøystes vedtak om
å søkja om dette.
Vassverket har i dag 123 abonnentar, herav 41 hytteabonnentar. Gebyret er i dag på kr
2500.- for bustader og kr. 4500,- for gardsbruk. Tilkoplingsgebyret er på kr 16000,-. Alle
summar eks. mva. Vasskjelda er i dag 2 bora brønnar ved Hustveitselva. Vatnet vert
behandla gjennom UV- anlegg. Pr. i dag er det og bora 2 nye brønnar som ikkje er tekne i
bruk.
Vassverket har i vinter hatt problem med stabil leveranse til dei høgast liggande
abonnentane slik at ein har måtta etablert provisoriske løysingar.
Etter vedtektene må ein evt. avtale med ko mmunen opp på ekstraordinert medlemsmøte for
gyldig vedtak.

Vurdering:

Imsland vassverk vart bygd i midten av -70 talet og har vokse etter behov. Bora brønnar ved
Hustveitelva vert nytta som kjelde. Vassverket forsyner områda rundt Ølmedalsvatn,
Imslandsjøen, Byrkjeland og Haugaland. Anlegget er prosjektert og bygd etter dei normene som
andre vassverk i Vindafjord er bygd etter. Vatn vert behandla gjennom UV- anlegg og vassverket
er godkjent av Mattilsynet.

Vassverket er nå i ferd med å foreta oppgrade ring av anlegget med m.a. nye brønnar og
pumpehus til ein kostnad på om lag 1.0 mill. kr.
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Kommunalteknisk har hatt møte med vassverket, jf vedlagde ref. datert 01.06.-10. Referatet er
lagt til grunn for vidare arbeid med overføringsarbeidet.

Teknisk sett kan vassverket virke sårbart, då hovudforsyningsleidningen er lagt i Ølmedalsvatnet
og det ikkje er omkoplingsmoglegheiter. Høgdebassenget er og dimensjonert i minste laget i
forhold til den utvikling vassverket har ha tt. Vassverket har heller inga overvaking eller
alarmsystem.

Årsgebyret for vanleg bustad er i dag kr 2500,- eks. mva, mot kommunen sitt på kr. 1906,-.

Kommunen har hatt den praksis at private vassverk har vorte overtekne etter kvart som dei har
vorte vanskelege å drifta, m.a grunna krav til kompetanse og kvalitet.

Rådmannen viser til tidlegare praksis og meiner kommunen bør overta Imsland vassverk etter
same retningsliner som for andre overtatte vassverk. Det vert vist til vedlagte kopi av Avtale om
overtaking av Alvseike/Velde vassverk. Detaljert overtakingsavtale bør utarbeidast i saman med
vassverket, og rådmann bør ha fullmakt til å godkjenna denne.

Overtakingsdato bør setjast til 01 .01.-201 1.

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:
1. Vindafjord kommune overtek Imsland vassverk frå 01.01.2011 som skissert i

sakshandsaminga.
2. Rådmannen vert gjeve fullmakt til å godkjenna overtakingsavtalen.

30.08.2010 UTVAL FOR DRIFT, UTVIKLING OG KULTUR

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd.

DUK-046/10 TILRÅDING SAMRØYSTES (MED 6 RØYSTER):
1. Vindafjord kommune overtek Imsland vassverk frå 01.01.2011 som skissert i

sakshandsaminga.
2. Rådmannen vert gjeve fullmakt til å godkjenna overtakingsavtalen.

14.09.2010 KOMMUNESTYRET

DUK si tilråding vart samrøystes vedtatt (med 24 røyster).

KS-036/10 VEDTAK SAMRØYSTES:
1. Vindafjord kommune overtek Imsland vassverk frå 01.01.2011 som skissert i

sakshandsaminga.
2. Rådmannen vert gjeve fullmakt til å godkjenna overtakingsavtalen.
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Vedlegg 4: Mal for avtale mellom vannverk og grunneiere

AVTALE

om anlegg, drift og vedlikehold av vannforsyningssystem

mellom

Xxx vannverk (ABC)

og

________________________, eier av gnr._____, bnr._____ i ________kommune

ABC gis rett til å anlegge, drive og vedlikeholde vannforsyningssystem på/over nevnte
eiendom. I ”vannforsyningssystem” inngår vannledninger, kummer og andre innretninger
som er nø dvendig for å sikre tilfredsstillende vannforsyning etter nåværende og framtidige
vannforskrifter.

Rettigheter etter dette punkt gjelder i utgangspunktet vannforsyningssystem som eksisterer
på tidspunktet for underskrift, men gjelder også for utskifting/f ornyelse av
vannforsyningssystemet. Vannforsyningssystemet på/over eiendommen er vist på vedlagt
kart.

ABC gis rett til fri adkomst til vannforsyningssystemet på/over eiendommen ved framtidig
fornyelse/utskifting, drift og vedlikehold.

Grunneieren forplikter seg til ikke å foreta inngrep i, over eller i nærheten av
vannforsyningssystemet som kan medføre skader eller driftsproblemer, eller vanskeliggjøre
ettersyn og vedlikehold.

Det er ikke tillatt å oppføre bygninger eller andre innretn inger nærmere enn 3 meter på
hver side av vannledning uten etter særskilt tillatelse fra vannverkseier.

Eventuelle skader på eiendommen i forbindelse med rettigheter etter pkt. 1, 2 og 3 skal
utbedres/erstattes av ABC. Grøftetraseer skal planeres og terre nget istandsettes til
opprinnelig stand.

Avtalen er kommet i stand som et ledd i prosessen for kommunal overtakelse av Xxx
andelsvannverk. Y kommune inngår automatisk som part i avtalen i stedet for ABC når
kommunen overtar vannverket.

Avtalen er utferdi get i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. Avtalen kan
tinglyses for vannverkseiers regning.

__________________den__________ ____________________den__________
Sted Dato Sted Dato

_______________________________ __________ _______________________
Grunneier For Xxx vannverk
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Vedlegg 4: Mal for avtale mellom vannverk og grunneiere

AVTALE

om anlegg, drift og vedlikehold av vannforsyningssystem

mellom

Xxx vannverk (ABC)

og

________________________, eier av gnr._____, bnr._____ i ________kommune

ABC gis rett til å anlegge, drive og vedlikeholde vannforsyningssystem på/over nevnte
eiendom. I ”vannforsyningssystem” inngår vannledninger, kummer og andre innretninger
som er nø dvendig for å sikre tilfredsstillende vannforsyning etter nåværende og framtidige
vannforskrifter.

Rettigheter etter dette punkt gjelder i utgangspunktet vannforsyningssystem som eksisterer
på tidspunktet for underskrift, men gjelder også for utskifting/f ornyelse av
vannforsyningssystemet. Vannforsyningssystemet på/over eiendommen er vist på vedlagt
kart.

ABC gis rett til fri adkomst til vannforsyningssystemet på/over eiendommen ved framtidig
fornyelse/utskifting, drift og vedlikehold.

Grunneieren forplikter seg til ikke å foreta inngrep i, over eller i nærheten av
vannforsyningssystemet som kan medføre skader eller driftsproblemer, eller vanskeliggjøre
ettersyn og vedlikehold.

Det er ikke tillatt å oppføre bygninger eller andre innretn inger nærmere enn 3 meter på
hver side av vannledning uten etter særskilt tillatelse fra vannverkseier.

Eventuelle skader på eiendommen i forbindelse med rettigheter etter pkt. 1, 2 og 3 skal
utbedres/erstattes av ABC. Grøftetraseer skal planeres og terre nget istandsettes til
opprinnelig stand.

Avtalen er kommet i stand som et ledd i prosessen for kommunal overtakelse av Xxx
andelsvannverk. Y kommune inngår automatisk som part i avtalen i stedet for ABC når
kommunen overtar vannverket.

Avtalen er utferdi get i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. Avtalen kan
tinglyses for vannverkseiers regning.

__________________den__________ ____________________den__________
Sted Dato Sted Dato

_______________________________ __________ _______________________
Grunneier For Xxx vannverk
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Kommunens selvkostkalkyle Vedlegg 6
Overtakelse av vannverk med store investeringsbehov. AVV: Andelsvannverk

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1500 (Investering på 1,5 mill.kr og 20 års avskrivning)

Dri;skostnader kommunen 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Dri;sk. AVV før utbygging 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
Økte dri;skostnader utbygg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driEskostnader 0 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856
Kapitalkostnad kommunen 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Kapitalkostnader AVV før utb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Økte kapitalkost.utbygging 0 0 146 143 139 135 131 128 124 120 116 113 109 105 101
Sum kapitalkostnader 2600 2600 2746 2743 2739 2735 2731 2728 2724 2720 2716 2713 2709 2705 2701
Selvkost kommunen 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
Selvkost AVV før utbygging 0 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
Økte kostnader utbygging 0 0 146 143 139 135 131 128 124 120 116 113 109 105 101
Sum Selvkost 5300 5456 5602 5599 5595 5591 5587 5584 5580 5576 5572 5569 5565 5561 5557

Gebyrinntekter kommunens abonn. 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
Økte gebyrinntekter AVV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum gebyrinntekter 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
Årsgebyr uten gebyrøkning kr/år 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Underskudd uten gebyrøkning 0 156 302 299 295 291 287 284 280 276 272 269 265 261 257
Saldo selvkosGond uten gebyrøkning 0 156 458 757 1052 1343 1630 1913 2193 2469 2741 3010 3275 3536 3793

Årsgebyr hvis selvkost kr/år 2574 2643 2641 2639 2637 2635 2634 2632 2630 2628 2627 2625 2623 2621
% økning av årsgebyrene selvkost 2,9 % 5,7 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 5,4 % 5,3 % 5,3 % 5,2 % 5,1 % 5,1 % 5,0 % 4,9 % 4,9 %
Gebyrinntekter ved selvkost 5456 5602 5599 5595 5591 5587 5584 5580 5576 5572 5569 5565 5561 5557

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3000 (Investeringer i ledningsanlegg på 3,0 mill.kr og 40 års avskrivning)

Dri;skostnader kommunen 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Dri;sk. AVV før utbygging 0 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Endrede dri;skostnader utbygg 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sum driEskostnader 0 2700 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740
Kapitalkostnad kommunen 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Kapitalkostnader AVV før utb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Økte kapitalkost.utbygging 0 0 186 184 182 180 178 176 174 173 171 169 167 165 163
Sum kapitalkostnader 2600 2600 2786 2784 2782 2780 2778 2776 2774 2773 2771 2769 2767 2765 2763
Selvkost kommunen 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
Selvkost AVV før utbygging 0 0 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Endret selvkost utbygging 0 0 86 84 82 80 78 76 74 73 71 69 67 65 63
Sum Selvkost 5300 5300 5526 5524 5522 5520 5518 5516 5514 5513 5511 5509 5507 5505 5503

Gebyrinntekter kommunens abonn. 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
Økte gebyrinntekter AVV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum gebyrinntekter 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
Årsgebyr uten gebyrøkning kr/år 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Underskudd uten gebyrøkning 0 0 226 224 222 220 218 216 214 213 211 209 207 205 203
Saldo selvkosGond 0 0 226 449 671 891 1109 1326 1540 1753 1963 2172 2379 2584 2787

Årsgebyr hvis selvkost kr/år 2606 2606 2605 2604 2603 2602 2601 2600 2599 2598 2598 2597 2596
% økning av årsgebyrene selvkost 4,3 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,1 % 4,1 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,8 %
Gebyrinntekter ved selvkost 5526 5524 5522 5520 5518 5516 5514 5513 5511 5509 5507 5505 5503

Investering alt.1
Vannproduksjon 1000 kr

Investering alt.2
Vannledninger 1000 kr
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Kommunens selvkostkalkyle Vedlegg 7
Overtakelse av vannverk med bedre standard enn kommunens

1000 kr
Andels eller

samvirke vannverk
Kommunal

vannforsyning
Innbyggere 4500 4500
Innb/abb 2,3 2,3
Abonnenter 1957 2500
Selvkost 4000 5300
Årsgebyr bolig kr/år 2044 2500

AlternaEv 1 AlternaEv 2
Kjøpesum andelsvannverk 0 10000
Økte kapitalkostnader kjøp 1) 0 891
Selvkost eLer overtakelse 9300 10191
Økte gebyrinntekter 4891 4891
Sum gebyrinntekter 10191 10191
Overskudd pr. år 891 0
Gebyrinntekter hvis selvkost 9300 10191
Endring i kommunes årsgebyr 8,7 % 0,0 %
Årsgebyr hvis selvkost kr/år 2281 2500
1) 10 mill.kr avskrevet over 30 år og 5 % rente

I alternaEv 1 kan kommunen redusere årsgebyrene med ca. 9 % dersom andelsvannverket overtas vederlagsfriL.
Andelsvannverkets medlemmer vil imidlerEd få en økning i årsgebyrer på 12 %

I alternaEv 2 betaler kommunen 10 mill.kr for vannverket pga. bedre standard enn kommunens. Kommunens gebyrnivå oppreLholdes.
I alternaEv 2 vil abonnentene får Elbakebetalt en andel av 10 mill.kr, men vil en økning i årsgebyret på 22 %.

Kommunal overtakelse Kommunens selvkost eLer overtakelse av
vannverket 1000 kr

Kommunens selvkostkalkyle Vedlegg 6
Overtakelse av vannverk med store investeringsbehov. AVV: Andelsvannverk

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1500 (Investering på 1,5 mill.kr og 20 års avskrivning)

Dri;skostnader kommunen 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Dri;sk. AVV før utbygging 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
Økte dri;skostnader utbygg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driEskostnader 0 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856
Kapitalkostnad kommunen 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Kapitalkostnader AVV før utb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Økte kapitalkost.utbygging 0 0 146 143 139 135 131 128 124 120 116 113 109 105 101
Sum kapitalkostnader 2600 2600 2746 2743 2739 2735 2731 2728 2724 2720 2716 2713 2709 2705 2701
Selvkost kommunen 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
Selvkost AVV før utbygging 0 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
Økte kostnader utbygging 0 0 146 143 139 135 131 128 124 120 116 113 109 105 101
Sum Selvkost 5300 5456 5602 5599 5595 5591 5587 5584 5580 5576 5572 5569 5565 5561 5557

Gebyrinntekter kommunens abonn. 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
Økte gebyrinntekter AVV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum gebyrinntekter 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
Årsgebyr uten gebyrøkning kr/år 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Underskudd uten gebyrøkning 0 156 302 299 295 291 287 284 280 276 272 269 265 261 257
Saldo selvkosGond uten gebyrøkning 0 156 458 757 1052 1343 1630 1913 2193 2469 2741 3010 3275 3536 3793

Årsgebyr hvis selvkost kr/år 2574 2643 2641 2639 2637 2635 2634 2632 2630 2628 2627 2625 2623 2621
% økning av årsgebyrene selvkost 2,9 % 5,7 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 5,4 % 5,3 % 5,3 % 5,2 % 5,1 % 5,1 % 5,0 % 4,9 % 4,9 %
Gebyrinntekter ved selvkost 5456 5602 5599 5595 5591 5587 5584 5580 5576 5572 5569 5565 5561 5557

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3000 (Investeringer i ledningsanlegg på 3,0 mill.kr og 40 års avskrivning)

Dri;skostnader kommunen 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Dri;sk. AVV før utbygging 0 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Endrede dri;skostnader utbygg 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sum driEskostnader 0 2700 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740
Kapitalkostnad kommunen 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Kapitalkostnader AVV før utb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Økte kapitalkost.utbygging 0 0 186 184 182 180 178 176 174 173 171 169 167 165 163
Sum kapitalkostnader 2600 2600 2786 2784 2782 2780 2778 2776 2774 2773 2771 2769 2767 2765 2763
Selvkost kommunen 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
Selvkost AVV før utbygging 0 0 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Endret selvkost utbygging 0 0 86 84 82 80 78 76 74 73 71 69 67 65 63
Sum Selvkost 5300 5300 5526 5524 5522 5520 5518 5516 5514 5513 5511 5509 5507 5505 5503

Gebyrinntekter kommunens abonn. 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
Økte gebyrinntekter AVV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum gebyrinntekter 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
Årsgebyr uten gebyrøkning kr/år 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Underskudd uten gebyrøkning 0 0 226 224 222 220 218 216 214 213 211 209 207 205 203
Saldo selvkosGond 0 0 226 449 671 891 1109 1326 1540 1753 1963 2172 2379 2584 2787

Årsgebyr hvis selvkost kr/år 2606 2606 2605 2604 2603 2602 2601 2600 2599 2598 2598 2597 2596
% økning av årsgebyrene selvkost 4,3 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,1 % 4,1 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,8 %
Gebyrinntekter ved selvkost 5526 5524 5522 5520 5518 5516 5514 5513 5511 5509 5507 5505 5503

Investering alt.1
Vannproduksjon 1000 kr

Investering alt.2
Vannledninger 1000 kr

71



U tg i tte N o rs k Va n n Ra p p o rte r
( Tidligere kalt N ORVAR-rapporter)

20. Slambehandling og -disponering ved større
kloakkrenseanlegg. Sluttrapport

20a. Slambehandling og -disponering ved større
kloakkrenseanlegg. Aerob og anaerob behandling

20b. Slambehandling og -disponering ved større
kloakkrenseanlegg. Kalking. Kompostering

20c. Slambehandling og -disponering ved større
kloakkrenseanlegg. Slamavvanning

20d. Slambehandling og -disponering ved større
kloakkrenseanlegg. Termisk behandling av kloakkslam

21. N ORVAR's årsberetning 1991
22. ED B i VAR-teknikken. Fase 1 - kravspesi kasjoner m.m.

Status-beskrivelse og forslag til videre arbeid  (Utgått)
23a. Internkontroll for VA-anlegg. Mal for internkontroll-håndbok

for VA-anlegg.
23b. Internkontroll for VA-anlegg. Internkontrollhåndbok for

avløpsanlegg. Eksempel fra Fredrikstad og omegn
avløpsanlegg

23c. Internkontroll for VA-anlegg. Internkontrollhåndbok for
vannverk. Eksempel fra Vansjø vannverk

23d. Aktivitetsstyrende håndbok for VA-anlegg. Informasjon,
avvik og tiltak, verne- og sikkerhetsarbeid, opplæring

23e. Aktivitetsstyrende håndbok for VA-anlegg. H M S ved
vannbehandlingsanlegg

23f. Aktivitetsstyrende håndbok for VA-anlegg. H M S ved
avløpsrenseanlegg

23g. Interkontroll for VA-anlegg. Eksempel på driftsinstruks
Oltedalen kloakkrenseanlegg

23h. Internkontroll for VA-anlegg. Eksempel på driftsinstruks
Smøla vannverk

23i. Internkontroll for VA-anlegg. Internkontroll for VA-
transportsystemet. Eksempel fra Nedre Eiker kommune

24. N RV-prosjekt. Korrosjonskontroll ved vannbehandling med
mikronisert marmor

25. Mal for prosessoppfølging av anlegg for stabilisering og
hygienisering av slam

26. Installering av gassmotor for strømproduksjon ved
renseanlegg

27. Mottak og behandling av avvannet råslam ved renseanlegg
som hygieniserer og stabiliserer slam i væskeform

28. Slam på grøntarealer. Erfaringer fra et demonstrasjonsprosjekt
29. Regnvannsoverløp
30. Utvikling og uttesting av datasystem for informasjons yt

i VA-sektoren  (Utgått)
31. PRO-VA, Brukerklubb for prosess-styresystemer, drift- og

fjernkontroll for VA-anlegg. Oversikt pr.1993. Leverandører,
produkter, konsulenter  (Utgått)

32. Bruk av statiske metoder (kjemometri) for å nne
sammenhenger i analyseresultater for avløpsvann

33. Evaluering av enkle rensemetoder. Slamavskillere
34. Evaluering av enkle rensemetoder. Siler/ nrister
35. Kravspesi kasjon og kontrollprogram for VA-kjemikalier  (Utgått)
36. Filter som hygienisk barriere
37. E U/EØS, konsekvenser for Norges vannforsyning
38. N ORVAR-prosjekter 1992/93  (Utgått)
39. Implementering av E DB-basert vedlikeholdssystem. Erfaringer

fra referanseprosjekt knyttet til pilot-prosjekt ved Bekkelaget
renseanlegg  (Utgått)

40. Driftsassistanser for avløp. Utredning om rolle og funksjon
fremover

41. Metri-tel. Kommunikasjonsmedium for VA-installasjoner.
Erfaringer fra prøveprosjekt i Sandefjord kommune  (Utgått)

42. Industriavløp til kommunalt nett. Evaluering av utførte
industrikartleggingsprosjekt.

43. Korrosjonskontroll ved Hamar vannverk
44. Slam på grøntarealer. Erfaringer fra et

demonstrasjonsprosjekt. Vekstsesongen 1994
45. Forsøk med forfelling og felling i 2 trinn med polyaluminium-

klorid høsten 1993 Kartlegging av slam- slamvannsstrømmer
med og uten forfelling 1993-94

46. Renovering av avløpsledninger. Retningslinjer for
dokumentasjon og kvalitetskontroll

47. Strategidokument for industrikontroll
48. N ORVAR og miljøteknologi. Forprosjekt
49. Grunnundersøkelser for in ltrasjon - små avløpsanlegg.

Forundersøkelse, områdebefaring og detaljundersøkelse
ved planlegging og separate avløpsanlegg
(Erstattet av 178/10)

50. Rørinspeksjon i avløpsledninger. Rapporteringshåndbok
(Erstattet av 145/05)

51. Slambehandling

52. Bruk av slam i jordbruket
53. Bruk av slam på grøntarealer
54. Rørinspeksjon av avløpsledninger. Veileder

(Erstattet av 145/05)
55. Vannbehandling og innvendig korrosjonskontroll i

vannledninger
56. Vannforsyning til næringsmiddelindustrien. Krav til kvalitet.

Vannverkenes erstatningsansvar ved svikt i vannleveransen
57. Trykkreduksjon. Håndbok og veileder
58. Karbonatisering på alkaliske lter
59. Veileder ved utarbeidelse av prosessgarantier
60. Avløp fra bilvaskeanlegg til kommunalt renseanlegg
61. Veileder i planlegging av fornyelse av vannledningsnett
62. Veileder i planlegging av spyling og pluggkjøring av

vannledningsnett
63. Mal for godkjenning av vannverk
64. Driftserfaringer fra anlegg for stabilisering og hygienisering av

slam i Norge
65. Forslag til veileder for fettavskillere til kommunalt avløpsnett
66. EØS-regelverket brukt på anskaffelser i VA-sektoren
67. Filter som hygienisk barriere - fase 3
68. Korrosjonskontroll ved Stange vannverk
69. Evaluering av enkle rensemetoder, fase 2. Siler/ nrister
70. Evaluering av enkle rensemetoder, fase 2. Store slamavskillere

samt underlag for veileder
71. Evaluering av enkle rensemetoder, fase 3. Veileder for valg av

rensemetode ved utslipp til gode sjøresipienter
72. Utviklingstrekk og utfordringer innen VA-teknikken.

Sammenstilling av resultatet fra arbeidet i N ORVARs gruppe
for langtidsplanlegging i VA-sektoren

73. Etablering av N ORVARs VA-infotorg. Bruk av internett
som kommunikasjonsverktøy  (Utgått)

74. Informasjon fra N ORVARs faggruppe for ED B og IT.
Spesialrapport - 5. Utgave Beskrivelse av 34 ED B-
programmer/Moduler for bruk i VA-teknikken
(Erstattet av 133/03)

75. N ORVARs faggruppe for ED B og IT. IT-strategi i VA-sektoren.
(Erstattet av 133/03)

76. Data yt-klassi sering av avløpsledninger.
(Erstattet av 150/07)

77. Alternative områder for bruk av slam utenom jordbruket.
Forprosjekt

78. Alternative behandlingsmetoder for fettslam fra fettavskillere
79. Informasjonssystem fordrikkevann, forprosjekt
80. Sjekklister/veiledninger for prosjektering og utførelse av
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Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon
for vann- og avløpssektoren (VA-sektoren). Organisasjonen
skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å sikre
VA-sektoren funksjonelle rammevilkår og legge til rette for
kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling.

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide
VA-selskaper, kommunenes driftsassistanser for VA og
noen private andelsvannverk. Norsk Vann representerer
ca 360 kommuner med over 95 % av landets innbyggere.
Virksomheten nansieres i hovedsak gjennom kontingenter
fra medlemmene.

Norsk Vann styres av eierne gjennom årsmøtet og av et
styre sammensatt av representanter fra eierne.

I Norsk Vanns prosjektsystem gjennomføres hvert år
prosjekter for ca. 6 mill. kroner

Det er praktiske og aktuelle spørsmål innenfor
vann- og avløp som utredes

Deltakerne foreslår prosjekter, styrer gjennom føringen
og får full tilgang til alle resultater
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2 KARTLEGGING TYRISTRAND VANNVERK

1 Innledning

Tyristrand vannverk har besluttet å utrede en faglig vurdering av status og
behov for investering og forbedring. cowl er engasjert av vannverket for
bistand i forbindelse med den faglige vurderingen. Dette notatet tar for seg en
grunnleggende vurdering, der hovedformålet er å utelukke og kartlegge hvilke
oppgraderingsbehov Tyristrand vannverk bør betrakte videre.

Det nye styret til Tyristrand vannverk som tok over ansvaret g. mai 2019.
Grunnlaget for utarbeidelsen av denne rapporten er tuftet på at styret mener å
ha avdekket alvorlige problemer og mangler relatert til driften av vannverket.
Tyristrand vannverk SA ønsker å operere trygt innenfor drikkevannsforskriftene,
samtidig som anlegget moderniseres. punktene under viser hva vannverket
ønsker hjelp til å besvare.

Status for renseanlegget.
Leveringssikkerhet - Ansvar for å levere vann innenfor
Dri kkeva n nsi nstru ksen
Behov for løpende oppfølging og vedlikehold (24/7/365) av renseanlegg
og ledningsnett.

Utfordringer / oppgraderings- og investeringsbehov.

Denne rapporten baserer seg på tilgjengelig skriftlig informasjon hentet fra
Mattilsynet, styret i ryristrand vannverk SA, tilgjengelig informasjon fra
prosjektering og byggingen av vannverket ZOOT/2OOg.

Telefonsamtaler med:

> Hydro Elektrik AS v/paskert

> Ringerike kommune v/Tobiassen

) Varme & Sanitær AS v/Roy Morgan Hansen

> Askel Installasjon AS v/Jo Inge Skagnes samt

> Aqua Care (service UV) v/Terje Negaard/

Videre foreligger det et notat fra Ringerike kommune vedrørende drift- og
kontrollanlegget ved Tyristrand vannverks vannbehandlingsanlegg ved Væleren.

Det har ikke blitt gjennomført befaring av anlegget i forbindelse med
utarbeidelsen av denne rapporten.

Denne rapporten og gjennomgangen av anregget peker på en der murige
årsaker, som må undersøkes videre. Rapporten har også noen spørsmål som
hittil er ubesvart, men som heller ikke kan anses for utfyllende så langt,

Vå-r overordnede og foreløpige vurdering så langt er at ryristrand vannverk sA
står ovenfor relativt store investeringer, som et lite vannverk, for å ivareta
nåværende og framtidig forsyningssikkerhet både med tanke på nok vann og
sikkert vann.

a

a

a

a
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2 Beskrivelse av dagens vannbehandlingsanlegg
Dagens VBA består av rensetrinnene ozonering, biofilter, uV og klor. I dette
kapittelet diskuteres hvordan anlegget fremstår i dag og hvilke mangler og
driftsproblemer som er kartlagt. Hydro Elektrik har nevnt plassmangel som en
utfordring i henhold til utvidelse av prosessanlegget. Hydro Elektrik nevner over
telefon at dimensjoneringsgrunnlaget ble komprimert så langt det lot seg gjøre.
Dette begrunnet Hydro Elektrik AS med at vannverket er privat og kostnader
vektlegges mer enn for et kommunalt vannverk.

2. I Renseprosesser

2. I . L Ozon

Ozonmengde fra 2OOg:

. Normal: 3 mg O3lm3

. Maksimal: 4 mg Oslm3

I dimensjoneringsgrunnlaget fra 200g oppgis det fargetallet på råvannet til ca
20 mg Ptll og TOC på ca. 4 mg TOC/|.

Beregnet Ozon-dose ble gjort på følgende måte
Farge: 20x0,15 = 3 mg Oslms
TOC: 4x1 (-1,5) = 4- 6 mg Oslm3

Hydro Elektrik påpeker at 02 produksjonen er for lav, noe som videre bidrar til
at og produksjonen ikke kan økes, Moderne ozon-aggregater ble installeft i

2016/2017, men det er ikke mulig å øke ozondosen med dagens oz produksjon
Hydro elektro oppgir at metoden som benyttes i dag er pressure swing
Adsorption (PSA), dette kommer ikke frem fra frytskjemaet tir anregget.

Generell ozon-produksjon

Historisk sett har luft vært benyttet som fødegass for ozongeneratorene, mens
utviklingen de senere år har gått mer og mer i retning av oksygen som
fødegass' Dette har sammenheng med utviklingen av ozongeneratorer som
produserer en gass med et ozoninnhold på ro-rz o/o eller mer/ og en økende
bruk av sidestrømsinjektorer. Denne løsningen gir en effektiv innblanding av
ozon i vannet og den gir også de høyeste ct-verdiene ved en gitt ozondose og
oppholdstid' oksygen kan enten reveres tirkjørt tir anregget som frytende
oksygen (LOX) eller produseres på stedet (pSA eller VSA).

Prinsippet for PSA er at ruften fra ruftkompressoren firtreres gjennom en
filtermasse bestående av en bestemt type aruminiumsirikat (zeolitt). Her
adsorberes nitrogen under trykk (>150 kpa/7.5 bar), mens oksygen (og argon)
passerer gjennom filtermassen. Når filteret er nær metning med nitrogen
reduseres trykket til atmosfæretrykk (1 bar) samtidig som nitrogen vaskes ut
ved hjelp av produsert oksygen. Deretter er filtermassen klar til ny nitrogen-
adsorpsjon.

3
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a

Et PSA-system består av 2 separate filterenheter som veksler mellom
adsorpsjon og utvasking. oksygenkonsentrasjonen i gassen ligger gjerne på ss -
95 o/0, m€Ds resten utgjøres av nitrogen og argon, Luften tas inn via et
innløpsfiltertil kompressoren og sendes så videre via en tørker (meget viktig) til
en buffertank. Herfra ledes komprimert luft til tankene med filtermasse for
henholdsvis adsorpsjon og desorpsjon av nitrogen. oppkonsentrert oksygen
ledes til en buffeftank og videre til ozongeneratoren. Metoden regnes som
robust og anvendes ved alle eksisterende norske vannverk som benytter ozon i

vannbehandlingen.

2. L. 2 Biofilter
Fra dimensjoneringsgrunnlag oppgir Hydro Elektrik oppbygning av biofilteret
ovenfra og ned:

Aktivkull, filterhøyde 1 300 mm, filtervolum 1 0,45 rns

Hydrofonolitt, filterhøyde 700 mm, filtervolum 5,627 mz

Sand 1 -2 mm, filterhøyde 1 50 mm, filtervolum 1 ,206 m3

Sand 2-3, 1 5 mm, filterhøyde 1 50 mm, filtervolum 1 ,206 ms

a

I

a

Samlet: filterhøyde 2300 mm, filtervolum 1 g,4gg ma

Dimensjonerende oppholdstid i biofilter: 1 4,9 minutter

I det siste oppdaterte tilbudet har følgende filtermedier blitt oppgitt: aktivkull,
hydro-karbonat, vulkansand og to ulike støttelag ifilterbunn. Det er ikke oppgitt
filterhøyde i oppdateft tilbud. Hydro Elektrik oppgir at filteret ikke har blitt
vedlikeholdt siden oppstaft av anlegget i 2008. Korrosjonskontrollen til anlegget
fremstår som fraværende. pH-verdier på drikkevannet (6,g-6,9) fra 2009 til i

dag harvistseg å være ca.0,2 lavere enn pH-verdien til råvannet(6,9-7,r).
Dette skyldes pH-reduksjon ved tilsetting av og. Korrosjonskontroll er ønskelig
for å unngå innvendig korrosjon av rørene i distribusjonsnettet. Med et 700 mm
hydro-karbonat filter som består av rent kalsiumkarbonat, ville
korrosjonskontrollen blitt ivaretatt. Et slikt filter krever ettefylling. Dersom 700
mm med Hydrofonolitt har blitt benyttet, forklarer dette hvorfor
korrosjonskontrollen ikke ivaretas og hvorfor filteret ikke har blitt ettefylt.
Lavere pH-verdier i drikkevannet sammenlignet med råvannet siden 2009 og
mangel på etterfylling av filtermaterialer tyder på at hydrofonolitt er
filtermaterialet som benyttes. Undertegnede har snakket med Hydro Elektrik
over telefon, oppklaring i filtermaterialet skulle tilsendes på mail.

Anbefalte verdier fra Mattilsynet for å opprettholde tilfredsstillende
korrosjonskontrol I :

pH=8,0-9,0o

a Alkalitet = 0,6 - 1 ,0 mmol/l
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a Kalsium = 1 5 - 25 mg Ca/l

Det har blitt tatt analyseprøver av kullfilteret for ytterligere informasjon,
resultatene er ikke ferdigstilt.

oppholdstiden i biofilteret på t+,9 minutter er noe lav. Norsk vann anbefaler å
unngå oppholdstid kortere enn 20 minutter.

Sterner oppga 5 års levetid på aktivt kull i sitt tilbud, mens Novatek oppga
levetid på S år. Hydro Elektrik oppga ikke levetid (trenger ikke bytte).

Tabell 1 . Biofilter-verdier hentet fra dimensjoneringsgrunnlaget i 2008.

Tilbakespyling

Generell tilbakespyling av flermedia-biofiltre gjennomføres omtrent hver 7-30
dag. Det forventes at tilbakespylingen ved ryristrand VBA styres av tid og ikke
trykktap eller turbiditet. Det er ikke ønskelig med høy spylefrekvens da store
mengder biomasse som bryter ned det organiske materialet spyles ut. Behovet
for tilbakespyling oppstår når for store mengder biomasse bygges opp og kan
løsrives med drikkevannet. Driftsoperatør for Ringerike kommune oppgir at
tilbakespylingen tidvis ikke har fungert.

Tilbakespyling av biofilteret kan medføre noe flukt av filtermaterialer. Fra
maksimal hastighet oppgitt i Tabell 2, fremstår ikke flukt av filtermateriale som
et problem. Biologisk slam er noe lettere enn kjemisk slam og hastigheten kan
derfor være noe lavere.

Tabell 2. Tilbakespylingsverdier hentet fra dimensjoneringsgrunnlaget i 2008

Filtertilbakesovlino
Max. hastighet på spylevann 45 m/h
Kapasiteten på
spylevan nspumpen 362 mr/h ved
Kapasitet per pumpe t7 kw
Virkningsgrad Pumpe o.7s
Forbruk av spylevann
/filterspyling 40 m3

Filtersystem Normal Maksimal

Kapasitet (l/s) 1B 24

Kapasitet (m3lt) 65 86,4

Nødvendig filterflate
(m')

8100 9000

Nødvendig
filterdiameter (mm)

32r2 331B

Effektiv f ilterd ia meter
(mm)

3200 3200

Effektiv filterhastighet
(m/t)

8,1 L0,7

Sylinderhøyde på filter
(mm)

3000 3000
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Max, forbruk av sDvlevann 4B 63

2. L,3 UV

Fra oppdatert tilbud: Levetid på 8700 timer med UV-dose= 40 MWs/cm2 ved e=
43 m3/t og Uv-transmisjon 1 cm = 90o/o.

vannverket har opplevde ved flere tilfeller at uv-anlegget skruer seg av ved for
lav UV-transmisjon.

Det er trolig tre ulike grunner til at desinfeksjonstrinnet med UV ikke fungerer
optimalt for Tyristrand VBA.

1) Både Aqua care og Hydro Elektrik forklarer at hovedproblemet med UV
aggregatene skyldes manglende kapasitet. Det oppgis at dagens uV består av 6-
rørs aggregat med Qdim = fQ pslh. Det anbefales minimum å øke til et g-rørs
aggregat med Qdim - 40 m3/h.

2) Kondens i kvartsglasset reduserer UV-bestrålingen som gjør
desinfeksjonstrinnet mindre effektivt. Mengde kondens i kvartsglasset avgjør
redusert effekt. Kondens er en faseovergang fra gass til væske som ofte skyldes
avkjøling av fuktig og varm luft. Trolig er problemet i dette tilfellet er at luft
trenger inn i kvaftsglasset. Det kan være at pakningen ikke er tett eller sprekker
i glasset.

3) Høyt innhold av partikler og organisk materiale reduserer effekten til uv-
bestrålingen. uV-stråling inaktiverer patogene mikroorganismer ved direkte
bestråling. Når drikkevannet inneholder mye partikler kan mikroorganismene
"gjemme seg" bak partiklene og unngå inaktivering.

Det er oppgitt en elektronisk funksjonsovervåkning for hver UV-stråler.

Det oppgis ulike kapasiteter for UV gjennom skriftlig dokumentasjon og muntlig
informasjon.

2. t. 4 Klor
Klorering var i utgangspunktet reservedesinfeksjonen til anlegget. Et ustabilt
UV-trinn og tiltider høy biologisk vekst på ledningsnettet har førttl konstant
klorering. Klor i kontakt med organisk materiale vil danne biprodukter med
negativ helseeffekt. Et av de mest vanlige biproduktene er Trihalometaner.
Drikkevannsforskriften oppgir en maksimal grense på f OO pgll. Denne
grenseverdien er høyere enn for andre land, dette skyldes trolig liten bruk av
klor i norske vannverk sammenlignet med andre vannverk. Store mengder klor
vil itillegg plføre smak og lukt tilvannet, dette er ikke ønskelig.
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2. 2 Vannproduksjon

Dimensjonerende forbruk for Tyristrand VBA 200g

. Middelforbruk: 1550m3 /døgn.. Maks døgn 2000m3 ldøgn.. Maks timeforbruk 125m3 /time.

Figur 1 viser utviklingen i vannproduksjon ved Tyristrand VBA fra 200g til 2019.
Ved å dividere årsverdiene i tabellen under med 365 dager/år gir dette et
gjennomsnittlig middelforbruk fra de siste 10 årene på ozo mald. For 200g som
viser høyest årsforbruk er middelforbruket g7s mz/d. Dette tyåer på at dagens
forbruk liOOer godt innenfor dimensjonerende forbruk fra 200'8. Middelforbiuket
over et år er gjennomsnittlig forbruk og tar ikke hensyn til sesong- eller
døg nvariasjoner.

320000

300000

280000

260000

240000

220000

200000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 20t4 201 5 2016 \Afi 2018

Figur 1. Utviklingen av vannproduksjon for Tyristrand VBA

2. 3 Drift og vedlikehold

I forbindelse med Tyristrand vannverk SA sin overtagelse av anlegget skal blant
annet drift og vedlikeholdsinstruks ha vært overlevert. I samtale med Hydro
Elektrik AS, så oppgir de å ha utført service Lg/år på levert utstyr og materiell.
utover over dette er vi ikke kjent med hvordan anlegget er driftet utover at
dette er utført av lokalt firma siden før oppstarten anlegg og fram til 2019,
Ringerike kommune ved Teknisk Forvaltning/Drift har hatt operatøransvaret
siden våren 2019 med månedsvis forlengelse etter avtale med Tyristrand
vannverk SA. Besøksfrekvens i denne perioden er oppgitt til å være rgldagl

2. 3.7 Behov for løpende oppfølging av VBA
Drift og vedlikehold er nødvendig for å opprettholde anleggets funksjon og
kvalitet på produsert drikkevann. Ledningsnettet er i utgangspunktet ikke en del
av denne oppgaven. sikring av at vannets korrosjonsparametere ligger innenfor
de krav som er satt eller settes er innenfor oppgaven. Manglende
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korrosjonstrinn ved ryristrand VBA i dag vil gi innvendig korrosjon i rør og
redusert levetid på ledningsnettet.

Punkter som bør inngå under løpende oppfølging:

. Generell kontroll av funksjoner.

. Oppfølging av jevnlig vedlikehold, bestille service.

. Prøvetakingsplan.

r Tiltak ved avvik

2. 3,2 Stans av VBA
Dersom anlegget stopper vil det oppstå en risiko for at det stillestående vannet i

biofilteret etter noen timer/dager brukes opp og det oppstår anaerobe forhold
(uten luft) i filteret, Den biologiske aktiviteten forbruker oksygenet relativt rask,
noe som kan slå ut det etablerte mikroorganismesamfunnet og føretil redusert
renseeffekt i flere dager og uker etter driftsstans.

Tiltak for å unngå stans over lenger tid bør utarbeides. Videre bør en oppstart-
og driftsplan utarbeides for igangsetting dersom anlegget har vært stanset over
lenger tid.

Ved bortfall av strømforsyning og oppstaft av nødstrøm har det blitt erfaft at
vannverket ikke starter automatisk. Anlegget må startes manuelt noe som kan
være utfordrende da operatører er stasjonert i Hønefoss. Dette kan spesielt
være kritisk da bufferkapasiteten til anlegget er lav.

2. 3.3 Styring og overvåking
Ifølge notat fra Ringerike kommune etter befaring 3r.07.2019 av SCADA-
anlegget på Tyristrand vannverk VBA, så er det avdekket en rekke mangler i

anlegget. Det konkluderes med at: "systemet er for øvrig fuilstendig utdatert og
IT-sikkerheten i anlegget er kritikkverdig. Dette er basert på utgåtte standarder
og foreldet teknisk løsning"

rfølge Askel Installasjon AS v/Skagnes er det etter dette notatet gjennomført 2
nødvendige tiltak og 1 test med overvåking og alarm:

3 alarmsignaler blir overtørt til kommunens driftssystem sentral, som gir
grunnlag for utrykking.

> Generell feil

> Kritisk vannstand (i buffervolum)

> Nødstrømsaggregatgår

Brann & innbruddsalarm er nå ifunksjon og går nå til varslingssentralen
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I/o test ble gjennomført med Hydro Elektrik AS og Askel Installasjon AS
uke 39. (Resultat er ikke kjent)

oppgradering av scADA-systemet må gjennomføres. Dette innebærer
modernisering av styring, overvåking og varsling,

Anlegget bør ha en funksjonsbeskrivelse med grenseverdier og alarmverdier.
Kontrollsystemet kan programmeres iht. disse verdiene, noe som vil gi en sikker
overvåking,

3 Leveringssikkerhet fra vannverket
Tyristrand har i dag ingen alternativ vannforsyning dersom Tyristrand VBA skulle
svikte.

Utenfor Tyristrand VBA er det bortsett fra Nakkerud høydebasseng ingen
forsyningssikkerhet ute på nettet. Det opplyses fra drifter av høydebassenget på
Nakkerud (varme & sanitær AS) at ved lekkasje på tr,takkerud, så er det
leveringsproblemer i denne retningen. Det opplyses også om at det bør gjøres
tiltak for å øke leveringssikkerheten og oppnå en bedre utnyttelse av
bassengvolumet på høydebassenget på Nakkerud.

Fra styret opplyses det om at det jobbes med å øke leveringssikkerheten til
abonnentene ved å etablere et høydebasseng på Fegri. Fegri ligger i utkanten av
forsyningsområdet og antas tenkt plassert med forsyning basert på gravitasjon
fra Tyristrand vBA ved væleren. Et nytt basseng på regri bør kvalitetssikres
med hensyn på plassering og funksjon i nettet. Dette kan gjøresgjennom en
etablering av en vannettmodell og simulering. For at et nytt høydebasseng skal
kunne komme flest mulig abonnenter til gode bør dette ideelt sett ha en
plassering nærmest mulig ett tyngdepunkt i forsyningsområdet. påtenkt
plassering på regrl har ikke en slik plassering. Et nytt basseng på Fegri bør
ideelt sett sikre vannforsyning til eksisterende bebyggelsen nord for
Skjærdalselva, og være en egen trykksone.

Bufferkapasiteten til vannverket er idag for lav og er ipraksis kun ca. 5 timers
forbruk etter stans av drikkevannsproduksjon. Det oppgis fra medlemsmøtet at
bufferkapasiteten må tilfredsstille to-tre dagers forbruk dersom
leveringssikkerheten skal ivaretas. Dette er ikke nødvendigvis riktig.
Bufferkapasitet på 2-3 dager gir bedre tid på å forsyne forbrukerne fra en
alternativ van nforsyni ng, men tilfredsstiller i kke a lene leve ri ngssi kkerheten til
Vannverket.

For at leveringssikkerheten til kommune skal ivaretas må forbrukerne forsynes
med tilstrekkelig mengder drikkevann til enhver tid. Til enhver tid innebærer
lenger alternativ forsyningskapasitet enn 2-3 dager. Forurensing av
råvannskilden eller svikt for vannverket kan være omfattende og tidkrevende.

Tyristrand vannverk SA har i dag, så langt vi har kunnskap om, ingen
reservevan nforsyn i ng.
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4 Råvannsparametere

Dette avsnittet tar for seg sentrale råvannsparametere og utviklingen gjennom
de siste årene i innsjøen Væleren. nådata er hentet fra mattilsynet sin årlige
innmeldingsdata og verdier fra hjemmesiden til kommunen, Vanninntaket skal
ligge på 33 meters dyp, noe som gir en jevn lav temperatur på 3-6oC,

4. L Fargetall

For innhold av organisk materiale er parameterne fargetall og totalt organisk
karbon (Toc) sentrale. Rådata hentet fra mattilsynet og hjemmesiden til
kommunen tar ikke for seg Toc. Maksimalt fargetall ligger stabilt mellom 27-29
m9 Ptll i perioden 2009-2018. Det anbefales normalt ikke å benytte
ozonlbiofilter som eneste rensetrinn der råvannet har høyt fargetall/NoM-
innhold (over 25-30 mg Ptll). Høyt innhold av organisk materiale krever høye
ozondoser som videre medfører et høyt innhold av lett nedbrytbart organisk
materiale (BDOC). Dersom fargetallet for råvannet er for høyt vil et rensetrinn i

forkant av ozonlbiofilter minske belastningen. Kostnadene for installasjon av et
nytt rensetrinn i forkant kan variere kraftig basert på partikkelstørrelsen til
innløpsvannet.

vannverket har blitt driftet siden 2008. Dimensjonerende fargetall er bestemt
fra råvannsdata 2003-2004. Disse dataene har ikke cowl tilgang til. Uavhengig
av disse dataene er det to svakheter med valg av dimensjonerende fargetall. 1)
Tidsperioden for innsamling av råvannsdata er for liten. 2) Entreprenørene har
fått oppgitt data over råvannskvaliteten, men selv bestemt dimensjonerende
fa rgeta l l.

I fig.2 under er det vist fargetallsverdier i perioden 2009-2019. Minimum
fargetallsverdi i 2009 avviker fra senere år. Dette kan skyldes en enkeltmåling,
da medianverdien dette året er oppgitt til27 mg ptl|. Verdien for 2009 er derfor
usi kker.
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Figur 2. Min- og maksverdier for fargetallet til råvannet.
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4. 2 Turbiditet
Mudring fra bunnen av innsjøen har tidligere væft nevnt som en mulig
påvirkning av råvannskvaliteten, da plasseringen av inntaket ikke lenger er
kjent' Dykking for å observere dagens plassering av inntaket kan være et
alternativ.

Turbiditeten tar for seg paftikkelinnholdet i vannet. stor timesvariasjon i

turbiditet kan tyde på mudring fra bunnen og varierende innhold av leire- og
siltpartikler i råvannet. I dette tilfellet har det kun blitt sett på enkeltmålinger
gjennom et år. Hvor mange analyser som ble foretatt for de enkelte årene,
varierte fra 2til 1 2. Maksverdiene fra Figur 3 viser høye turbiditetsverdier for
råvannet i 3/8 år, noe som kan være knyttet til menneskeskapte feil ved
analysemetoden. Få analyser gjennom året gjør det vanskelig å konkludere med
noe knyttet til mudring. Behovet for ny kartlegging av plasseringen til inntaket
kan ikke avskrives, men fremstår ikke som et stoft problem.
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Figur 3. Maksverdier for turbiditeten til råvannet i perioden 2O0g-2018,

4. 3 Hygieniskeanalyseparametere
Høye verdier for hygieniske analyseparametere (E.coli og koliforme bakterier)
kan være alvorlig, dersom vannverket ikke har en tilfredsstillende desinfeksjon/
log-reduksjon. Tabell 3 viser hvordan innholdet av koliforme bakterier har
endret seg siden 2009. Konsentrasjonen av e.coli er lav, 0 - 1 /1 00 ml. Koliforme
bakterier er tarmbakterier fra fersk fekal forurensing. Høye varierende
konsentrasjoner kan tyde på fekalforurensing fra dyr eller direkte utslipp fra
hytter/hus i nærheten av vannkilden.
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Tabell 3. Utviklingen av koliforme bakterier i Væleren.

År Antall
analyser

Maks. verdi
(ant/1 OO ml)

Min. verdi
(ant/1 OO ml)

Gjennomsnitt
(ant/1 OO ml)

2009 L2 11 0 11
2077 I 150 0 50
20L3 2 150 160 160
20L4 4 200 0 77
201 5 3 200 78 159
20L6 5 200 5 85
201 7 4 200 1 96
201 8 6 9 1 1
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5 Behandlet drikkevann

5. 1 Analyseparametere

5. 1 . 1 Fargetall
Figur 4 viser maksverdier og minimumsverdier for fargetallet ut fra Tyristrand
VBA. Fargetallet ut fra anlegget tilfredsstiller drikkevannsforskriften men
fremstår som noe høyt med hensyn til påvirkning av etterfølgende
desinfe ksjonstrin n.

a

14

12

10

\
-l-z'\

--*./

r'?

-r-- \J*| .

t

A.
t
E

0
tt
t!
l!
rå

/ln
I

6 I ,|
""f-

-; *mak. wrdi *] * Min.verdi

o
2009 201 0 201 1 20t"2 ?01 3 201 4 201 5 201 6 201 7 2018

Figur 4. Fargetallet til drikkevannet ut fra Tyristrand VBA.

5. I . 2 Biologisk vekst på ledningsnettet
Tabell 4 viser gjennomsnittlig, maksimale og minimum kimtallsverdier for
råvannet og drikkevannet til Tyristrand VBA. Biologisk vekst ogleller
slamdannelse på nettet oppleves som hovedutfordringen ved denne
renseprosessen. Høye kimtallsverdier indikerer biologisk vekst på ledningsnettet.
Drikkevannsforskriften oppgir en grenseverdi på r0o stk/ml og ingen unormal
endring. Det kommer frem fra verdiene i tabellen under at kimtallsverdiene er
høyere i drikkevannet enn for råvannet . Dette er ikke uvanlig for oBF, Videre
viser tabellen kraftig variasjon for kimtallet i drikkevannet. For hvert av årene
ble det registrert kimtallsverdier > 300 stk/ml.

Tabell 4. Kimtallsverdier for råvann og drikkevann i perioden 2011-2015,

4

2
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2013 2015

Råvann
(antal/ml)

Giennomsnitl 19 16 13
Maks 32 22 22 18
Min 5 10 5 10

5.1 ,3 Koliforme bakterier
De tre siste årene har det blitt påvist overskridelse av grenseverdien for
koliforme bakterier. Drikkevannsforskriften har bestemt en grenseverdi på 0/100
ml' Tabell 5 viser analyser av koliforme bakterier for de tre siste årene.
Overskridelser av grenseverdien tyder på at desinfiseringen til vannverket ikke
er god nok.

Tabell 5. oversikt over koliforme bakterier i drikkevannet til Tyristrand vBA.

År Analysepr6ver Avvik maks. verdi
(ant/1OO ml)

Gjennomsnitt
(ant/lOO ml)

2076 54 2 60 1,1
20L7 63 1 5 0.1
2018 64 1 2 0,1

5. 2 Påvirkning avdrikkevannskvaliteten

5.2.L Dimensjonerende ozondose
c/C}=7/(I+20'D/C})

der C0 = fargetall inn til ozonering (mg ptll)
C = fargetall som ønskes etter ozonering (mg ptll)
D = ozondosen (mg O3ll)

Typisk ozonmengde for organisk materiale: 0,15 - 0,25 mg O3lmg pt råvann,
som tilsvarer 1,0-1,5 mg O3lmg DOC råvann.

1) 0,15 mg O3lmg Pt x 30 m9 ptll = 4,5 mg O3/1.

2) 0,25 mg O3lmg Pt x 30 mg Ptll = 7,5 mg O3/1.

Typisk ozondose med fargetall på :O mg pt/l er angitt til 4,5 - 7,5 mg O3/1.

For Tyristrand vBA er det oppgitt en maksimal ozondose til 4 mg o3l1. Med
ozondose på + m9 o3/l og et fargetall på so mg ptll kan forholdet mellom
fargetallet før og etter ozonering beregnes til:

clco = t / (t + 20 * 4/30) = 3/!t

Fargetall etter ozonering: 3/11 * 30 = 8,2 mg pt/l

ffi

\\cowi.net\projects\A125000\A129422\3-Prosjektdokumenter\34 Rapporter\Notat_Tyristrand_VBA-Ny_versjon_0.2.docx



tn\{T
KARTLEGGING TYRISTRAND VANNVERK 15

For å fierne fargen og dermed produsere BDoc, trengs det liten oppholdstid, da
humus-reaksjonen med ozon er tilnærmet momentan. I anlegg basert på
ozonering/biofiltrering vil imidlertid ozoneringstrinnet normalt også inngå som
en del av de hygieniske barrierene i anlegget og i så fall må ozoneringsanlegget
dimensjoneres for dette. Ser bort ifra optimal kontakttid mht. mikrobiell barriere
høyde (MBA) i dette notatet. Tommelfingerregel sier minimum 10 minutters
oppholdstid.

5. 2.2 Optimal funksjon av biofilter
Et biofilter kan bestå av ett eller flere ulike filtermaterialer. Undersøkelser fra
Norsk vann viser at porøse materialer er å foretrekke, noe som er hovedgrunnen
til at de fleste oBF-anlegg kun benytter aktivkull. Dette skyldes at porøst
materiale har større overflateareal og adsorberer mikroorganismer i større grad
enn ikke-adsorptive materialer (sand).

over lenger tid vil aktivkullets evne til å adsorbere NoM (naturlig organisk
materiale) og BDoc brukes opp. Til tross for dette vil biofiltre av aktivkull
inneholder større mengder bakterier/biomasse enn ikke-adsorptive materialer,
noe som gir en effektiv fjerning av BDOC. Adsorpsjonsegenskapene i aktivkull vil
gi en betydelig reduksjon av organisk stoff (NoM og BDoC) de første ukene og
månedene, inntil kullet er mettet og ikke lenger har adsorpsjonskapasitet for
organisk stoff. En videre nedbrytning må deretter skje via biologiske
omsetningsprosesser, hovedsakelig i biofilmer som etableres på overflaten av
filtermediet.

Etter ozonkontakttanken kalles resterende ozon for restozon. Restozon er ikke
ønskelig og kan fjernes med ulike metoder. Et topplag med aktivkull som er
tilfellet for Tyristrand vBA vil kunne katalysere og redusere ozon til oksygen.
Ulempen med denne metoden er at bakteriene i biomassene kan skades av for
store mengder restozon da ozon er et oksidasjonsmiddel. Den øverste delen av
biofilteret er derfor særlig utsatt. I tillegg brytes laget med aktivt kull langsomt
ned av ozon. I noen tilfeller kan ozonholdig vann trenger lenger ned i filteret og
utformer en kanaldannelse i filtermaterialet. Dette vil påvirke renseeffekten til
biofilteret.

5. 2.3 Dimensjonerende oppholdstid i biofilter
For at bakteriene i biomassene skal klare å omsette/spise det organiske
materialet kreves en minimum oppholdstid i biofilteret.

, t , ,Csooc-tnn-t = qPs 
*'n\6;;;;)

BDoc verdier ut av anlegget anbefales å ilte overstige 0,15-0,25 mg BDoc/|.

Dersom BDoc-analyser av råvannet ikke har blitt gjennomført, kan BDoc
regnes ut med denne formelen:

% DoC omd"ønnet tit BD\C = no . (? + D)o/o

\\cowi.net\projects\A125000\A129422\3-Prosjektdokumenter\34 Rapporter\Notat*Tyristrand_VBA-Ny_versjon_O.2.docx
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D = spesifikk dose (mg Oalmg DOC)

For en spesifikk dose på 1 ,5 mg otlmg Doc blir 24o/o av Doc omdannet til
BDOC.

Konsentrasjonen av DOC i råvannet ble i 20bg mått tit 4 mg DOC/|.

En konservativ utregning for dimensjonerende oppholdstid i biofilter fra 2008 blir
da:

7- L
a

0,05 
tnt3#l = 37,l minutter

Dette er en betydelig lengre oppholdstid enn den dimensjonerende
oppholdstiden p3 t4,9 minutter.
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6 Oppsummering

Tyristrand VBA fremstår i dag som et anlegg med flere mangler og ikke et større
hovedproblem. Dette kommer trolig av en beskjeden pengebruk over lenger tid
som nå må rettes opp i. Vannkvaliteten tilfredsstiller drikkevannsforskriften i

dag, men tiden er knapp.

Dagens råvannskvalitet er igrenseland til hva vannverket klarer å håndtere. I
fremtiden er det forventet at vannkvaliteten vil forverres. Dette kan medfør at
Tyristrand VBA ikke lenger vil klare å forsyne drikkevann som tilfredsstiller
d rikkeva n nsforskriften.

Ozondosen i dag er for lav med hensyn til fargetallet i innløpsvannet. Dosen kan
ikke økes da det ikke tilføres nok oksygen til ozongeneratorene. Biofilteret har
ikke blitt gjort noe med siden vannverket startet opp i 200g og fungerer ikke
optimalt grunnet liten kunnskap om dagens oppbygning og behov for
etterfylling, samt en oppholdstid som ikke gir bakteriekulturen god nok tid til å
bryte ned det organiske materialet. Denne situasjonen kan forverres dersom
ozondosen økes, da vil biofilteret belastes for større mengder lett nedbrytbart
organisk materiale.

UV-aggregatene fungerer ikke optimalt og tilfredsstiller ikke
drikkevannsforskriften per dags dato. UV-aggregatene har ikke god nok
kapasitet og opplever redusert effekt grunnet kondens innenfor kvartsglasset.
Dette kompenseres med økt klor-dose og er ikke egnet som en langvarig
løsning.

Det tekniske systemet er ikke godt nok og må moderniseres. Dette gjelder
styring, overvåking og varsling,

Leveringssikkerheten til Tyristrand vannverk må tilfredsstilles. Vannverket har i

dag ingen reservevannforsyning. Strengere krav fra den nye
drikkevannsforskriften i 2017 gjør at bufferkapasiteten til anlegget må økes fra 5
timer til enhver tid.

Tabell 6. Oppsummering av årsaker og mutige tittak vist i tabeil.

Renseprosess Årsak Mulig tiltak

Råvann Høye

fargetallsverd ier
Nytt rensetrinn før
ozonlbiofilter

Høyere ozondose kreves

Plassering av
råvannsinntaket

Kartlegging av timevariasjon

for turbid itet, identifisere
naturlig eller unaturlig
variasjon,

\\cowi.net\projects\A125000\A129422\3-Prosjektdokumenter\34 Rapportef\Notat_Tyristrand_vBA-Ny_versjon_o.2.docx
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Ozon For lite oksygen til
ozongenerator

Produksjonen av oksygen må
økes

Biofilter For koft oppholdstid Lavere hastighet gjennom

biofilter

Oppbygning av
biofilter

Kartlegge hvordan filter ser ut
i dag mht. filtertykkelse og
bland ing av filtermateriale

Tilbakespyling Optimalisere tilbakespylingen

med trykkfall over filter eller
turbiditet fremfor en bestemt
tid

UV Kondens Lokalisere lekkasje og tette

Lav kapasitet Øke kapasiteten til UV-
aggregatene.

Lav UV-transmisjon Unngå kondens og høyt
organisk innhold etter
ozonlbiofilter

Reservevannforsyning Ingen

rese rvevan nfo rsyn ing

???

Ledningsnettet Ingen

korrosjonskontroll i

dag. Gir redusert
levetid for
ledningsnettet

Dosere kalk/vannglass eller
installere et alkalisk filterlag
som inngår i biofilteret

Manglende oversikt

over vannstrømmer

og mengder

Soneinndelinger, vannmålere

Lav/ingen

forsyningssi kkerhet
ved utfall av VBA

Bygging av nytt høydebasseng

Sikkerhet- og
varslingssystemer

Lav standard på

tekniske systemer
Dig italiseres og moderniseres

Løpende oppfølging
av vannverk

Mangel på oppfølging
av vannverk

Fu n ksjonsbeskrivelse r,

oppfølg in gsprotokoller,

vedlikehold, planlegging,
tiltaksplaner og strukturering.
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7 Spørsmålsliste etter gjennomgang

Etter denne gjennomgangen er det fortsatt en del ubesvarte spørsmå|, som vi
ikke har kommet til svar på. Oette er p.t. følgende:

Kan det bekreftes at ryristrand vBA benytter 90-9so/o ren oksygen og ikke
luft til ozongeneratorene?

Hvordan så biofilteret ut ved oppstart av anlegg?

Hvordan ser biofilteret ut i dag? Er det mulig å inspisere biofilter?

Hvor ofte/lenge tilbakespillas biofilter? Finnes mengdemåler for
tilbakespyling? Stoppes vannproduksjon ved tilbakespyling?

Hva er grenseverdier for at UV-aggregatene slår seg av? Driftes anlegget
som normal dersom uV-aggregatene skrus av? Benyttes 4 eller 6-rørs
aggregat for UV? Benyttes funksjonsovervåking for UV?

> Finnes det råvannsdata for total organisk karbon (TOC)?

> Finnes det analyser på partikkelstørrelse-fordeling til innløpsvannet?

> Finnes det opprinnelige tegninger på råvannsinntaket?

Listen er ikke utfyllende.

Til info 1 6.1 0.201 9: Etter en telefonsamtale har COWI etter avtale sendt en mail
til Hydro Elektrik AS. I mailen etterspør vi hvordan oksygen titføres
ozongeneratorene og hvordan biofilteret er bygd opp. svaret på dette har vi p.t.
ikke fått tilbakemetding på.

\\cowi.net\projects\A125000\A129422\3-Prosjektdokumenter\34 Rapporter\Notat_Tyristrand_VBA-Ny_versjon_0.2.docx



E KSTRAo RD I NÆ RT Ans MØTE

Tyristrand Vannverk SA

Torsdag 17 .10.2019
klokken 19.00

Møtested:
TYRISTUA, TYRIS TRAND SKOLE

Dokid:
19126æ5

Tema: Vannverkets fremtid (19/s4s8_10)
r yrrstrand Vannverk SA

MøteretUfullmektig: Alle medlemmer har rett til å møte i årsmøtet. Kan
du ikke møte selv kan du velge å ta en fullmektig møte og stemme for
deg. Skriftlig fullmakt må foreligge. lngen kan våre fullmektig for mer
enn ett medlem'

(s 36 i samvirkeroven).

www. tJtri stran dv a n nv e rk. n o

ryRISTRAND
VANNVERK SA
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TYRISTRAN D
VANNVERK SA

Ekstraordinært årsmøte 17. oktob er 2OL9:

Dagsorden:

1.. Åpning

Godkjenning av fullmakte r, fremmqte representanter
Utdeling av stemmesedler

2. Valg av ordstyrer og 2 representanter til å underskrive protokollen
3. Avstemmingsregler

4. Øking av lånefullmakt fra 4 millioner til 6 millioner
5. Deling av årsavgiften i tre perioder i stedet for to
6. Godkjenning av revidert budsjett for 2020
7. Fortsatt privat vannverk eller kommunal overtakerse

Kommunalsjefen i Ringerike vil være tilstede
Lukket avstemming

8. Avslutning

På ekstroordinære årsmøter behandles bare de saker som er nevnt i
innkallelsen (vedtektene S j.3).
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5ak 4 * ØkinC av fullmakt til å oppta lån

De eksisterende planene for'høydebasseng på Fegri er fra 2oL7 /L8 og må revurderes både

med hensyn til tekniske løsninger og kostnader. Styret har anmodet konsulentselskapet

COWI om å gjøre denne jobben. Det er allerede kommet signaler om at det opprinnelige

budsjettet på 4 mill. er for lavt og at 5-6 mill. trolig er mer realistisk. Det er ikke mulig å få et

banklån til et slikt prosjekt uten at de foreligger oppdaterte planer og realistiske budsjetter

og finansieringsplaner. Sparebank L har sagt seg villig til å vurdere saken når disse

elementene er på plass. DnB har gitt uttrykk for at de ikke er interessert basert på at banken

mener at vannverkets inntjening er for svak til å kunne holde et slikt lån som totalt vil være

rundt 12 mill.

Styret har ikke fullmakt til å inngå et nytt lån utover 4 mill. Det må derfor gis en ny fullmakt

begrenset oppad til 6 mill. til bygging av høydebassenget.

Forslag tilvedtak:
Styret får fullmakt til å ta opp et lån opp til 6 mill. øremerket til utbygging av

høydebasseng på Fegri.
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sak 5 - Deling av årsavgiften i tre perioder i stedet for dagens to.

Årsavgiften for 2O2O vil bli minimum 6.250 kr (inkl. moms). Med to terminer årlig vil dermed
fakturaen ifebruar bli på 3.125 kr. Mange vil oppleve dette som en høy pris i en utbetaling.
Det regnskapssystemet som vannverket benytter idag kan enkelt håndtere tre utbetalinger
årlig. En ytterligere Økingfra tre tilfire eller mer er noe mer komplisert og
kostnadskrevende. Det anbefales derfor at for å gløre det enklere å betale årsavgiften, altså i
litt mindre beløp, deles fakurabeløpet i tre. Det vil si 2200 ijanuar, 2.OOO i mai, og 2.000 i
september.

Forslag til vedtak:
Årsavgiften deles itre utbetalinger, ifebruar, i mai, og i september.
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Budsjett og langtidsbudsiett

TYRISTRAND VANNVERK . REVIDERT LANGTIDSBUDSJETT

FORUTSETNINGER

ing vannavgift2020
ing vannavgitt202l
ing vannavgill2022

Vannavgift bolig

Ekstra vannavgift
Fakturaqebvr
Sum salgsinntekter
Purregebyr (inntektsført)

Tilkobli ifter

m

Beløp

2200
600

600

Prosent Pris

78,57

12,00

10,71

u/moms lnkl. moms Arlig økning

5 000 6 250 2750
5 600 7 000 750

6 200 7 750 750

% økning pr år

12

11

Bud.2022

8 395

56

Opprinnelig budsjett
201 9 2020 2021

3 800 3 800 3 800
300 460

1

Regr:. å*t? €cgr:2*t*

3 ?87 i8: 3 3** 5*g

73J Sg5 3*e

Bud. 2020

6 770

6

Bud. 2021

7 582

56

0

450

8 3800 41 00 4260

600 600 1 00 1 00 100

I 051 3 900 4200 4 3608

15 20 20
26 000 1 ,1 5 30 000

mert antall tilkobli

i tilkoblingsavgift

2019

56

3 896

3 952
19

0

3 971

nn

Overordnet å*=7
Vannfallsavqift 31 8å7
Vannprøver l?5 851

Vannmålere
Eiendomsskatt lS:
strøm 7g 785
Renovasjon Vann AvløP 4 49æ

Renseanlegg - Drift og vedlikehold
Daqliq ettersvn
Oppqraderinq av
Vediit<ehoto renseanleqq 354 B*1
Annen driftsmateriale
Ledninger - Drift og vedlikehold
Beredskapsvakl24 t
Vedlikehold ledninqsnett
Byttinq av rørl
Teknisk utstvr oq
Leie datasvstemer
Abonnement proqramvare 3 J8*
Annen fremmed tieneste 47 7*3
Revisionshonorar *l +S*
Konsulenttienester
Honorar for økonomisk oq ?4 ***
Reqnskaoshonorar l*1 6å5
Servicekontrakter
Reparasion av utstvr 43:4gT
Brøvtinq/ vedlikehold vei
Vedlikehold av bvqninqer *
Generell administrasjon
Telefon 1J 'iE*
Porto ?7

'l*:Kontorrekvisita i* 475
Trvkksak :5 4&*
Møte, kurs, oPPdaterinq
Annen kontorkostnad ji 3?4
Annonser 97:
ForsikrinqsPremie 3S 33*
Lån

g 2O2O 2021 2022

1 489 850 875 900

2020
38
49

0
1

130
0

260

185

€*3*
JU

l5å 7l
':55 gå,;

ts2
*4 *41

4=Å
]t i

4745

11

35
45

0
1

120
0

0
1

125
0

36

123
5U0
25tJ

0

300
442
911

I
1

1 50 155

95 1 00 105

175

270

195
55 756

::g *42
l4::s

080
700
240

0

450
70

330
240

0

288
425
876

1 168
500
260

0

312
460
947

70
48

5
156

0
0
0

100
0

114
195

290
235
800

290
245
800

290

J3 85*
i *50

3* S35
Ea)
',J
3S
i7

90
110

12
20

:&*
?':3 *5:

37 S31

3g å76
47 *15

l3 3S1
45 793

=s:1?

65
44

5
144

0
0
0

100
0

105
'180

68
46

5
150

0
0
U

100
0

109
16t

75 55 60

3
5'1

70

75
60

65

40

60

70

75
60

60

35

55

7

24
20
1

25
20
12
42
12
12
0

50

26
21
12
44
12
12

0
52

27
22
13
45
13
13
0

54

10
40
47

6

4?
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Budsjett og langtidsbudsjett

Renter oq avdraq
Diverse mindre
Administrative oppqaver
BilqodtqiØrelse,
Bank- og kortgebyr
Annen kostnad
Arqus kreditt
Avrundinqskonto

1 900

0
0

12
56
10
0

7
15
25

0
0

12
58
10
0

0
0

13
61
11
0

900 860 165 650 850

7V7
843
276

et5S o'1?

119
4gB
833
832

7
B
d
2

3
I 10

62
511 1

INVESTEHruGSBUDSJE
OPPGRADERINGER AV ANLEGGET
Fastmontert ozonmåler
Frittstående ozonmåler
Nedvasking av huset
Reparasjon og service ventilasjonsanlegg
Service nødstrømsgenerator
Omprogrammering av reserve styreenhet
Dybdemåler på Nakkerudtanken
Omprogrammering til alarm - Kvikkfix
Omprogrammering til fjernstyring Kvikkfix
Gjerde rundt huset
Gjerde rundt Nakkerudtanken
Klorering - Div. sikkerhetsutstyr
Nettbrett til fjernovervåking
PC og printere
Konsulent (COVI) renseanlegg / UV
Skillevegg rundt generator
Reserve Ozongenerator
Vannmålere til hovedvannledninger
Digitale kart
Bytting av rør
Tilbakebetaling etter vannmålerinstallasjon
TENT: Omprogrammering til alarm -permanent
TENT: Ekstra oxygen
TENT: Sandfilter før inntak til ozon
TENT: Nybygg generatorog oksygen
SUM OPPGRADERTNGER

2021

8
15
25

8
't5

25

100

250
500

100

50
30

170
60
50

800

120
50

840

120

900

500

1 000

--Edl t-J s-51.] I rs4a---=€a2-
t--866'€-AF .---Æt l--Trt25l

200

7
17

50
100

10

50

f-6,i61
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Årsmøtet Sak 6: Godkjenning av revidert budsjett for 2019 og2A2O

Det budsjettet for 2ot9 og2020 som ble lagt fram på årsmøtet i mai i år gav ikke et korrekt

blide hverken av kostnadene eller inntektene Tyristrand vannverk vil ha de kommende

årene. Det legges derfor frem et revidert budsjett som styret mener er mer i tråd med de

kostnadene og inntektene vannverket vil ha i 20L9 og2O2O'

Forslag til vedtak:

Styrets reviderte budsiett godkiennes.
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SAK 6: Skal Tyristrand Vannverk be om at vannverket skal overtas av Ringerike
Kommune eller skal det fortsette som selvstendig selskap.

Det nye styret tok over etter årsmØtet 8. mai i år. Etter hvert som styret gradvis fikk oversikt
over status i løpet av sommeren og høsten ble det avdekket mange alvorlige problemer og
mangler relatert til driften av vannverket. Med sommerens store mediasak Askøyskandalen
som bakteppe er det åpenbart at vannverk ikke kan gå på akkord hverken med rensekrav
eller leveringssikkerhet. Tyristrand Vannverks fremtid som selvstendig vannverk forutsetter
derfor at det blir foretatt store investeringer. Det siste styret Ønsker er en ny Askøyskandale
på Tyristrand og Nakkerud.

Det er ese ntlie to seoarate lemer vannverket r overfor:

1 . Renseanlegget fungerer ikke godt nok.

2. Det må gjennomgående gjøres store oppgraderinger og investeringer for at
vannverket skal kunne driftes som et moderne anlegg og gi en sikker vannforsyning

til befolkningen på Tyristrand og Nakkerud.

Dette vil dreie seg om flere millioner kroner årlig. Problemområdene kan stort sett sorteres
u nder følgende overskrifter:

Ensa tnader
o Etterslep (Deles mellom 20L9 ogZO2O)

o Alarm og fjernstyring

o lnvesteringer til vannrensing

Faste årlige kostnader
o Utskifting av ledninger (ikke gjort siden ZOLT)

o Daglig ettersyn

o Økning i renter og avdrag

o Administrasjon

I tillegg kommer kostnader til drift og nyinvesteringer i renseanlegget.

For å få dette til må vannavgiften for 2020 heves med minimum 2.ZOO kroner pluss moms
slik at den blir på minst 6.250 kr. Dette beløpet kan lett bli høyrere dersom det dukker opp
kostnader som ikke er kjente og budsjetterte med pr. i dag.

Litt om Tyristrand Vannverk

Vannverket er mer enn en hevert ned i Væleren og vann som renner i rør ned i bygda.
Vannet går gjennom en grundig renseprosess som skal sikre at innbyggerne på Tyristrand og
Nakkerud får rent og godt vann. Renseanlegget består av tre deler: FØrst ozonrensing og
biologisk filtrering, dernest UV-rensing, og til sist klorering. De kalles <Hygieniske barrierer>.
Ozonrensing og biologisk filtrering er den viktigste. Det er her det det meste av rensingen
foregår. Vannet blandes først med ozon som er en gass. Ozon får humuspartikler til å klumpe

I



seg sammen slik at det lettere kan felles ut i det biologiske filtret som egentlig er et stort

sand- og kullfilter. Deretter følger UV-belysning av det filtrerte vannet. UV belysning minner

egentlig om et solarium. Vannet føres inn i et kammer hvor det ligger kvartsrør som avgir UV

stråling. Den skal drepe eller sterilisere eventuelle mikrober og bakterier som klarte seg

gjennom ozon- og biorensingen. Til sist har vi klorering. Den er egentlig en reservelØsning og

har blitt brukt til å tilsette en liten mengde klor for å hemme groing i vannrørene' Men styret

jobber med å starte den opp nå slik at den kan tre inn som reserve for UV anlegget dersom

det er nØdvendig.

Kravene til drikkevann er blitt skjerpet de siste tiårene. Vannverket sliter dermed med at det

er blitt for stort til å drives som et dugnadsprosjekt samtidig som det på grunn av stØrrelsen

kommer inn under de samme kravene til drift og vannkvalitet som de som stilles til

kommunale vannverk. Disse har gjerne store og profesjonelle organisasjoner til å styre og

drifte anleggene. Dette har ikke Tyristrand Vanriverk økonomi til å dekke uten at vannet blir

uforholdsmessig dyrt. Tyristrand Vannverk er så lite at det blir forholdsvis få abonnenter å

fordele kostnadene på.

Vannverket er beheftet med en rekke mangler som i det alt vesentligste skyldes manglende

investeringer i en årrekke. Til sammen gjør disse manglene at Tyristrand Vannverk i dag ikke

produserer drikkevann innenfor de regler som bl.a. Drikkevannsforskriften krever.

Eksempelvis ligger renseverdiene for UV-rensingen nede på lavest tillatte nivå og går ofte

under. Det er mye som tyder på at vannkvaliteten i Væleren har forverret seg de siste ti

årene og at renseanlegget dermed er blitt for <svakt> til å håndtere det råvannet som tas

inn. Om det viser seg at dette stemmer er det vanskelig å unngå til dels store investeringer.

Siden dette er usikkert er det ikke budsjettert med slike kostnader.

I tillegg til de tekniske har Tyristrand Vannverk et mannskapsproblem på teknisk side. Å

operere et vannverk er en komplisert oppgave dersom den skal gjØres riktig' Ringerike

Kommune opererer med fire til seks måneders opplæringstid som veksler mellom teori og

praksis. Dersom Tyristrand vannverk skulle ansette et team av operatØrer til å drifte

renseanlegget slik at det til enhver tid var en operatØr som kunne rykke ut snakker vi raskt

om fire til fem millioner kroner i kostnader. Det er ikke økonomisk å investere i et slikt team

for ett ganske lite vannverk.

Problemer med renseanlegget

Tyristrand Vannverk skal levere rent drikkevann. Kvaliteten på vannet skal ligge innenfor

lovbestemte krav. Dette er det styrets ansvar å overvåke.

Lovverket pålegger at det skal være to hygienebarrierer i renseanlegget. Det har vannverket.

Samtidig ligger Tyristrand Vannverk og vaker rundt nivået for nedre tillatte verdier i

forskriftenes krav for rensing. Dette viser seg ved at måletallene for den ene barrieren, UV

rensingen, ligger helt nede på laveste nivå. Samtidig viser vannprøvene som tas regelmessig

at det vannet som leveres til forbrukerne er innenfor alle grenseverdier med god margin'

Men dette gjør ikke at vannverket kan ignorere de lave verdiene som fremkommer etter UV

bestråling. UV rensingen er satt opp som en sikkerhet for at eventuelle mikrober som

kommer gjennom det biologiske filtret blir uskadeliggjort. Det er derfor en forutsetning at

det fungerer, helst godt innenfor grenseverdiene. Dagens verdier er derfor ikke gode nok.

Vannverket har samarbeidet med Ringerike Kommunale Vannverk (RKV), med leverandøren
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av anlegget Hydro Electric, og det firmaet som har ansvar for vedlikehold av UV rensingen
Aqua Care, for å få bedre rensing uten å finne en fullgod løsning. De lave UV verdiene er ikke
et nytt problem. Arbeidet med å finne en løsning ble påbegynt allerede under det forrige
styret. Mye tyder på at det må gjøres noe med inntaksvannet fra Væleren.

Det virker som om det er mer urenheter i inntaksvannet nå enn da renseanlegget i sin tid ble
bygget for ti år siden. Vannkvaliteten i dag ser ut til å være dårligere enn det renseanlegget
klarer å håndtere. Vannet i Væleren er det lite å gjøre med. Det må være renseanlegget som
tar jobben. Det er trolig to valg: Vi kan øke kapasiteten til ozonanlegget og UV rensingen
eller vi kan legge inn en ekstra renseprosess før råvannet pumpes inn i renseanlegget. Begge
deler er dyre løsninger. Men nåværende situasjon kan ikke fortsette så en løsning må vi ha. I

tillegg til leverand øren av renseanlegget og RKV er nå konsulentfirmaet COWI satt på saken
for å assistere.

Det viktig å understreke at svakheten i renseanlegget fram til nå ikke har hatt noen
betydning for renheten i vannet ut til forbruker. Det sjekkes nå hver uke med vannprøver. De
har vært helt fine. Folkehelseinstituttet skriver en artikkel f ra 201,8 som heter <Når skal det
gis kokevarsel ved forurensing av drikkevann> at det ikke skal sendes ut kokevarsel dersom
det er ikke er funnet tarmbakterier i vannet. Det betyr at selv om UV renseverdiene ligger
rundt grensen for klarhet i vannet etter behandling, er det vannprøvene som avgjør
kokevarsel eller ikke kokevarsel.

Men: Tallene for hvorledes UV-rensingen fungerer forteller at det er en reell mulighet for
bakterier til å snike seg forbi renseprosessen og ut på nettet. Det er ikke ok å operere i
grenseland for tillatte verdier. Grensene er satt der som sikkerhet for at anlegget gjør
jobben sin.

Som en midlertidig sikkerhetsforanstaltning i tillegg til økt frekvens på rengjøring av UV
rørene, har styret nå startet med å gjØre klart for å klore mer i drikkevannet. Det tar litt tid
enda, klor krever sikkerhetsforanstaltninger for de som skal jobbe med stoffet. Når disse er i

orden kan vannverket starte kloring dersom det blir nØdvendig utover den minimale
kloringen som i dag gjØres for å begrense groing i rørene. Det vil bli gitt beskjed til
andelshaverne om eventuell økt kloring via SMS og hjemmesidene. Vi vil da fortsette med
kloring frem til vi har klart å få renseanlegget til å gjøre jobben sin. I mellomtiden tas det
ukentlige vannprøver for å holde situasjonen under kontinuerlig oppsikt.

Men med bakgrunn iAskøysaken fra i sommer er det helt klart at styret hverken kan eller
vil ha et ansvar for å levere vann fra et anlegg som vi vet leverer i grenselandet til
drikkevannsforskriftens krav til renseprosess. Dette gjelder uavhengig av at vannet som er
levert hittil hverken har hatt tarmbakterier eller andre utumskheter i seg. Hvis ikke
renseanlegget kan levere vann av tilfredsstillende kvalitet må styret ta konsekvensen og
kaste inn håndkledet både for seg selv og for Tyristrand Vannverk. Da må vannverket
enten stenge ned tilfeilene er rettet eller det vil måtte overtas av Ringerike Kommune
som har mannskap til å holde nivået innenfor grenseverdiene dersom det ikke lar seg gjØre
å sette sammen et nytt styre som er villig til å leve med denne risikoen.
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Leveringssikkerhet

Leveringssikkerhet dreier seg om vannverkets evne og mulighet til å levere rent vann til

andelshaverne.

Befolkningen på Tyristrand og Nakkerud har i årtier kunnet bruke rent og godt vann' Men

dette har gått på bekostning av nyinvesteringer og oppgraderinger og man har egentlig bare

dyttet problemer og kostnader foran seg. Den epoken er nå over, denne løsningsmodellen

fungerer ikke lenger. Det har kommet nye og vesentlig strengere krav til leveringssikkerhet

og vannkvalitet de siste tiårene. Vi står derfor nå overfor en situasion hvor vannverket må

ta tak i et stort og tungt etterslep av vedlikehold og oppgraderinger for å komme opp til

det som kreves for en effektiv drift.

Etterslep

De første to månedene etter årsmøtet i mai var styret stort sett opptatt med å få på plass en

ordning med vakttelefon for rørnettet og en tilsynsavtale for renseanlegget. Det ble inngått

avtaler med Varme og Sanitær iHønefoss om tetting av lekkasjer og24 timers alarmtelefon.

Samtidig ble det etablert en midlertidig avtale med Ringerike Kommunale Vannverk (RKV)

om ettersyn og drift av renseanlegget. Det ble ansatt en ny daglig leder samtidig som tvisten

om veirett opp til det planlagte høydebassenget på Fegri ble løst. Avtalen er nå i orden og

tinglyst. Byggingen kan starte straks det er penger tilgjengelig og planene er godkjente'

Først da dette var på plass hadde styret mulighet til å se nærmere på hvorledes vannverket

fungerte eller ikke fungerte. Og det ble etter hvert klart at det var et formidabelt etterslep

r.J ting som må ordnes før Tyristrand vannverk kan fungere som et moderne vannverk.

på tross av at det meste av tiden har gått med til å jobbe med renseanlegget er det blitt

reparert eller erstattet nødvendige måleapparater som ikke fungerte, gjennomført service

og byttet defekte eller utslitte deler på nødstrømsaggregatet. Huset er blitt vasket ned og

det er etablert hygieniske soner inne i bygget. Det er blitt ryddet på lagret og kastet

materiale som sto for tett opp til nedgangen til rentvannbassenget samtidig som det

arbeides med å få satt opp en mengdemåler for bassenget på Nakkerud for å unngå at det

tømmes uten at noen oppdager det før det er for sent. Det er vært foretatt service og byttet

ut defekte deler i ventilasjonsanlegget og vi har hatt vedlikehold på brannalarmen som ikke

har vært i virksomhet på fem år. Samtidig er det modemet som sender varsel til

vaktselskapet om innbrudd byttet ut og antennen til telefonforbindelsen er byttet til en som

fungerer bedre, og det er laget et separat avlukke med vaskemuligheter for de som skal

arbeide med kloring. Det siste er basert på Arbeidsmiljøloven og er et krav fra kommunens

verneombud.

Men det gjenstår fremdeles mye. Det må settes opp skillevegger rundt rentvannbassenget.

Dette gjØres for å blokkere forurensing fra dieselmotoren i nødstrømsaggregatet inn til

drikkevannet i buffertanken. Det må kjøpes inn en reserve ozongenerator, og

vannverkshuset må gjerdes inn fordi avføring fra beitedyr renner rett ned i grunnen ved

siden av rentvannbassenget og dersom det er sprekker i tanken kan bakterier trenge inn' Det

var det som skjedde på AskøV i sommer. Bassenget på Nakkerud må gjerdes inn det også. I

tillegg er det mange som etter beskjed fra vannverket har satt inn vannmålere. Her har
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vannverket et moralsk kravet om å tilbakebetale kostnadene. og, fremfor alt, renseanlegget
må settes i stand til å operere trygt innenfor Drikkevannsinstruksens grenseverdier.

Mye er nå i orden eller iferd med å rettes opp. Men det har kostet mye tid og enda mer
penger.

Dette er kostnader vannverket ikke kommer unna og som må tas i røpet av i år og neste år.
Tilsammen dreier etterslepet seg om et beløp metlom en og halvannen million.

Vannrensing

Utgangspunktet er at renseanlegget ikke fungerer godt nok.

Mye tyder på at UV rensingen ikke holder målfordi vannet som sendes inn i UV
generatorene ikke er klart nok. Og da er det fare for at eventuelle mikrober og bakterier som
ikke ble fanget opp i den første renseprosessen overlever UV strålene og at de slippes ut på
nettet' Løsningen på dette er at vannet som sendes inn i UV generatorene må være renere.
Det må leveres vann med mindre humus fra det biologiske renseanlegget. Alternativt at UV
generatorene må erstattes med noen sterkere.

Vannet iVæleren innehorder for mye humus. Humus er jord som er opprøst ivannet. Ta med
et klart glass til Væleren og se på vannet opp mot himmelen. Vannet er svakt brunt. Det er
humus, og den må vekk. Til det benytters ozon som <bleker> vannet og får humuspartiklene
til å feste seg til hverandre slik at de lettere kan felles ut av det biologiske renseanlegget
(som egentlig er et sand- og trekullfilter). Men maskinene som lager ozon har vist seg å
levere mindre enn det vitrenger. og uten en tilstrekkelig ozonering i vannet strever det
biologiske renseanlegget med å glørejobben.

Men for å lage mer ozon som er en gass, trengs mer oksygen som ozon lages av. Det er
derfor to oksygengeneratorer koblet til renseanlegget. De leverer oksygen til de to
generatorene som i sin tur produserer ozon. Der stanger vi i taket. Det er for liten kapasitet i
oksygengeneratorene også. De må eventuelt oppgraderes eller det må kjøpes en til. Det er
dyrt' Særlig når vi itillegg muligens må bygge et nytt hus til disse maskinene. Det er ikke
plass i renserommet' og da snakker vi om belØp som fort passerer millionen med god margin
før rensingen kan bli i orden. Muligens kan vi slippe å bygge på renseanlegget ved å for-rense
det vannet vitar fra Væleren før det går inn i renseanlegget eller bytte filtermasse i det
biologiske filtret. Det er muligens billigere selv om også dette vil koste hundretusener.

Det må med andre ord gjøres store investeringer for å komme opp på et nivå som er
innenfor de kravene Drikkevannsforskriften stiller. Disse investeringene er en kostnad som
vannverket ikke kommer utenom. Hvor store de blir er det ikke mulig å si i dag siden vi enda
ikke er sikre på hva som må gjøres.

Ledningsnettet

Store deler av ledningsnettet er modent for utskifting. Vi har fremdeles ledningsstrekk som
er fra 1"950-tallet. Hverken ifjor eller i år har det vært Økonomi til å bytte noe. Med over 50
kilometer med rør med en levealder på 50 år burde vi bytte i overkant av L kilometer årlig.
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Buffer

Kapasiteten i bufferbassenget på Væleren er et akutt problem. Rentvannbassenget som

fungerer som buffer for å håndtere toppene i forbruk om morgenen og på ettermiddagen er

for lite. Ved stopp på Væleren har vi fem timers forbruk i buffertanken før den er tom' Det er

vanskelig for en driftsoperatør å komme seg ut tilTyristrand og fikse feilen og deretter

restarte anlegget på den tiden. Bufferen må derfor utvides slik at det i hvert fall inneholder

vann til to-tre dagers forbruk dersom leveringssikkerheten skal ivaretas. I tillegg er det et

annet seriøst problem forbundet med liten bufferkapasitet. Vi har i dag ikke nok vann til

videre utbygging på Tyristrand sentrum og på Fegri'

Løsningen er høydebasseng på Fegri. Den vil Øke det tidsvinduet vi har for å få i gang

renseanlegget etter en stopp fra noen timer til noen dager. Bassenget vil koste fra fire

millioner og oppover. Dette må lånefinansieres. Styret arbeider sammen med cowl med å

kvalitetssikre de eksisterende planene for det'

på den positive siden kan vi si at styret nå har fått veiretten opp til bassengtomta på Fegri i

orden.

Alarm og Fjernstyring

De fleste vannverk som f. eks Ringerike Kommunale Vannverk og Hole vannverk har

fjernkontroll og alarmer på sine verk. operatØrene får beskjed om feil via en alarm på

mobilen om noe er galt og kan ofte rette feilen over nettet' Vi arbeider med å få til et

tilsvarende system. Med en buffer med renset vann som varer fem timer fØr nettet går tomt

for vann har ikke operatørene all verden av tid til å reise ut til Tyristrand og rette feilen

dersom noe svikter og anlegget stopper. Vi kan selvsagt si at det har gått bra hittil. For det

har det. Men styret mener at vi ikke kan leve med denne risikoen fremover'

Løsningen på alt dette er egentlig alarmer og fjernstyring. Det bør være løpende overvåkning

og mulighet for justeringer over nettet. I verste fall krever dette at vi i må installere et nytt

og moderne datastyringssystem. Det som er i anlegget nå, ser ikke ut til å oppfylle dagens

krav til fjernstyring selv om det ser ut til at alarmfunksjonen nå fungerer selv om

fjernstyringen ikke gjør det. Men et nytt dataanlegg krever et forholdsvis omfattende

system med servere og lisenser til å bruke programmer. og det krever kompetent

vedlikehold. Alt dette er dyrt. Styret forsøker derfor i fØrste omgang å tilpasse det

styringssystemet som vi allerede har i renseanlegget til å klare denne jobben' Det er

vesentlig billigere. Alarmanlegget har nå vært oppe og gått i noen uker. om løsningen er

stabil kan vi utsette eventuelle oppgraderinger dersom vi er villige til å leve noen år med at

renseanlegget ikke kan fjernstyres. Men med driftsoperatører stasjonert i Hønefoss er også

dette en dyr løsning på grunn av reisetid og hyppigere besØk på Væleren enn det ellers

hadde vært nødvendig å ha.

Daglig ettersyn av renseanlegget

Renseanlegget krever kontinuerlig oppfølging. Dette krever at vi har driftsoperatØrer stand

by på samme måte som det vi har på ledningsnettet. I dag har vi fått Ringerike Kommune til

å hjelpe oss. De stilte umiddelbart da vi la frem problemene våre for dem. All takk til dem for

det. Uten denne assistansen hadde vannverket virkelig vært i hardt vær. De har nå daglig
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kontroll av renseanlegget med sine driftsoperatØrer. Men dette er ingen permanent løsning.
og det er en forutsetning av vi arbeider med å få til en avtale med et privat selskap. En ny
avtale med et eksternt selskap vil koste omtrent en million mer iåret enn det vitidligere
har brukt på denne tienesten. Det å ansette egne driftsoperatØrer lett det firedobbelte.
om vi da klarer å finne et slikt selskap og få til en avtale med det. De krav som må stilles til
driftsoperatører er såpass høye at det ikke på noen måte er sikkert at det er mulig. Hvis
ikke dette går i lås er det bare RKV som kan giøre jobben. Ringerike Kommune har gitt helt
klar beskjed om at de ikke er villige til å drifte renseanlegget dersom Tyristrand Vannverk
skal fortsette som selvstendig selskap. Og hvis heller ikke de er villige til å drifte
renseanlegget for vannverket er det ikke mulig for Tyristrand Vannverk å fortsette siden
det ikke finnes noen til å drifte renseanlegget innenfor lovlige grenser. Da har ikke styret
noe annet valg enn å innstille driften.

Nødstrøm og automatisk start av anlegget ved strømbrudd
Ved lynnedslag og strømbrudd som tar ned renseanlegget må alarmanlegget varsle om
stoppen og renseanlegget må restartes. Automatisk.

Under ettersynet på nødstrømanlegget i august, ble det oppdaget at renseanlegget ikke
startet automatisk når strømmen kom på igjen. Det måtte startes manuelt. Bufferen med
rent vann varer bare som tidligere nevnt i fire til fem timer før den er tom dersom
renseanlegget ikke går, og når det kreves at en driftsoperatØr er fysisk til stede på Væleren
for å starte anlegget er tidsfaktoren kritisk. Dette er det vanskelig å få til med operatører
stasjonert i Hønefoss selv om operatøren umiddelbart får et varsel om at noe er galt. Det er
derfor viktig at anlegget starter automatisk etter strømbrudd. Hva det koster å få
automatisk restarting av renseanlegget opp og gå er usikkert i og med at det ikke er klart
hva som må er feil og hva som må giøres. styret samarbeider også her med leverandøren av
anlegget med å reprogrammere datasystemet i anlegget for å finne en løsning.

Finansiering

Både problemet med manglende bufferkapasitet og manglende fjernstyring er løsbart. Det
samme er trolig problemet med renseanlegget. Men bare det å bygge et nytt høydebasseng
forutsetter en investering på mellom fire og seks millioner. Det vil i så fall medføre en årlig
rente- og avdragsbelastning i årene som kommer på rundt en million. Det er en halv million
mer enn det vannverket har med dagens lån i DnB. om det må lånes penger til
fjernstyringsbiten og renseanlegget vil lånebelastningen Økes ytterligere. Det må
understrekes at Tyristrand Vannverk pr. i dag ikke har noe lånetilsagn til bygging av
høydebasseng på Fegri. Dette vil bli vurdert av Sparebank 1 først når det foieligger et
prosjektdokument og et budsjett for bassenget. Og den første faktoren en lånjiver vil se
etter er hvorvidt låntager, i dette tilfellet Tyristrand Vannverk, vil ha penger til; betjene et
slikt lån.

Administrasjon

Et moderne vannverk har en omfattende administrasjon. Vannavgifter skal kreves inn og
innbetalinger sjekkes, medlemsregistre vedlikeholdes, samarbeid med firmaer som leverer
tjenester til vannverket skal administreres og fakturaer betales, regnskaper skal føres og
kontrolleres, staten skal ha et momsregnskap, og det skal utarbeides et revidert regnskap. I
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tillegg skal rapporter lages og leveres til diverse instanser som f. eks. risikoanalyser og

vannprøverapportering til Mattilsynet. I tillegg til at det skal drives en service overfor

andelshavere. Noen må være til stede for å ta telefonen og svare på brev og mailer. Noen

må saksbehandle sØknader fra medlemmer om alt fra nedsatte vannavgifter til utbygging av

nye boligfelt og ha en sekretariatrolle for vannverksstyret. Og det må fremfor alt være et

forståelig arkiv, et system som sikrer at vi finner igjen gamle avtaler, har orden på inngåtte

forpliktelser, og vet hvorledes vi stiller oss tilf. eks søknader om utbygging av hytter slik at

avgjørelser ikke er avhengig av hvem som tilfeldig møtte på styremØtet den kvelden og

kanskje husker tidligere vedtak. At status for vannverket viser at det er et omfattende behov

for å sette i gang og å styre investeringer og oppgraderinger i årene som kommer legger et

ytterligere arbeidspress på administrasjonen. Alt i alt krever dette en profesjonell og

kvalifisert administrasjon som har dette som yrke'

LØnn, sammen med kostnader tilfolketrygd, skatter og avgifter, feriepenger, tvungne

pensjonskostnader, osv. drar denne kostnaden opp i godt over en million i året' Men dersom

vi skal ha ansatte er det ikke mulig å unngå dette. Det eksisterer egentlig ikke noe alternativ'

Det er ganske enkelt ikke mulig å drive en så omfattende bedrift som vannverket ved at et

par ildsjeler bruker fritiden sin på administrasjonen. Vannverket har i dag to ansatte, en

regnskapssekretær ifull stilling og en daglig leder i 50 % stilling. Høstens aktivitetsnivå har

klart dokumentert at dette er for lite til å sikre en forsvarlig drift.

Årsaker til kostnadsøkningene

Det er i hovedsak 7 - g poster som vil koste mer enn det som Vannverket har brukt penger

på tidligere og som står for det meste av kostnadsØkningen. Det er viktig å merke seg at

dette er kostnadene eller kostnadsøkningene som kommer i tilleee til de om lag 3'5 til 4 mill'

vannverket har brukt de siste årene.

Ensaneskostnader

o Etterslep (Deles mellom 2O!9 og2O2O)

o Alarm og fjernstYring

o lnvesteringer til vannrensing

1 mill.

Usikkert. 0,1 - 0,5 mill.

lztil1 . mill.

0,8 mill.

L mill.

0,5 mill.

0,3 mill.

o

a

a

a

Faste årlise kostnader

Utskifting av ledninger (ikke gjort siden 2OI7)

Daglig ettersyn

Økning i renter og avdrag

Øking i administrasjonskostnader

I tillegg til dette risikerer vannverket at det må investeres store beløp i drift og

nyinvesteringer av renseanlegget. Det er ikke klart hvor stort dette beløpet kan bli da det

ikke er klart hvor feilene ligger.

Det meste av dette er permanente kostnader. Penger som kommer til å gå ut på årlig basis

Dermed sitter vi med et årlig finansieringsbehov for vannverket på 6 - 7 millioner årlig, et

belØp som lett kan bli større. Dette er investeringer som ikke kan utsettes eller skyves inn i

fremtiden. Og det er penger som må hentes inn hos andelshaverne'
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Til sammen står Tyristrand vannverk overfor så store og kostnadskrevende investeringer
at den totale belastningen overgår det som er realistisk for vannverket å håndtere med
god margin. Ut fra Samvirkeloven (og andre lover) er det ikke tillatt for et styre å drive et
selskap dersom styret ser at det på sikt ikke vil klare sine forpliktelser. Det er denne
situasjonen styret mener at Tyristrand Vannverk nå er i.

Alternative løsninger

Det foreligger egentlig bare to valg. Vannverket kan modernisere og oppgradere slik at det
fortsetter som et selvstendig vannverk, eller andelshaverne kan anmode Ringerike
Kommune om å overta driften. Det tredje teoretiske alternativet, å fortsette driften slik som
det har vært drevet frem til i dag, er ikke realistisk.

Det er dermed to alternativer som eierne må ta stilling til: SkalTyristrand Vannverk
fortsette som selvstendig vannverk, eller om vi skal be Ringerike Kommune om å overta.

Oppsummering

Vi har i dag en avtale med varme og sanitær om å drifte vakttelefonen og å tette lekkasjer.
Det må på samme måte inngås en avtale med et eksternt firma som har kapasitet og
kompetanse til å drifte renseanlegget. Systemet med en eller to operatører til å håndtere
denne jobben er ikke tilstrekkelig, det må være flere for å unngå at vannverket blir altfor
sårbart. og da går kostnadene i været. Anlegget bør dessuten kunne styres over internett og
ha en alarmtelefon. Samtidig må renseanlegget oppgraderes slik at det fyller kravene til
rensing. Og i tillegg vil vi måtte bygge gjerder, skillevegger, og reparere annet utstyr. Totalt
ligger vi vel rundt 2 til 3 millioner årlig for hele pakka. Dersom ingen finner alternative
løsninger som sparer vannverket for mye penger da.

Det er et svært godt samarbeid med det Ringerike Kommunale Vannverk. De har vært svært
forståelsesfulle og strekker seg langt for å hjelpe med å finne gode løsninger på de
problemene Tyristrand Vannverk står overfor. Slik sett kan vannverket trekke på den beste
ekspertisen i distriktet til en rimelig kostnad. Dette er de villige til å fortsette med en kort
stund fremover.

RKV har gjort det helt klart at det ikke er aktuelt at de kommer inn som permanent
samarbeidspartner i et selvstendig selskap. Alternativet er dermed et kommersielt firma.
Alle de andre kostnadene er uendret. Konsekvensen av alt dette er at vannverket uansett vil
trenge vesentlig større inntekter enn dagens 3,5 - 4 millioner i året for å få driften til å gå
rundt. Med det investeringsbehovet vi vil få fremover for å modernisere vannverket vil vi
raskt passere seks og nærme oss syv millioner på årsbasis, muligens en god del mer. Det vil
hele tiden være et sett med kostnader som må dekkes inn. Dette kan bare gjØres ved at
andelshaverne til sammen betaler det vannverket må ha for å kunne driftes. prisen på vann
må derfor Økes i 2020 med minimum 2.200 kroner pluss moms, muligens en god del mer.

Selvstendig drift eller kommunal overtagelse
Et utgangspunkt er at Ringerike Kommune i en krisesituasjon hvor Tyristrand Vannverk ikke
klarer sine leveranseforpliktelser har en plikt til å skaffe innbyggerne vann. Dersom
Tyristrand Vannverk kaster kortene vil det normalt være kommunen som må gripe inn for å
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skaffe vann til befolkningen på Tyristrand og Nakkerud. Det er imidlertid ingen automatikk i

dette. Årsmøtet må først vedta at man ønsker å tas over av Ringerike Kommune og deretter

må der forhandles frem en avtale som i siste instans vil måtte vedtas av kommunestyret'

Hvor raskt dette kan gjØres om det blir aktuelt er usikkert. Vedtektene har regler for

oppløsning eller overdragelse av vannverket. Oppløsning er neppe et realistisk alternativ'

Der skisseres det salg av vannverkets eiendeler og fordeling av salgsinntektene mellom

andelshaverne etter at all gjeld er betalt. Det er neppe realistisk å tenke seg at det er mulig å

selge et vannverk hverken i deler eller som en enhet. Og hvordan skal det leveres vann i

denne perioden? Men heller ikke overdragelse er problemfritt. Vi snakker dermed trolig om

en eller annen gang i løpet av 2ozo. Det er derfor sannsynlig at det blir vannavgift basert på

de varslede økte prisene i hvert fall i 2020 uansett veivalg. Selv om det muligens er et

alternativ at RKV overtar ansvaret og styringen i påvente av de formelle vedtakene om

overtagelse. I et tilfelle hvor styret går inn for nedleggelse av vannverket og fratrer sine verv

og det ikke er mulig å finne et annet styre som vil overta sine verv fordi det ikke foreligger

noen som kan følge opp renseanlegget er det ikke er mulig å drifte vannverket, er dette et

mulig men lite Ønskelig senario.

Fordeler og ulemper ved å fortsette som selvstendig vannverk er nettopp det at vi er

selvstendige. Det er eierne som gjennom styret styrer vannverket. Andelshaverne

bestemmer i en viss grad reglene selv. Det er en viss frihet til å velge løsninger så lenge

løsningene er innenfor lover og regler og så lenge de gir vannverket tilstrekkelige inntekter

til å drifte vannforsyningen. Diskusjonen om vannavgift kontra fastavgift er et godt eksempel

på eiernes styringsrett. Det gir dessuten en viss kontroll over drift og investeringer selv om

det er mye som er bundet opp uten særlig slingringsmonn. Drikkevannsinstruksen skiller

mellomvannverkutfrastØrrelse,ikkeeierform.UlempeneerdelsatTyristrandVannverkpå
grunn av stØrrelsen har de samme rensekravene som et stort kommunalt vannverk og

åermed også tilsvarende kostnader. Tyristrand Vannverk har få abonnenter til å dele

kostnadene mellom og det gir utslag i høye priser for vannet. særlig forbrukere med normalt

og lite forbruk vil fremover oppleve at de betaler mye for vannet på Tyristrand

sammenlignet med Prisene i RKV.

I tillegg sier Samvirkeloven at styret har plikt på seg til å innkalle til generalforsamling /
årsmØte dersom styret ser at bedriften fremover ikke vilvære i stand til å oppfylle sine

lovpålagte forpliktelser. På dette møtet skal styret enten opplyse at man ønsker bedriften

nedlagt eller styret skal legge frem et forslag til løsning av krisen'

Ved å legge Tyristrand Vannverk inn under Ringerike Kommune vil renseanlegg og rørsystem

vedlikeholdes av RKV. De er på samme måte som Tyristrand Vannverk underlagt

Drikkevannsforskriftene og befolkningen på Tyristrand og Nakkerud vil få god sikkerhet for

bra vann. Akkurat det samme vannet som leveres av Tyristrand Vannverk i dag faktisk. Her

vil neppe forbrukerne registrere noen forskjell.

En kommunal overtagelse vil medføre at beboerne på Tyristrand kommer inn under det

kommunale betalingssystemet. Det er basert på vannmålere. De med stort forbruk betaler

tilsvarende mye og de med lavt forbruk mindre. Den kommunale prisen per kubikkmeter

vann som i dag er litt under 30 kroner kubikkmeteren vil garantert stige' Og Ringerike
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Kommunale Vannverk har ikke ubegrensede midler de heller. på samme måte som
Tyristrand Vannverk er de nødt til å hente inntektene fra abonnentene. Og også RKV vil
måtte løse problemet med høydebasseng og renseanlegget.

Det er f. eks. en mulighet for at kommunen krever ny tilkoblingsavgift av abonnenter på
Tyristrand og Nakkerud ved en overtagelse. Da får alle en ekstrakostnad på 9.000 kroner i

<startkontigent). Dette er et forhandlingssp6rsmål og er ikke stØpt i betong. I og med at
Tyristrand Vannverk overtas som et løpende foretak og ikke er koblet til ledningsnettet til
RKV er det diskuterbart om det er logisk å kreve tilkoblingsavgift siden abonnentene ikke
kobles til noe som helst nytt. Men det er ifølge RKV brukt ved andre overtagelser.

Fordelen for innbyggerne på Tyristrand og Nakkerud vil være at det er langt flere å fordele
drifts- og investeringskostnadene på, ca. 25.000 mot dagens vel 1.000. Hvor mye den enkelte
deretter vil betale i vannavgift vil avhenge av eget forbruk og kubikkprisen for vann fra RKV.
Siden kubikkprisenfor 2o2o ikke er kjent så er det å sette opp et regnestykke vanskelig,
tallene vil først være klare når kommunens budsjett er vedtatt. Men et regnestykke basert
på eget forbruk og 30 kroner kubikken og deretter et tillegg for en gjettet pris6kning vil gi en
pekepinn.

Kommunen dekker heller ikke reparasjoner av tilførselsledninger, altså ledningen mellom
hovedvannledning og forbrukssted (Bolighus osv.). Hos andelshavere med lange og gamle
tilførselsledninger kan dette fort bli kostbart dersom noe ryker.

Avslutn ing / Anbefaling
Det som er klart at det må tas en avgjørelse i løpet av høsten. Skal Tyristrand Vannverk
fortsette som selvstendig enhet som i dag, eller skal vi be om at Ringerike Kommune tar over
vannverket? Dette er avgjØrelser som til syvende og sist må tas av andelshaverne.

Avstemmingsgrunnlag:
Styret anbefaler etter en helhetsvurdering at årsmøtet går inn for at Tyristrand Vannverk
overtas av Ringerike Kommune og at styret gis fullmakt til å starte samtaler med Ringerike
Kommune for å iverksette dette.

Lukket avstemming.
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Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Tyristrand Vannverk SA for 17.10.2019

Møtested : Tyristua, Tyristrand Skole

Dato

Tid

SAK I

SAK 2 : Valg

: Torsdag lT.oktober 2019

: Kl. 19.00

: Godkjenning av innkallingen.

Godkjenning av fullmakter og fremmøtte representanter

med stemmerett, antall

ær"

Dokid:
1 91 26833
(1e/3498-10)
Pr'lnf.J l6 efslaod ied år:mote r Tyil:lan
VnrrNer[3Alnr ]7 Ii l!19

om

Titstede :/65... representanter, herav /q./
fullmakter .r7.'3......., totalt antall stemmer . I7/

Utdeling av stemmesedler for lukket avstemming.

Evt.bemerkninger: gtyref *rrkker -ilK 6" Bur/sjrt "/
. .,t, e trtn{nc{ . . r.nu| a' tilt /x.tre... m.Øfu-å ruec/ .(fldtrf
Itntmt sectclelkkst /r7. r /ø .å/ Cn,tom

() fey' i{ t,/a s e
f& et'

,("n

#tot olar
: Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

UpV::rtta.

Q6.trH

{tå, r/
Po, 5t""""J'

Evt. bemerkninger:



SAK 3 : Avstemmingsregler

Evt. bemerkninger:

SAK 4 : Øking av lånefullmakt fra 4 millioner til 6 millioner

Evt. bemerkninger:

SAK 5

SAK 6 : God$enning av revidert budsjett for 2020

Evt. bemerkninger:

SØnh &^: /øg redtu# mot /, ctumæ.

: Deling av årsavgiften i tre perioder i stedet tbr to

Evt: bemerkninger:

Jfuætr fu "tg veclta:l( mal ,3 sfrmnø/

sfu ret {relrker ffiikc

SAK 7 : Fortsatt privat vannverk eller kommunal overtakelse.
Lukket avstemming. Avstemmingstekst på stemmeseddel :

JA TTL FORFIANDLINGER OM KOMMUNAL OVERTAKELSE.
Styret gis fullmakt til å starte forhandlinger med Ringerike kommune
om å komme fram til et avtaleutkast om en kommunal overtagelse av
Tyristrand Vannverk.
JA TIL FORTSATT PRIVAT VANNVERK
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Evt. bemerkninger:

Opptelling av stemmer ved lukket avstemming

Evt. bemerkninger:

åtcrnmer tr, , pawt tfarnrr/c : 51 ,
,Slrmtr*{ /. qr ffonnana/e & l l p/

: Kontrollkomiteen leser opp valgresultat.

Valgresultatet:

Evt. bemerkninger:

SAK I : Avslutning

Årsmøtet ble avsluttet kl. .. .4 tb .

Protokollen er opplest og vedtatt
Tyristrand, 17 .10.2019

Sign.

4az4/4f
Sign.

a
J

Protokollen legges ut på nettsiden: www.tyristrandvannverk.no



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/744-14  Arkiv: 614  

 

Sak: 167/19 

 

Saksprotokoll - Orientering om flytting av VA til Hensmoen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Saken tas til orientering 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/744-12   Arkiv: 614  

 

 

Orientering om flytting av VA til Hensmoen  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret vedtok å kjøpe Hensmoveien 19(Menova) i sak 23/18. Intensjonen med kjøpet 

var å samlokalisere tekniske tjenester til Hensmoen. Eiendommen ble overført til Ringerike 

kommune 04.03.19. 

 

Hensikten med kjøpet er å samlokalisere Teknisk drift og forvaltning. Det ble nedsatt en 

styringsgruppe som fikk som mandat å planlegge og gjennomføre flyttingen av de ansatte til 

Hensmoen. 

 

Kommunestyret ønsket egne saker på tilpasninger og flyttekostnader. I sak 45/19 den 02.05.19 

ble det bevilget 9.920 000kr til oppgradering/ombyggingstiltak på Hensmoen. Det ble lagt frem 

2 alternativer til behandling. 

 

I alternativet som ble valgt, var det foreslått å flytte VA til Kilemoen pga bla. kostnad ved å 

legge mørk fiber til Hensmoen, kostnadsberegnet til 1,725 mill kr.  

 

Mørk fiber til Hensmoen er i dag ikke lenger en utfordring, dette er løst gjennom en avtale med 

Fiber1 der kommunen leier fiber fra Fiber1. Dette løser kommunens behov på en god måte.  

 

Etter en intern prosess med de ansatte foreslår styringsgruppen at VA flytter til Hensmoen. 

Rådmannen er enig i dette og tiltak er igangsatt. 

Flytting til Hensmoen oppfyller kommunestyrets vedtak med kjøp av Hensmoveien 19 

samlokalisering av teknisk. En samlokalisering vil gi positive synergier med resten av teknisk, 

tilgang til stabsfunksjoner og spesielt Vei.  

 

Flytting av VA til Hensmoen planlegges gjennomført innenfor avsatt økonomisk ramme. 



- 

Tiltakene som skal gjennomføres bla. bygging av garderober kan løses ved å bygge om i 

eksisterende bygningsmasse.  Rådmannen beklager at grunnlaget som ble lagt frem i saken om 

flytting til Hensmoen ikke var godt nok utredet. 

 

Rådmannen er enig i styringsgruppens vurdering og anbefaler at VA flyttes til Hensmoen. Da 

dette oppfyller kommunestyrets intensjon for mest mulig samlokalisering av de tekniske 

tjenestene på Hensmoen. 

 

Ombyggingen på Hensmoen er i sluttfasen og flytteprosessen er godt i gang. Alle vil være på 

plass tidlig i 2020. 

 

Rådmannen legger frem saken til orientering. 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4483-33  Arkiv: K40  

 

Sak: 170/19 

 

Saksprotokoll - Forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Ordfører Kirsten Orebråten foreslo følgende forslag: 

«Saken oversendes kommunestyret uten innstilling». 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4483-32  Arkiv: K40  

 

Sak: 72/19 

 

Saksprotokoll - Forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 16 og forskrift av 

8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6, fattes følgende vedtak om 

endring i § 2 i forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike 

kommune, Buskerud: 

 

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for 

fellingskvote på elg, hjort og rådyr, er 3.000 dekar for elg, 12.000 dekar for hjort og 

300 dekar for rådyr. 

 

2. Endringen trer i kraft straks. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4483-31   Arkiv: K40  

 

 

Forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 16 og forskrift av 

8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6, fattes følgende vedtak om 

endring i § 2 i forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike 

kommune, Buskerud: 

 

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for 

fellingskvote på elg, hjort og rådyr, er 3.000 dekar for elg, 12.000 dekar for hjort og 

300 dekar for rådyr. 

 

2. Endringen trer i kraft straks. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Rådmannen foreslår å endre minstearealet for jakt på elg fra 2.500 dekar til 3.000 dekar. 

Minstearealet for elg brukes for å regulere antallet fellingstillatelser, og er det viktigste 

virkemiddelet som kommunen har for å regulere bestandsstørrelsen. Forslag til endring gjøres 

på bakgrunn av «Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune» for 

perioden 2018 til 2022, der mål om en bærekraftig utvikling av elgstammen med god 

bestandskondisjon står sentralt. En endring av minsteareal for elg vil være et virkemiddel for å 

nå dissene målene. 

 

Før en endring av minstearealet må kommunen gjøre vurdering av bestand, beitegrunnlag, 

livsvilkår, eventuelle konflikter til jord-, hage-, skogbruk, viltpåkjørsler mm. Minstearealet for 

elg har vært uendret siden 2003. Etter en helhetlig vurdering mener rådmannen det er 

forvaltningsmessig nødvendig med en endring av minsteareal for jakt på elg fra 2500 dekar til 

3000 dekar.  



- 

 

Innledning / bakgrunn 

En eventuell endring i minsteareal for elg er tenkt gjeldende fra 2020 i forhold til ny fireårig 

bestandsplanperiode. I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt må derfor kommunen 

fremme forslag om nytt minsteareal innen 15. januar 2020 og fastsette forskrift innen 15. mars 

2020. Endelig vedtak gjøres i kommunestyret. 

 

Beskrivelse av saken 

Elgbestandene i Ringerike kommune er bevisst tatt ned de senere årene for å kunne bygge opp 

igjen beitegrunnlaget for å bedre dyrenes kondisjon. Det er nå et ønske om å forsiktig øke 

elgbestanden igjen. Minstearealet brukes for å regulere antall fellingstillatelser, og er dermed 

det viktigste virkemiddelet kommunen har i reguleringen av bestandsstørrelsen. 

 

I forskrift om forvaltning av hjortevilt (heretter kalt hjorteviltforskriften) § 2 punkt c er 

minstearealet definert som «størrelsen på det tellende arealet som skal legges til grunn for hvert 

dyr det gis fellingstillatelse på». I henhold til § 6 i hjorteviltforskriften er det kommunen som 

fastsetter minstearealet i forskrift. Minstearealet i Ringerike er fastsatt i forskrift 23. april 2003 

nr. 528 om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike kommune, Buskerud.  

I den lokale forskriften kommer det fram at minstearealet for elg er 2.500 dekar i hele 

kommunen. Dette minstearealet ble fastsatt i 2003, etter en lengre periode med kraftig 

reduksjon i elgbestanden. Bestanden hadde så en liten økning, før den igjen har blitt redusert 

fram til i dag.  

 

Kommunen hadde ved årsskiftet 2017/2018 en høringsrunde på forslag om endret minsteareal 

for elg til 4000 dekar. Høringssvarene i første runde besto for det meste i at valdene syntes det 

var en stor endring å gå fra 2500 til 4000 dekar. Flere vald etterlyste også beitetakst før en 

eventuell endring, og ytret et ønske om differensiert minsteareal fordi de mente det fremdeles 

var mye elg i deres områder. De største innvendingene kom fra Nes i Ådal og Soknedalen. 

Valdene i Nes pekte også på trafikksituasjonen på vinterstid, med mye trekkelg. Viltnemnda 

vedtok 19. februar 2018 å utsette saken med bakgrunn i høringsuttalelsene og i påvente av en 

elgbeitetakst som ble gjennomført sommeren 2018. 

 

Viltnemnda mener det er behov for en endring, og la derfor saken ut på ny høring sommeren 

2019, men med forslag om en mindre økning i minstearealet enn forrige høringsrunde, da på 

3000 dekar. Høringssvaret fra Fylkesmannen går ikke inn på de faglige vurderingene i saken, 

men påpeker den alvorlige situasjonen man nå har med CWD/skrantesjuke på hjortevilt, og at 

Ringerike fra jakta 2019 er tatt med i prøvetakingsprogrammet for sykdommen. Fylkesmannen 

påpeker også at Ringerikes nabokommune Sør-Aurdal er oppfordret til å halverer sin elg- og 

hjortebestand i forhold til 2016-nivå som et tiltak for å hindre smittespredning. De to øvrige 

høringsinnspillene kommer fra de områdene i kommunen som har høyest tetthet med elg, Nes i 

Ådal og Sokna, som har utfordringer med trafikk og beiteskader, og som følgelig ønsker en 

videreføring av dagens minsteareal, eller differensiert minsteareal innad i kommunen.  

 

Kommunen har 16 storvald med godkjente bestandsplaner og syv mindre enkeltvald uten 

bestandsplaner. Valdene med godkjente bestandsplaner får tildelt dyr over en fireårsperiode, 

mens valdene uten bestandsplaner får tildelt en årlig kvote fordelt på kjønns- og aldersgrupper. 

Kommunen har ved flere anledninger mottatt klager på fellingstillatelser, først og fremst fra 

valdene uten bestandsplan. I hjorteviltforskriftens § 7 kommer det fram at kommunen kan 

fravike minstearealet med opptil 50 % ved tildeling av fellingstillatelser, et virkemiddel som 



- 

kommunen har brukt aktivt. Det er blitt påpekt av Fylkesmannen i Buskerud at denne 

paragrafen kun skal brukes unntaksvis og over en kortere tidsperiode, og har anbefalt at 

Ringerike kommune bør vurdere en forskriftsendring for å endre på minstearealet for elg.  

 

§ 6 i hjorteviltforskriften åpner for at kommunen kan operere med ulikt minsteareal i ulike 

deler av kommunen dersom det er vesentlig forskjell på beitegrunnlag, bestandstetthet eller 

skadepress. Videre følger det at om dette er tilfellet så skal grensene mellom områdene med 

ulikt minsteareal følge klare skiller i terrenget, eksempelvis ved større vassdrag, 

snaufjellsområder, veger og jernbane. Tilsvarende kan kommunen unntaksvis vurdere 

differensiert minsteareal mellom områder med vesentlig variasjon i bonitet og produktivitet. 

Veiledningen til hjorteviltforskriften sier at før endring av minsteareal må kommunen gjøre en 

rekke vurderinger av bestanden, beitegrunnlaget, livsvilkår, eventuelle konflikter til jord-, hage- 

og skogbruk, viltpåkjørsler og andre mulige konfliktpunkter ut i fra kommunens målsetning. 

 

Minsteareal for hjort og rådyr blir stående som i dag, på henholdsvis 12.000 og 300 dekar. 

Dette grunnet mangelfull rapportering for hjort og for lite kunnskap om både hjort- og 

rådyrbestanden.  

 

Forholdet til overordnede planer 

En endring i minsteareal for elg er i tråd med, og et virkemiddel for å oppnå mål som er satt i 

«Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune» for perioden 2018-

2022, vedtatt av Ringerike kommune 3.mai 2018. 

 

Juridiske forhold  

Saken fremmes med hjemmel i Lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven), LOV-1981-05-29-38, 

og Forskrift om forvaltning av hjortevilt, FOR-2016-01-08-12.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Viltnemnda behandlet sak i møte 18. september 2019, og det ble fattet følgende vedtak: 
 

Foreslåtte minsteareal på 3000 dekar gjeldende for hele kommunen vedtas.  

I administrativ og politisk behandling av kvoter og bestandsplaner legges til grunn aktiv bruk 

av § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt i de områder hvor dette er nødvendig.  
 

 

 

 

 

Alternative løsninger 

 

1. Dersom det ikke er ønske om å endre minstearealet og at dagens minsteareal 

videreføres, så kan et vedtak se slik ut: 

 

Dagens forskrift videreføres med et minsteareal på 2500 dekar for elg.  

 

2. Dersom det ikke er ønske om å endre minstearealet, f.eks. øke eller redusere 

minstearealet utover rådmannens forslag, så kan et vedtak se slik ut: 
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Det er ønske om at det ses på en justering utover det foreslåtte, og saken sendes 

tilbake til rådmannen for saksutredning. Det er ønske om et minsteareal på ___ dekar. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Bestand og utvikling 

Årlig gjøres det vurderinger av alder og bestand av elg i Ringerike, siste rapport er fra jaktåret 

2018, og dette utarbeides av Faun Naturforvaltning etter oppdrag fra Ringerike kommune.    

 

En stor elgbestand på 1990-tallet og utover 2000-tallet gjorde at viltbeitene i kommunen var 

nedslitt. Elgbestanden i Ringerike har de senere årene blitt bevisst redusert for å bygge opp 

igjen sommer- og vinterbeite. Det er store lokale variasjoner i tettheten av elg, både mellom 

regionene og innad i regionene. Den høyeste elgtettheten er i Soknedalen og i Nes i Ådal. 

 

Vinterstid kommer det i enkelte områder av Ringerike mye trekkelg, spesielt til Nes i Ådal, på 

grensene til Krødsherad og Flå, og fra Nordmarka. Trekket varierer med klima og 

snøforholdene; de årene det er mye snø er det også mye trekkelg. Dette vil i de utsatte 

områdene føre til stor slitasje på vinterbeitene, og et potensielt stort skadeomfang på 

furuforyngelse. Dette gjør at minstearealet i disse områdene antakelig ikke bør økes for mye. 

Fellingskvotene er redusert, samtidig som det skytes en mindre andel av kvoten enn tidligere. I 

2010 lå fellingsprosenten i gjennomsnitt på ca. 80 %, mens den i 2018 lå på nesten 60 %. Dette 

tilsvarer 270 felte elg av den totale fellingskvota på 450 dyr. Gapet kan skyldes mindre elg 

og/eller at valdene holder tilbake på kvotene de får tildelt. 

 

I de kommunale mål og retningslinjene for hjortevilt i perioden 2018 – 2022 er det beregnet at 

et langsiktig mål på et årlig jaktuttak på 500 elg skal være bærekraftig. Momenter bak 

beregningen er næringsgrunnlaget som er i ferd med å bygges opp. Beitepotensialet økes ved at 

det nå er kortere vintre med mindre snø, en generell økning i boniteter og høyere avvirkning i 

lavereliggende områder som gir økt kvalitetsbeite for hjortedyr.  

 

Viltpåkjørsler og irregulær avgang 

Antallet påkjørsler varierer fra år til år, og avhenger ofte av hvordan vinteren har vært. 

Statistikk fra fallviltregisteret viser at antallet elgpåkjørsler har hatt en nedadgående trend de 

siste årene, noe som er sammenfallende med lavere tetthet, med topper de årene det har vært 

mye snø, slik som i 2018. Rådyrpåkjørsler har vært på et stabilt høyt nivå de siste årene, noe 

som antas å ha en sammenheng med størrelsen på bestanden. Hjortepåkjørsler er ikke et 

nevneverdig problem. 

 

Bekymring over et større antall trafikkulykker dersom elgbestanden økes er reell. Dette preges 

mye av snømengde og trekkelg på de strekningene som er spesielt utsatt, som E16 ved Nes i 

Ådal og riksvei 7. 

Økning av sykdommer og parasitter på hjortevilt er blitt gjeldende de siste årene. Temaet er i 

liten grad blitt belyst i høringsrundene, men fra hjorteviltjakta 2019 er Ringerike kommune 

pålagt å være med i prøvetakingsprogrammet for skrantesjuke/CWD. I tillegg legges det opp 

til en hardere avskyting i nabokommuner for å forebygge smittespredning av denne 

sykdommen. En økt risiko for smitte av sykdommer og parasitter må tas med i vurderingen ved 
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avgjørelse om minstearealet for elg skal endres, og er noe som taler mot en endring av 

minstearealet.  

 

Valdstruktur og differensiering av minsteareal  

Elg skal som en hovedregel forvaltes gjennom bestandsplaner. Hjorteviltforskriftens § 15 sier 

at vald må disponere et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet for at kommunen 

skal kunne godkjenne en bestandsplan for området. Dagens minsteareal for elg er på 2500 

dekar. Dette betyr at vald etter dagens forskrift må være minst 50 000 dekar for å få godkjent 

bestandsplan, men med den foreslåtte endringen blir dette endret til 60 000 dekar. 

 

Pr i dag består kommunen av 24 elgvald, hvorav 17 har godkjent bestandsplan. Dersom 

endringen gjennomføres som foreslått vil 11 av 24 elgvald fremdeles tilfredsstille arealkravet, 

mens resten må slå seg sammen med nabovald eller danne bestandsplanområder for å oppfylle 

de nye kravene. For de enkeltvaldene som har et areal under det nye minstearealet er eneste 

mulighet sammenslåing eller bli en del av et vald. Ved opprettelse av bestandsplanområder vil 

valdene som inngår i samarbeidet opprettholde sine grunnleggende rettigheter som vald. 

Valdene samarbeider om å utarbeide bestandsplan for området, og vil få tildelt frie dyr. Alle 

valdene i bestandsplanområdet får kvoter tildelt fra kommunen basert på areal. Slik 

valdstrukturen er i dag, med mange små vald, er dette ikke ideelt når man forvalter en art som 

beveger seg over større områder. En endring i strukturen som følge av en økning i 

minstearealet er derfor å anse som noe positivt, da økningen vil føre til større og mer robuste 

forvaltningsenheter. Man vil kunne få mer samarbeid over større områder, noe som vil gagne 

forvaltningen av elg.  

 

Angående differensiering av minsteareal er det forhold som taler for og imot dette. Det synes 

hensiktsmessig med tanke på at det er lokale variasjoner i elgtettheten, men på den annen side 

stiller forskrift om forvaltning av hjortevilt krav til at det skal være klare skiller for at man skal 

kunne differensiere, som for eksempel snaufjellsområder, store veier eller store vassdrag. Dette 

er ikke tilfellet i Ringerike slik valdstrukturen er i dag. Fellingstallene i kommunen, både 

regionvis og på valdnivå, tyder på at det er for store variasjoner til at differensiering er 

hensiktsmessig. Hvis man skulle differensiert ville man fort endt opp med flere ulike 

minsteareal, som ville ført til en utfordrende og unødvendig komplisert forvaltning av 

hjorteviltet. I tillegg ønsker kommunen fortsatt å aktivt benytte det handlingsrommet som 

ligger i hjorteviltforskriftens § 7 om fravik av minsteareal, for å avhjelpe de områdene som 

tidvis har mye elg. Det vurderes derfor at det kun blir ett minsteareal som gjelder for elg i hele 

kommunen. 

 

Konklusjon 

En videreføring av dagens minsteareal vil etter rådmannens vurdering ikke være i tråd med 

vedtatte målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ringerike kommune. Det synes 

hensiktsmessig å ha et minsteareal som gjelder for hele kommunen. Rådmannen mener det er 

forvaltningsmessig nødvendig å øke minstearealet for elg til 3.000 dekar. 

 

Vedlegg 

Tilleggskommentarer til skogtilstanden.pdf 

Uttalelse, høring ang minsteareal elg, hjort.docx 

Svar på høring – endring av minsteareal for elg 

Uttalelse til forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune.PDF 

Sammendrag av tidligere høringsinnspill - utdrag fra saksliste til viltnemndsmøte 19.02.18 
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Høringsdokument – Endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune 

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune, 2018-2022 

Forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike kommune, Buskerud 

Saksliste viltnemndsmøte 18.09.19, sak 7/19 

Referat viltnemndsmøte 18.09.19, sak 7/19 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Deres ref. Saksnr 17/4483-19 Løpenr. 86734/19 Arkivkode K40. 

 

HØRING – ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG I RINGERIKE 

KOMMUNE. UTTALELSE PÅ VEGNE AV VALD. 

 

Denne uttalelse er på vegne av storvald nr. 42, Nes Øst og vald 40, Nes Nord 

 

Vald Nes Øst er på 68 322 da og vald Nes Norder på ca. 17 000 da.  

Disse to valdene har nå gått sammen til ett vald, Nes Nord-Øst. 

 

1. Uttalelsesfristen 

Det vises til brev av 11.06.2019 fra Ringerike kommune med uttalelsesfrist 

12.08.2019.  

Det er også igjen 1 år av viltplanen og forskriftene er forutsatt å gjelde fra 2020 

 

2. Minsteareal. 

2.1 Minsteareal elg.  

Det er foreslått et felles minsteareal for hele Ringerike kommune. Begrunnelsen 

for forslaget fra kommunen er at det er praktisk, uten at det fremgår hvorfor dette 

er praktisk. I forskrift om forvaltning av hjortevilt av 08.01.2016 nr 12 § 6 står 

det at «Det kan fastsettes ulikt minsteareal for ulike arter og for ulike deler av en 

kommune»  

 

Det står også i forskriftenes § 7 at kommunen ved tildeling av fellingstillatelser 

kan fravike minstearealet for elg, hjort og rådyr med inntil 50%. «Fravik kan 

gjøres på bakgrunn av ulikheter i artenes levevilkår i kommunen, bestandens 

størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære 

forhold».  

 

Det er galt å fastsette et likt minsteareal for hele Ringerike kommune. 

 

Grunnen til dette er at det ikke er like topografiske, klimatiske, 

trafikksikkerhetsmessige eller trekkmessige forhold i hele kommunen. De to 

valdene – vald 40 og 42 – som skriver denne uttalelsen, har ekstraordinære 

forhold mht trekkelg og beiteskader. Den sterkt trafikkerte E16 går gjennom de 
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to valdene og det er behov for trafikksikkerhetshensyn. Elgtettheten i disse to 

valdene er også som følge av innslag av trekkelg større enn andre steder i 

kommunen over tid. Det kan derfor ikke sees at det er praktisk overhode med likt 

minsteareal. Det vil føre til konstante dispensasjonssøknader, byråkrati, 

frustrasjon og i verste fall kunne føre til rettssaker eller sivil ulydighet.  

 

De fleste bør være enige om at det er stor forskjell på vald som har liten 

gjennomfartstrafikk, lite beitetrekk, og mindre elg i forhold til vald 40 og 42.  

 

Vi mener derfor at minstearealet skal være forskjellig ut fra at det er forskjellige 

forhold for de enkelte vald.  

 

Pr dato er det et minsteareal på vald 42 Nes Øst pr. elg på 2135 da, dvs. 32 elger. 

For vald 40 har minstearealet vært ca. 2 100 da pr elg, ds. 8/9 elger.  

 

Ved minsteareal på 3 000 da pr elg vil dette innebære at vald 42 kan avskyte 

22/23 elg og vald 40 kan avskyte 5/6 elg.  

 

Formålet i viltloven og forskriftene er at forvaltningen av hjortevilt skal ivareta 

bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til 

rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på næringsmessig bruk av 

hjorteviltressursene. Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører 

til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader eller ulemper på andre 

samfunnsinteresser, jfr. forskriftens § 1.  

 

I forskriftenes § 3 står det at «kommunen skal vedta mål for utviklingen av 

bestand av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene. Målene skal bl.a. 

ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skade på 

naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget at viltulykker på vei og bane.  

 

Et minsteareal på 3 000 da pr. elg for Nes Øst vald 42 og Nes Gård m.fl. vald 40, 

vil være i strid med denne målsettingen.  

 

Fra Bjonevika til fylkesgrensen nord for Nes i Ådal har elgen de siste 30 år fylt 

opp terrenget ved at den trekker til dette området når snøen kommer og spiser det 

som er av mat den kan skaffe. En del av denne trekkelgen blir også igjen i 

terrenget.  

 

Dette innebærer at det er store beiteskader på furu, gran og bjørk og andre trær. I 

tillegg har elgen også beitet og beskadiget en del av veksten på jordene på Nes 

gård.  

 

Trekkelgen gjør at det ikke bare er beiteskader som ødelegger for skogbruket/ 

jordbruket, men elgen bruker også opp sitt eget beitegrunnlag.  
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Det er lite foryngelse av rogn å se i skogen og det er i store deler av skogen 

umulig å få opp furu. Grana beites det også på som følge av at det ikke er nok 

mat. Det er sett elg som spiser gran og det er også elgmøkk der grana er spist. 

Beitegraden på gran har vært økende og er oppe i 7% de siste 2 årene.  

 

Mjøsen Skog har i skogplan for vald 40 og 42 kommentert beiteskadene. Vedlagt 

kommentarer for Søndre Lunde, gnr. 302 bnr. 1. De andre eiendommene har også 

tilsvarende driftsplaner. Kommentarene går på at furuforyngelsen holdes 

systematisk nede ved en alt for stor vinterstamme av elg, at det mangler gode 

foryngelser av furu i aldersgruppen 10-30 år (i 2010). Siden 2010 har det ikke 

bedret seg nevneverdig og vi regner med at de to siste vinterene gjorde at det lille 

som hadde kommet opp av furuforyngelse ble borte. I Mjøsen Skogs 

kommentarer står det også at «Mjøsen Skog anbefaler å skyte elgen da den er på 

vinterbeite. Dette er gjort i eget brev til kommunen. Elgbeiteskadene i dette 

området er langt over det man kan forvente at en grunneier skal ta ansvar for. 

Trekkelg har genetiske tiltrekninger til et bestemt område. Dette er nedarvet 

gjennom generasjoner og vanskelig å gjøre noe med. Dessuten vil trekkelg i 

motsetning til stedegen elg ofte trekke unna områder hvor det drives jakt på 

høsten. Derfor er det spesielt stammen av trekkelg som vokser mest i en stamme 

av elg som allerede er alt for stor.» 

 

I Mjøsen Skogs vurdering for Nes Gård, gnr. 305 bnr. 1, framgår det også at gran 

er beiteskadet av elgen. 

 

Den stedegne stammen er muligvis ikke for stor lenger, men trekkelgen gjør at 

området – vald 40 og 42 – fortsatt er overbelastet. 

 

Et minsteareal på 3 000 da pr. elg vil innebære at det allerede er for mye elg i 

terrenget på grunn av trekkelgen og at det vil bli alt for mye i terrenget i løpet av 

kort tid. Elgen vil da spise opp sitt eget næringsgrunnlag og ødelegge 

skogen/foryngelsen ytterligere.  

 

Trafikksikkerhetsmessig er det også svært betenkelig at det aksepteres en stor 

vinterbestand av elg i området fra Bjonevika til fylkesgrensen. Det settes opp 

varselskilt med at det er elg i området. For det første må biler bevege seg 

framover for å forflytte seg og selv om det kjøres i 50/60 km/t er en kollisjon 

med elg svært farlig og skadegjørende. Mange er ikke klar over hvor ille 

elgaktiviteten er rundt E16 og kjører i 80 km/t og mer til. Det er en av Norges 

mest beferdede veier slik at skadeevnen og skadeomfanget er betydelig med en 

stor vinterelgstamme langs veien.  

 

Det har vært varierende vintre med varierende snømengder. I år har det vært mye 

snø og det er lett å se at det er mye elg i området på denne strekningen. Det er 

svært mange spor som krysser veien. Kommunen og viltnemnda har derfor et 

særlig ansvar for å unngå at elgfaren er så uakseptabelt høy som den pr dato er på 
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denne strekningen. En øking av minstearealet som foreslått vil øke faren og 

skadene ved elgpåkjørsler ytterligere.  

 

Fra 2010 til 2018 er det opplyst å ha vært 78 elgpåkjørsler i Ringerike. Vi antar at 

det i forhold til arealet er forholdsmessig størst på vår strekning – dessverre.  

 

Mengden med trekkelg som samles langs E 16 og tilstøtende areal om vinteren 

betyr fare for økt utbredelse av hjernesykdom, hjortelusflue og skogbjønn/flott. 

Sør-Aurdal senker arealet bak hver elg vesentlig og ned til 2.300 og 2.500 da pr 

elg pga hjernesykdom. Det er da underlig at Ringerike, som nabokommune, går 

motsatt vei. 

 

Effektivt areal bak hver felte elg viser at det har vært liten forandring i 

elgtettheten på Nes de siste årene. Dette tilsier at vald 40 og 42 må fortsette med 

samme areal for hver elg som tidligere. 

 

En økning av elgstammen vil være i strid med viltlovens og viltforskriftens 

formål og intensjoner, medfører for lite mat for elgen framover, lavere 

slaktevekter, fare for sykdommer og parasitter på elgen og oss som bor på Nes, 

betydelige skader på oppvoksende skog og stor trafikkfare.  

 

Det er også rimelig at de skogene som utsettes for bestandskader også får skyte 

mer elg for å hindre beiteskader og få en liten del av verditapet på skogen tilbake. 

 

Grunneierne i valdet har som jegere eller utleiere til jegere et ansvar for å forsøke 

å fylle målene i viltplanen, men det er kommunen og viltnemda som legger 

rammene og som er ansvarlige for at rammene er hensiktsmessige og forhindrer 

ovennevnte skader og ulemper i vald 40 og 42. Det vil etter vår mening være 

svært uklokt å øke minstearealet nå, da det gir vesentlig mindre fleksibilitet i 

hvordan vi forvalter elgstammen i årene framover. Vi vet fra tidligere at 

elgtettheten og dertil slitasje på beitene kan svinge raskt i negativ retning som 

følge av for eksempel tunge snøvintre. Dersom minstearealet er en begrensende 

faktor i forvaltningen, vil man raskt kunne få store skader som kunne vært 

unngått. 

 

Må det søkes dispensasjon hvert år viser det at minstearealet er satt for høyt. 

 

 

2.2 Minsteareal hjort 

Minsteareal hjort er av kommunen foreslått videreført på dagens nivå 12 000 da. 

Hjortebestanden er i vekst, og vi mener derfor at minsteareal hjort bør settes til 

5 000 da pr hjort og at det gis en felleskvote for flere vald, slik at avskyting kan 

ses under ett og at dyrene felles der det er høyest hjortetetthet. Det virker 

eksempelvis å være mindre hjort opp mot fjellet, mens det kan være svært mye 

hjort i høyproduktive områder som for eksempel Nes skog. Det er da 
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uhensiktsmessig og galt at den som har ulempen av hjorten med skader på skog 

og avlinger ikke skal får tildelt større kvoter enn de som har vesentlig færre 

ulemper/skader og som har mindre hjort. 

Det er observert mer hjort enn elg på viltkamera i Fagernes skog siste året. 

 

3 Valdstørrelse 

 

Nes Nord, vald 40, er det valdet som på grunn av vinterbeiteskader er tilnærmet likt 

Nes Øst, vald 42. Disse to valdene er imidlertid fysisk adskilt ved at det er elva/ 

Sperillen som er mellom de to valdene. Disse to valdene er nå slått sammen til ett vald 

– Nes Nord-Øst på ca 85.500 da. 

 

 

4. Samarbeid mellom grunneier og offentlig forvaltning.   

Noen skogeiere har søkt om vinterjakt med bakgrunn i beiteskader og trafikksikkerhet 

uten å ha blitt hørt de senere år. Argumentet fra viltnemda har vært at storvaldet ikke 

har gjort nok for å skyte kvoten sin i jakttiden. Det er både urimelig og galt å påstå. 

Det er ikke lett å skyte elg som ikke er der. De få elgene som er igjen i storvaldet er 

ikke problemet. Det er når jakttiden er over og snømengden øker at elgemengden i 

storvaldet øker. Dessuten vil det ikke være nevneverdig bedre om det ble skutt noen 

elger til i jakttiden. Vi har for øvrig for å imøtegå Viltnemndas kritikk laget et opplegg 

med felles avskyting for restkvoten etter 1.november. Vi bedrer også 

kommunikasjonen mellom jegere, grunneiere og jaktledere ved en intern facebookside. 

Vi forutsetter derfor at viltnemnda, ved søknad om vinterjakt, av hensyn til 

trafikksikkerhet, skogskader og dyrevelferd innvilger slike begrunnede søknader.  

 

Vi håper at det framover kan bli et godt samarbeid og at det er mulig å være enig om at 

Nes i Ådal er i et særtilfelle og at det må hensyntas at det kommer mye vinterbeitende 

elg.  

 

Konsekvensen av at det blir for mye vinterelg vil kunne være betydelige skader på 

skogen, ikke mat til elgen og betydelige trafikkulykker som i så tilfelle må forfølges 

mot de ansvarlige.  

 

 

 

Vennlig hilsen for vald 40 og 42 

 

 

Harald Heggen Brørby 
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Uttalelse til forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune 

 
Vi viser til kommunens høringsbrev av 11. juni 2019. 
 
Ringerike kommune hadde ved årsskiftet 2017/2018 høring på forslag om endret minsteareal for 
elg. Fylkesmannen (daværende Fylkesmannen i Buskerud) ga uttalelse i brev 10. januar 2018. Etter 
høringen utsatte Ringerike kommune saken i påvente av beitetakseringer og til bestandsplan-
periodens slutt.  
 
I oversendelsesbrevet for ny høring framgår det at minstearealet for elg nå foreslås endret fra 
gjeldende 2 500 dekar til 3 000 dekar, mot 4 000 dekar i høringen i 2017/2018. Vi gjør oppmerksom 
på at vedlegget med forslag til vedtak om endringsforskrift fortsatt opererer med 4 000 dekar.    
 
Fylkesmannen vil ikke gå nærmere inn på foreslått minsteareal eller de faglige vurderingene som 
ligger til grunn. Vår rolle er først og fremst å påse at prosessen tilfredsstiller formelle krav. 
Innholdsmessig synes høringsbrevet med vedlegg å oppfylle kravene hjorteviltforskriften med 
retningslinjer setter til de vurderingen kommunen skal gjøre for fastsettelse eller endring av 
minstearealet.  
 
Vi vil likevel peke på den alvorlige situasjonen med skrantesjuke, eller chronic wasting disease (CWD), 
på hjortevilt. Ringerike kommune er som hjemkommune for sau som beiter i Nordfjella sone 1, 
omfattet av pålegg om å teste hjortevilt felt under jakt i 2019 for skrantesjuke. Kommunene i 
Nordfjellaregionen – som blant annet inkluderer Sør-Aurdal kommune tilgrensende Ringerike – er 
som et midlertidig tiltak for å begrense faren for smittespredning, oppfordret til å halvere 
bestandsstørrelsen for elg og hjort i forhold til 2016-nivået. Ringerike kommunen bør derfor ha dette 
perspektivet med inn i sin forvaltning av hjorteviltet, jamfør også kommunens egen målsetting om at 
«Forvaltningen av hjorteviltbestandene skal gi sunne dyr i god kondisjon».  
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Vi viser for øvrig til vår tidligere uttalelse til forslag om endret minsteareal for elg. 
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Sammendrag av tidligere høringsinnspill

Utdrag fra saksliste til viltnemndsmøte 19.02.18

Sak 1/18 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG

Forslag til vedtak :

Alternativ 1: Saken utsettes til beitetaksering er gjennomført i hele kommunen

Alternativ 2: Saken utsettes til beitetaksering er gjennomført i hele kommunen og til
bestandsplanperioden er over (31.12.2020)

Det sendes ut et informasjonsbrev som tar for seg avgjørelsen til viltnemnda, og videre
saksgang. Høringsuttalelsene tas med videre i prosessen.

S aksopplysninger :

Saksopplysningene omfatter et kort sammendrag av hvert av høringssvarene.

Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen er enig i at det foreligger et behov for endring av minsteareal, men går ikke inn
på detaljer rundt foreslått areal eller begr unnelser.

Høgfjell utmarkslag v/Aashild Bang
Valdet støtter endringen. Det ytres et ønske om at minsteareal for hjort kan reduseres noe.

Haugerud Åset viltstellområde v/Trond Helge Buttingsrud
Valdet er uenige i økningen i minstearealet, men kan godta en dring til 3000 dekar. Det er ikke
registrert nedgang i beitepresset, og vektene har heller ikke bedret seg. Valdet preges av
trekkelg i den nordre delen av valdet. Det oppfordres til å differensiere minstearealet.

Ramberget jaktlag v/Gunnar Ekrem
Valdet s tøtter endringen, og stiller seg positive til et eventuelt samarbeid med nabovald sør for
Ramberget.

Treknatten storvald v/Torgrim Holte
Valdet er uenige i endringen. De ser en oppgang i elgstammen i deres område, men kan godta
en endring i minsteareal op p til 3250 dekar. Dette med hensyn til beiteskader og
trafikkulykker. Det ytres et ønske om bedre samarbeid med nabokommunen Sør - Aurdal. Det
oppfordres til bruk av § 7.

Haugsbygd grunneirelag v/Bjørnhild Steingrimsen
Valdet støtter endringen, men ønsker at valdstrukturen forblir uendret. Det oppfordres til bruk
av § 6. Valdet vil ikke inngå i samarbeid med nabovaldet Norderhov utmarkslag. Det stilles
spørsmål ved kvotetildelingen i kommunen, da det er store forskjeller mellom vald.



Strømsodd v/Dagfinn Myrvold
Valdet støtter endringen, såfremt det fremdeles er åpnet for bruk av § 7. Det stilles spørsmål
ved om det kan deles ut tilleggskvoter utover tildelt kvote dersom det blir stor økning i
bestanden. Det oppfordres t il å spare mer kalv for å spare produksjonskyrne.

Holleia nord v/Martin Bjerkerud
Valdet er uenig i økningen, men kan godta minsteareal på 3000 dekar. Det oppfordres til bruk
av § 7. Det påpekes at sett elg ligger godt over gjennomsnittet i kommunen, og a t det er
mange viltpåkjørsler i valdet. Det foreslås å utsette saken til utgangen av nåværende
bestandsplanperiode.

Soknedalen vest v/Otto Tandberg
Valdet er uenige i økningen. Dette begrunnes i en økning i stammen lokalt, fortsatt stort
beitepress og geo grafisk varierende stamme. Valdet forstår det slik at § 7 ikke skal brukes.
Det stilles spørsmål ved holdningsendring i Viltnemnda. Valdet mener frist i mai for å gjøre
store endringer er uakseptable. Det påpekes at det er stor innvandring fra vest, og det
oppfordres til å gjennomføre en fullstendig beiteregistrering før det tas en ny evaluering av
minstearealet ved utløpet av bestandsplanperioden.

Landbrukskontoret for Hadeland v/Jan Jansen
Kommunene er uenige i økningen i minsteareal med det formål å øke stammen. Det påpekes
fortsatt stort beitepress og lave vekter, samt at andelen kalveførende kyr og tvillingraten er
lav. Det oppfordres til å holde stammen på et lavt nivå i noen år til.

Nes nord og Nes øst v/Brørby, Henriksen og Holte
Valdene er uenige i økningen i minsteareal, og begrunner dette i beiteskader, trekkelg og
trafikkulykker. Det stilles spørsmål ved den korte tidsfristen. Det oppfordres til å differensiere
på minstearealet eller bruke § 7. Det ytres et ønske om å senke minstearealet på hjor t til 8000
dekar samt at det åpnes for å skyte hjorten der den er. Valdene mener en økning av grensen
for å bli storvald er uheldig, da begge ligger ved kommunegrenser og vil ha vanskeligheter
med å øke arealet mer enn det er i dag. Det oppfordres til å st arte vinterjakt.

Lars Magne Rustad
Uenig i økning av minsteareal begrunnet i beitepress på furuforyngelse.

Vurderinger :

Noen vald har gjennomført beitetakst i løpet av 2017 og fremdeles ikke registrert noen
nedgang i beitegraden. Dette tyder på at det stedvis er mye elg fremdeles, og at det som antatt
er stor variasjon i tetthet innad i kommunen. Med hensyn til skogproduksj on vil det ikke være
forsvarlig å øke elgbestanden i de utsatte områdene. Det etterspørres beitetakst for hele
kommunen før endelig vedtak gjøres, og dette synes fornuftig.

Flere vald har ikke registrert at vektene til kalv og ungdyr har hatt noen økning de siste årene,
noe som også tyder på at kvalitetsbeitet på sommeren ikke har tatt seg nok opp. I
hjorteviltregisteret er det registrert vekter for de siste fem jaktsesongene. Gjennomsnittene for
hele kommunen viser at det er årlige svingninger i kalvevekt ene, mens ungdyrvektene i denne
perioden viser en nedadgående trend. En slik trend kan også bety at jegerne gjennomfører en



hardere seleksjon og tar ut små dyr. Tallene varierer mer på valdnivå, men det er lite
hensiktsmessig å legge for mye vekt på disse da det er for få observasjoner til å kunne ha et
godt statistisk grunnlag.

Vald i nord preges av mye trekkelg fra Oppland, spesielt ved snørike vintre. Det antas at det
ikke vil ha noen virkning å ta ut flere dyr under jakta på høsten da trekkelgen ikke ha r
kommet ned enda. Antallet trekkelg tyder derimot på at det er mye elg i Oppland og at
utfordringene kan ligge i forvaltningen der. Bedre dialog over grensen kan bidra til en mulig
løsning.

En differensiering av minsteareal i ulike deler av kommunen synes å være hensiktsmessig, da
man vil komme utenom fraviket fra minstearealet over lengre tid. Her stiller derimot forskrift
om forvaltning av hjortevilt krav til at det skal være klare skiller for at man skal kunne
differensiere, som for eksempel snaufjellso mråder, store veier eller store vassdrag. Nes i Ådal
kunne vært et aktuelt område å differensiere, men her er det utfordringer med klare skiller.
Begnaelva går gjennom områder som ideelt sett burde hatt likt minsteareal, i tillegg til at det
lenger sørover kan diskuteres om en fylkesvei er stor nok da det heller ikke er viltgjerde der.
Utfordringer ligger også på grensen til Krødsherad og Flå, hvor det kommer en del trekkelg.
Riksvei 7 kunne blitt brukt som et skille, hadde det ikke vært for at veien skjære r gjennom
noen av valdene. Det synes utfordrende at et vald potensielt skal ha to ulike minsteareal.

Bekymring over et større antall trafikkulykker dersom elgbestanden økes er reell. Dette preges
mye av snømengde og trekkelg på de strekningene som er spesi elt utsatt, som E16 ved Nes i
Ådal og riksvei 7.

Noen vald stiller seg positive til endringen i minsteareal, men ønsker å opprettholde dagens
valdstruktur. Hvis man gjennomfører endringen vil kun fem vald kunne få godkjent
bestandsplan, og det blir mange vald som vil få tildelinger fra kommunen fra år ti l år. Dette er
lite ønskelig med hensyn til at jegerne og rettighetshaverne skal engasjeres mer og at de i
praksis står for hoveddelen av forvaltningen. Minstearealet henger sammen med arealet som
må til for å få godkjent bestandsplan, endres minstearealet endres også størrelsen som må til
for å bli til et storvald. Kommunen har anledning til å øke arealet som må til for å få godkjent
bestandsplan, men har ikke mulighet til å gå under grensen på 20 ganger gjeldende
minsteareal. Dette kommer tydelig fram i v eiledningen til forskriften.

Den korte tidsfristen ble påpekt i noen høringsuttalelser, og årsaken til dette kunne blitt
begrunnet i saksopplysningene. Det poengteres også at endringene vil føre med seg store
organisatoriske endringer for vald som er under grensen for storvald, og at fristen er for kort.
Dette er landbrukskontoret enige i. Valdene med bestandsplaner opererer med ulike frister for
utarbeidelse av ny plan, alt fra mars 2019 til desember 2020. Vedtak i Viltnemnda tilsier at
alle planer er godk jent til og med 31.12.2020. Planen kan revideres årlig.

Angående endring i minsteareal for hjort foreligger det for lite kunnskap til at det kan tas en
avgjørelse om dette. En økning i fellingstallene for 2017 kan tyde på at hjortestammen er i
økning. Det har hele tiden vært kommunens intensjon at hjorten skytes der den er, derav store
hjortevald og store kvoter. Kommunen tildeler valdet fellingstillatelsene, men legger seg ikke
opp i hvordan kvoten fordeles internt.

Avslutningsvis synes det hensiktsmessig å utsette endringen til det er gjennomført en ny
beitetaksering som foreslås gjennomført i 2018. Det synes ikke ideelt å gjennomføre
endringen midt i en bestandsplanperiode. Alternativt kan perioden kortes ned. Da vil valdene
få godt med tid til å gjennomf øre nødvendige endringer. Saken tas opp igjen etter at
resultatene fra beitetaksten er tilgjengelige.



Endring av lokal forskrift om minsteareal for jakt etter 

elg, hjort og rådyr 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i «lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 16» og «forskrift 8. januar 

2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6», fattes følgende vedtak om endring i forskrift om 

minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike kommune, Buskerud: 

§ 2 endres til: 

«Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for 

fellingskvote på elg, hjort og rådyr, er 3.000 dekar for elg, 12.000 dekar for hjort og 300 dekar 

for rådyr.» 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

Saksopplysninger: 

Elgbestandene i Ringerike kommune er bevisst tatt ned de senere årene for å kunne bygge opp 

igjen beitegrunnlaget for å bedre dyrenes kondisjon. Det er nå et ønske om å forsiktig øke 

elgbestanden igjen. Minstearealet brukes for å regulere antallet fellingstillatelser, og er 

dermed det viktigste virkemiddelet kommunen har i reguleringen av bestandsstørrelsen. 

Endring av minsteareal for elg er et tema som er blitt tatt opp i flere fora de siste årene. 

I forskrift om forvaltning av hjortevilt (heretter kalt hjorteviltforskriften) § 2 punkt c er 

minstearealet definert som «størrelsen på det tellende arealet som skal legges til grunn for 

hvert dyr det gis fellingstillatelse på». I henhold til § 6 er det kommunen som fastsetter 

minstearealet i forskrift. Minstearealet i Ringerike er fastsatt i forskrift 23. april 2003 nr. 528 

om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike kommune, Buskerud.  

I den lokale forskriften kommer det fram at minstearealet for elg er 2.500 dekar i hele 

kommunen. Dette minstearealet ble fastsatt i 2003, etter en lengre periode med kraftig 

reduksjon i elgbestanden. Bestanden hadde så en liten økning, før den igjen har blitt redusert 

fram til i dag.  

Kommunen hadde ved årsskiftet 2017/2018 en høringsrunde på forslag om endret minsteareal 

for elg til 4000 dekar. Viltnemnda vedtok 19.02.18 å utsette saken med bakgrunn i 

høringsuttalelsene og i påvente av en elgbeitetakst som ble gjennomført sommeren 2018.  

Kommunen har 16 storvald med godkjente bestandsplaner og syv mindre enkeltvald uten 

bestandsplaner. Valdene med godkjente bestandsplaner får tildelt dyr over en fireårsperiode, 

mens valdene uten bestandsplaner får tildelt en årlig kvote fordelt på kjønns- og 

aldersgrupper. Kommunen har ved flere anledninger mottatt klager på fellingstillatelser, først 

og fremst fra valdene uten bestandsplan. I hjorteviltforskriftens § 7 kommer det fram at 

kommunen kan fravike minstearealet med opptil 50 % ved tildeling av fellingstillatelser, et 

virkemiddel som kommunen har brukt aktivt. Det er blitt påpekt av Fylkesmannen i Buskerud 

at denne paragrafen kun skal brukes unntaksvis og over en kortere tidsperiode, og har anbefalt 

at Ringerike kommune bør vurdere en forskriftsendring for å endre på minstearealet for elg.  

§ 6 i hjorteviltforskriften åpner for at kommunen kan operere med ulikt minsteareal i ulike 

deler av kommunen dersom det er vesentlig forskjell på beitegrunnlag, bestandstetthet eller 

skadepress. Videre følger det at om dette er tilfellet så skal grensene mellom områdene med 



ulikt minsteareal følge klare skiller i terrenget, eksempelvis ved større vassdrag, 

snaufjellsområder, veger og jernbane. Tilsvarende kan kommunen unntaksvis vurdere 

differensiert minsteareal mellom områder med vesentlig variasjon i bonitet og produktivitet. 

Minsteareal for hjort og rådyr blir stående som i dag, på henholdsvis 12.000 og 300 dekar. 

Dette grunnet mangelfull rapportering for hjort og for lite kunnskap om både hjort- og 

rådyrbestanden.  

Vurderinger: 

Veiledningen til hjorteviltforskriften sier at før endring av minsteareal må kommunen gjøre en 

rekke vurderinger av bestanden, beitegrunnlaget, livsvilkår, eventuelle konflikter til jord-, 

hage- og skogbruk, viltpåkjørsler og andre mulige konfliktpunkter ut i fra kommunens 

målsetning. 

Bestand og utvikling 

En stor elgbestand på 1990-tallet og utover 2000-tallet gjorde at viltbeitene i kommunen var 

nedslitt. Elgbestanden i Ringerike har de senere årene blitt bevisst redusert for å bygge opp 

igjen sommer- og vinterbeite. Det er store lokale variasjoner i tettheten av elg, både mellom 

regionene og innad i regionene. Den høyeste elgtettheten er i Soknedalen og i Nes i Ådal.  

Faun Naturforvaltning AS har gjennom en årrekke gjennomført alders- og 

bestandsvurderinger av elg i Ringerike kommune. Den nyeste rapporten fra Faun er fra 2019, 

hvor de har evaluert elgbestanden etter jaktåret 2018. Her kommer det fram at elgbestanden i 

kommunen hadde en bestandstopp rundt 1992. Bestanden ble så bevisst redusert fordi den 

ikke var på et bærekraftig nivå. Et redusert uttak rundt 2005 resulterte i bestandsvekst, men 

økt jaktuttak rundt 2013 førte igjen til en reduksjon i elgbestanden. I rapporten kommer det 

også fram at gjennomsnittsalderen for Ringerikes elgbestand er lav i tillegg til at kalverater og 

slaktevekter på kalv og ungdyr viser en negativ utvikling. Beitene har vært nedslitt over 

lengre tid, og har muligens redusert bæreevnen til elgbestandene. Vekt og kondisjon hos 

elgkua påvirker også kalven. Små elgkyr produserer små kalver som forblir små hele livet, 

mens tyngre og større elgkyr produserer større kalver. Dette gjør at dyr født under dårlige kår 

vil kunne påvirke kondisjonen til bestanden negativt over lang tid.  

Elgbestandens tilstand kommer godt fram gjennom data som er registrert i 

Hjorteviltregisteret, som for eksempel tildeling, avskyting, sett-elg osv. Figur 1 viser en 

nedadgående trend av antall felt elg de siste årene. I 2018 ble det rapportert 270 felte dyr, en 

svak oppgang fra året før. For 2017 var tilsvarende tall på 254, som er et historisk lavpunkt, 

og man må helt tilbake til 1970-tallet for å finne lavere fellingstall.  



 

Figur 1. Antall felte elg i Ringerike kommune i perioden 1997 – 2018. 

Fellingskvotene er redusert, samtidig som det skytes en mindre andel av kvoten enn tidligere. 

I 2010 lå fellingsprosenten i gjennomsnitt på ca. 80 %, mens den i 2018 lå på nesten 60 %. 

Gapet kan skyldes mindre elg og/eller at valdene holder tilbake på kvotene de får tildelt. I 

kommunale mål og retningslinjer for hjortevilt for perioden 2018 – 2022 har kommunen satt 

et langsiktig mål om å gradvis øke avskytingen til 500 elg årlig, hvor avskytingen tilpasses 

lokale forhold. Dette er en målsetting som må sees på som svært langsiktig og er ikke 

begrenset til planperioden.  

Det er også et mål å øke vektene til kalv og ungdyr, i tillegg til at forholdet mellom sett ku og 

okse ikke skal overstige 1,6:1. Per i dag er vektene til kalv og ungdyr på et historisk lavt nivå, 

og kjønnsforholdet har blitt skeivere, fra 1,8 sett ku per okse etter jakta 2017 til 2,1 sett ku per 

okse i 2018.  

I likhet med trenden som ses i Figur 1, kan man se en trend i Figur 2 ved at sett elg pr. 

jegerdag har gått ned i samme periode. På midten av 1990-tallet lå verdien rundt 0,48 mens 

den i 2016 var nede på 0,21. Ut fra erfaringer bør sett elg pr. jegerdag ligge mellom 0,24 og 

0,26. Situasjonen gjør at det er behov for å endre minstearealet slik at det er tilpasset dagens 

situasjon, og observasjonsraten av sett elg pr. jegerdag økes. Ny instruks for registering av sett 

elg pr. jegerdag ble innført høsten 2018. Dette fører til at verdien av sett elg pr. jegerdag vil 

øke og at gamle og nye indeksverdier ikke vil være direkte sammenlignbare. Tall for 2018 er 

derfor ikke tatt med i denne figuren.  
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Figur 2. Sett elg pr. jegerdag i Ringerike kommune i perioden 1997 - 2017. Figuren viser den relative utviklingen i 

bestandsstørrelsen over tid. Den sier derimot ikke noe om den faktiske bestandsstørrelsen som en følge av ulike 
observasjonsforhold og jaktmetoder. 

 

Figur 3 viser en tendens av at effektivt areal, altså areal per felte dyr, på Ringerike øker. Siden 

2010 har gjennomsnittlig areal bak hver felte elg vært på om lag 2500 dekar, mens det i 2017 

lå på det dobbelte av nåværende minsteareal. Tall for 2018 viser en svak nedgang i det 

effektive arealet. Det foreslåtte minstearealet tar høyde for at det kan være årlige svingninger i 

fellingstall. Nes i Ådal er den regionen som er nærmest et effektiv areal på 3000 dekar.  
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Figur 3. Effektivt areal i perioden 2010-2018 fordelt på regioner i Ringerike kommune. Linjene viser 
gjennomsnittstall for hele kommunen. 

 

 

Beitegrunnlag og sesongtrekk  

Vinterstid kommer det i enkelte områder av Ringerike mye trekkelg, spesielt til Nes i Ådal, på 

grensene til Krødsherad og Flå, og fra Nordmarka. Trekket varierer med klima og 

snøforholdene; de årene det er mye snø er det også mye trekkelg. Dette vil i de utsatte 

områdene føre til stor slitasje på vinterbeitene, og et potensielt stort skadeomfang på 

furuforyngelse. Dette gjør at minstearealet i disse områdene antakelig ikke bør økes for mye. 

Våren 2018 ble det gjennomført elgbeitetakst hvor hele kommunen er representert. Ådalen og 

Soknedalen var godt representert med prøveflater, men både Tyristrand/Ask og Krokskogen 

kunne med fordel gjennomført flere registreringer for mer robuste resultater. Faun 

naturforvaltning sammenstilte og analyserte resultatene fra elgbeitetaksten. Resultatene tyder 

på at beitetrykket på de viktigste beiteplantene (ROS, furu og bjørk) har holdt seg relativt 

stabilt siden forrige takst i 2015. Faun er likevel overrasket over at både furu og bjørk er 

overbeitet, til tross for flere år med relativt lav elgtetthet. De peker på flere grunner for at 

resultatene er slik; 1) høyt innslag av trekkelg om vinteren, 2) beiting er tillagt vekt ved utvalg 

av takstbestand eller 3) beitegrad og antall møkkhauger vurderes for høyt (overestimering). 

Rapporten konkluderer med at beitetrykket og møkktettheten på Ringerike trolig er 

overestimert over tid, men at utvikling i beitetrykk over tid stemmer godt overens med 

«virkeligheten». Deres anbefaling er å holde elgbestanden i intervallet 0,2-0,3 sett elg per 

jegerdag for å opprettholde et bærekraftig nivå. I 2017 var dette tallet på 0,22. 

I de kommunale mål og retningslinjene for hjortevilt i perioden 2018 – 2022 er det beregnet at 

et langsiktig mål på et årlig jaktuttak på 500 elg skal være bærekraftig. Momenter bak 

beregningen er næringsgrunnlaget som er i ferd med å bygges opp. Beitepotensialet økes ved 

at det nå er kortere vintre med mindre snø, en generell økning i boniteter og høyere 

avvirkning i lavereliggende områder som gir økt kvalitetsbeite for hjortedyr.  
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Viltpåkjørsler og irregulær avgang 

Antallet påkjørsler varierer fra år til år, og avhenger ofte av hvordan vinteren har vært. Figur 4 

viser at antallet elgpåkjørsler har hatt en nedadgående trend de siste årene, noe som er 

sammenfallende med lavere tetthet, med topper de årene det har vært mye snø (slik som i 

2018). Rådyrpåkjørsler har vært på et stabilt høyt nivå de siste årene, noe som antas å ha en 

sammenheng med størrelsen på bestanden. Hjortepåkjørsler er ikke et nevneverdig problem. 

Bekymring over et større antall trafikkulykker dersom elgbestanden økes er reell. Dette preges 

mye av snømengde og trekkelg på de strekningene som er spesielt utsatt, som E16 ved Nes i 

Ådal og riksvei 7. 

 

Figur 4. Oversikt over antallet viltpåkjørsler med bil eller jernbane for elg, hjort og rådyr i perioden 1987-2018 i 
Ringerike kommune. 

 

Valdstruktur og differensiering av minsteareal  

Elg skal som en hovedregel forvaltes gjennom bestandsplaner. Hjorteviltforskriftens § 15 sier 

at vald må disponere et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet for at kommunen 

skal kunne godkjenne en bestandsplan for området. Dagens minsteareal for elg er på 2500 

dekar. Dette betyr at vald etter dagens forskrift må være minst 50 000 dekar for å få godkjent 

bestandsplan, men med den foreslåtte endringen blir dette endret til 60 000 dekar. 

Pr i dag består kommunen av 24 elgvald, hvorav 17 har godkjent bestandsplan. Dersom 

endringen gjennomføres som foreslått vil 11 av 24 elgvald fremdeles tilfredsstille arealkravet, 

mens resten må slå seg sammen med nabovald eller danne bestandsplanområder for å oppfylle 

de nye kravene. For de enkeltvaldene som har et areal under det nye minstearealet er eneste 

mulighet sammenslåing eller bli en del av et vald. Ved opprettelse av bestandsplanområder vil 

valdene som inngår i samarbeidet opprettholde sine grunnleggende rettigheter som vald. 

Valdene samarbeider om å utarbeide bestandsplan for området, og vil få tildelt frie dyr. Alle 

valdene i bestandsplanområdet får kvoter tildelt fra kommunen basert på areal. Slik 

valdstrukturen er i dag, med mange små vald, er dette ikke ideelt når man forvalter en art som 

beveger seg over større områder. En endring i strukturen som følge av en økning i 

minstearealet er derfor å anse som noe positivt, da økningen vil føre til større og mer robuste 



forvaltningsenheter. Man vil kunne få mer samarbeid over større områder, noe som vil gagne 

forvaltningen av elg. Valdene får tid på å organisere seg, som en følge av at forskriften ikke 

trer i kraft før 2020.  

Angående differensiering av minsteareal er det forhold som taler for og imot dette. Det synes 

hensiktsmessig med tanke på at det er lokale variasjoner i elgtettheten, men på den annen side 

stiller forskrift om forvaltning av hjortevilt krav til at det skal være klare skiller for at man 

skal kunne differensiere, som for eksempel snaufjellsområder, store veier eller store vassdrag. 

Dette er ikke tilfellet i Ringerike slik valdstrukturen er i dag. Fellingstallene i kommunen, 

både regionvis og på valdnivå, tyder på at det er for store variasjoner til at differensiering er 

hensiktsmessig. Hvis man skulle differensiert ville man fort endt opp med flere ulike 

minsteareal, som ville ført til en utfordrende og unødvendig komplisert forvaltning av 

hjorteviltet. I tillegg ønsker kommunen fortsatt å aktivt benytte det handlingsrommet som 

ligger i hjorteviltforskriftens § 7 om fravik av minsteareal, for å avhjelpe de områdene som 

tidvis har mye elg. Det vurderes derfor at det kun blir ett minsteareal som gjelder for elg i hele 

kommunen. 

Vurdering av høringsuttalelsene fra høringsrunden i 2017 

Minstearealet var i første behandling foreslått endret til 4000 dekar for elg. Svarene fra den 

første høringsrunden besto for det meste i at valdene syntes det var en stor endring å gå fra 

2500 til 4000 dekar. Flere vald etterlyste også beitetakst før en eventuell endring, og ytret et 

ønske om differensiert minsteareal fordi de mente det fremdeles var mye elg i deres områder. 

De største innvendingene kom fra Nes i Ådal og Soknedalen. Valdene i Nes pekte også på 

trafikksituasjonen på vinterstid, med mye trekkelg. 

Flere av høringsuttalelsene er tatt til følge ved at det foreslåtte minstearealet er justert ned, 

samtidig som vi avventet til beitetaksten forelå. Tidspunktet for når endringen trer i kraft vil 

også gi valdene tid til å omstille seg. 

Dagens lokale forskrift: 

Forskrift 23. april 2003 nr. 528 om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike 

kommune, Buskerud 

§ 1. Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i kommunen. 

§ 2. Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for 

fellingskvote på elg, hjort og rådyr, er 2.500 dekar for elg, 12.000 dekar for hjort og 300 dekar 

for rådyr. 

§ 3. Denne forskriften trer i kraft straks, og samtidig oppheves den del som angår Ringerike 

kommune i forskrift av 4. mai 2001 nr. 487 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, 

Drammen, Kongsberg, Ringerike, Hole, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, 

Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Flesberg, Rollag og Nore og 

Uvdal kommuner, Buskerud.  

 

Avslutningsvis: 

Det synes hensiktsmessig å ha et minsteareal som gjelder for hele kommunen. 

Administrasjonen mener det er forvaltningsmessig nødvendig å øke minstearealet for elg til 

3.000 dekar. 



MÅL OG RETNINGSLINJE R FOR

HJORTEVILTFORVALTNIN GEN

I
RINGERIKE KOMMUNE

2018 - 2022



FORORD
I 2016 vedtok Klima - og miljødepartementet ny f orskrift om forvaltning av hjortevilt . I § 1
kommer det fram at formålet med forskriften er at hjor t e viltforvaltningen skal ivareta
bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold, samt at det skal legges til rette for
lokal og bærekraftig forvaltning. I § 3 kommer det fram at kommunen skal vedta mål for
utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er å pnet for jakt på arten(e). Disse
målene skal ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på
naturmangfold, jord - og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.

Hensikten med kommunale mål for hjorteviltforvaltningen er å diskutere forvaltningsspørsmål
med rettighetshaverne og andre med interesser i utmark. Målene skal være konkrete og
etterprøvbare. De skal også etablere en bredest mulig faglig og politisk forankret plan, som
sammen med sentrale lover og forskrifter er sty rende for hjorteviltforvaltningen i Ringerike
kommune. Målene brukes blant annet som juridisk grunnlag når kommunen skal godkjenne
flerårige bestandsplaner.

Det er opp til kommunen selv hvordan målene forankres i kommunen. Vi anser det som mest
hensiktsme ssig at målsettingen e revideres ved behov hvert fjerde år av landbruks kontoret i
samarbeid med Viltnemnd a , i tillegg til en fortløpende vurdering dersom behov oppstår .

M ål og retningslinje r for hjorteviltforvaltning i Ringerike kommune i 2018 – 2022 ble
ut arbeidet av landbrukskontoret, og ble sendt på høring til alle vald ledere , lokale
interesseorganisasjoner , nabokommuner og fylkesmannen i Buskerud . Høringsforslagene ble
bearbeidet, og et nytt utkast ble utarbeidet. Dokumentet ble politisk behandlet i Vilt nemnda,
Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning og Formannskapet før de t ble endelig ved tatt av
K ommunestyret.

Vedtatt av Ringerike kommune 3 . m ai 2018

«Ringerike kommune vedtar mål og retningslinjer for forvaltnin g av hjortevilt i Ringerike
kommune i perioden 2018 – 2022 . Vedtaket hjemles i Forskrift om forvaltning av hjortevilt §
3.»
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1. ORGANISERING AV VALD OG BEST ANDSPLANOMRÅDER

1.1 DEFINISJONER

Jaktrettshaver :

E nhver som har jaktrett på en eiendom. Retten til å jakte tilhører grunneier hvis ikke annet er
bestemt, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 2 h. Dersom grunneier overlater sin
eiendom til noen annen til bruk, skal brukeren ha jaktretten med mindre annet er avtalt.
Jaktrett kan ikke skilles fra eiendommen for lengre tid enn 10 år om gangen, uten når
jaktretten følger bruksretten til eiendommen. Avtale om særskilt bortleie av jaktrett skal være
skriftli g, jf. viltloven § 28.

1.2 KOMMUNENS ANSVAR

- Behandle søknader om nye vald eller endringer i vald , bestandsplanområder og
bestandsplaner innen 15. juni , jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 11, 14 og 16

- Bidra til at valdene organiseres som bestandspla nområder med naturlige grenser og
med be standsplan godkjent av kommunen

- Informasjon ut til valdene
- Samle inn og registrere sett og skutt data fra valdene og legge dette på

Hjorteviltregisteret , om det ikke er ført elektronisk
- Tildele kvoter til alle vald med grunnlag i kommunens målsetting, godkjente

bestandsplaner, målrettet avskytning og bestandenes utvikling. Kvote tildeles
enkeltvaldene årlig , jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 18 og 20

- Tilrettelegge for at rapporteringsrutiner og ettersøk skjer som beskrevet i f orskrif t om
utøvelse av jakt og fangst k ap. 8 j akt på og avliving av storvilt

- Organisering og administrering av fallviltmannskap, fallviltstatistikk og tiltak for
redusering av viltpåkjørsler

- Årlig tildele midler ved søkn ad til det k ommunale viltfondet . Søknadsfrist er 1. mai og
1. november

- Oppfølging av brudd på viltlov og tilhørende forskrifter
- Stimulere til etablering av be itetakster i vinterbeiteområder
- K oordinerer beitetaksering når hele kommunen skal takseres
- Behandle søknader om skadefelling, jf. naturmangfoldloven § 18 og forskrift om

skadegjørende vilt
- Planarbeid og biotopbevaring

1.3 VALDET OG VALDLEDERS ANSVAR

- Oppnevne valdansvarlig representant. Vedkommende opptrer på vegne av
jaktrettshaverne ovenfor kommu nen i sak er som berører valdet , jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 9

- Overvåke viltbestanden og ressursgrunnlaget i sitt område og forvalte bestandene i
henhold til valdets og kommunens målsetninger samt gjeldende lovverk , jf. viltloven
og forskrift om for valtning av hjortevilt

- Innen 1. mai skal endringer som har skjedd med valdets grenser, ei endomsforhold og
tellende areal i løpet av siste jaktår melde s til kommunen , jf. forskrift om forvaltning
av hjortevilt § 11
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- Organisere og administrere jakta slik at den utføres med grunnlag i gjeldende lovverk,
forskrifter, kommunale målsetninger og godkjent bestandsplan /tildelt kvote

- Utarbeide bestandsplan for hjortevilt med inntil fire års varighet, jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 15. Planen skal behand le og definere mål der minimum
følgende punkter skal være med:

Oversikt over innmeldt areal, jaktfelt og valdets avgrensning på kart
Rutiner for innsamli ng/rapportering (sett elg, vektrapporter , tannprøver mm. )
Avskytingsplan med årlig kvote
Målsetninger m ed alders - og kjønnssammensetning, bestandsstørrelse,
beitegrunnlag mm.
Forebyggende tiltak for å hindre uakseptable skader og ulemper på andre
samfunnsinteresser, for eksempel ved gjennomføring av beiteregistreringer

- Foreta justeringer for å oppnå målsetn inger og være innenfor avskytningsplan for
perioden. 20 % avvik aksepteres

- Utarbeide planer for viltstelltiltak og gjennomføre dette i samarbeid med lokale
aktører , jf. veileder til forskrift om forvaltning av hjortevilt kap. 2

- Bør o vervåke beiteskad er på skog gjennom beitetakster , jf. veileder til forskrift om
forvaltning av hjortevilt kap. 2

- Sende inn oversikt over jaktl edere til kommunen før jakt på elg og hjort starter hvert
år , jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 26a

- Se til at samjak t utøves på de områder dette er naturlig. Det skal også vises hensyn til
andre interessegrupper da alle har rett til å utøve friluftsliv

- Foreta kontroll av at skutt e dyr stemmer med tildelt kvote
- Bidra til god kommunikasjon mellom kommunens fallviltmannskap og jaktutøver e
- O pplærin g og informering av jaktlederne
- Samle inn sett - elg/ sett - hjort skjemaer for valdet på de artene man har fellingstillatelse

på , og sende dette til kommune senest 1 4 dager etter jaktas slutt , jf. forskrift om
forvaltnin g av hjortevilt § 32

- Bidra til å innføre elektronisk innrapportering av sett - elg/ sett - hjort vi a
www.settogskutt.no , og kontrollere/godkjenne registreringene som er oppført

- Sende inn fellingsrapport til kommunen in nen 14 dager etter e ndt jakt , jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 32

- Sende inn tannposer for elg og hjort senest 14 dager etter endt jakt , jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 32

- Betale fellingsavgift på f elte dyr til kommunens viltfond, jf. forskrift om kommunale
viltfond m.m. § 6. Regning utarbeides av kommunen med grunnlag i
felli ngsrapportene og sendes valdene

1.4 J AKTLAGET OG J AKTLEDERS ANSVAR

- Utnevne ansvarlig jaktleder for jakt på elg og hjort, jf. forskrift om utøvelse av jakt,
felling og fangst § 26a

- L ede og organisere jaktutøvelsen , og påse at den foregår på en human og forsvarlig
måte i tråd med gjeldene lover og forskrifter. Den enkelte jeger er selv ansvarlig for
selve jaktutøvel sen og egen og andres sikkerhet

- Sørge for at a lle som jakter har tilgang til godkjent ettersøkshund til ettersøk av
påskutt vilt. Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom
skriftlig avtale være sikret tilgang på ettersøkshund som kan være på stedet innen
maks 4 timer etter påskytingen , jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 4
og 23
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- Har et særlig ansvar ved skadeskyting i f orbindelse m ed riktig prosedyre og
kommunikasjon m ed Viltnemnda/ kommunens ettersøkspersonell , jf. forskrift om
utøvelse av jakt, felling og fangst § 27

- Fylle ut sett - elg/ sett - hjort skjema er og slaktevektskjema er , og levere dette til
valdansvarlig ved jaktas slutt , før 14 dager etter endt jakt

2. MÅL FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT
Kommunens hovedoppgave er å ivareta viltets interesser.

Kommunen har et overordnet ansvar for verdier og interesser knyttet til opplevelsesverdier,
biologisk mangfold, trafikkproblemer, skader på jord - og skogbruk og andre skader/ulemper.
Det kommunale ansvaret ligger derfor hovedsakelig i regulering av størrelsen på de ulike
hjorteviltbestandene. Kommunen har også ansvar for å ivareta jaktretthavernes rettigheter og
rettssikkerhet, gjennom å fastsette forskrifter og fatte enkeltvedtak.

Jakt er en viktig del av friluftslivet, men det som er spesielt med jakt er ressursforvaltningen
av artene det jaktes på. Det er jegerne som i praksis står for forvaltningen av hjorteviltet. For
at forvaltningen skal lykkes med målene er man avhengig av at jegerne gjennomfører en
målrettet jakt , basert på det aljert bestandsplanlegging og en årlig avskytningsplan . Mål og
eventuelle ti ltak skal være lokalt forankret gjennom kommunale målsetninger og
bestandsplaner.

2.1 ORGANISATORISKE MÅL

- Ringerike kommune skal bidra til samarbeid innen forvaltningen av hjortedyrene på
tver s av vald, kommuner og regioner

- Det skal legges til rette for samarbeid i bestandsplanområder mellom vald i og utenfor
kommunen der dette er naturlig ut fra bestandsdynamiske forh old

- Fragmentering av dagens valdstruktur er uønsket . For å sikre en helhetlig forvaltnin g
er det ønskelig med vald/ bestandsplanområder som utgjør store nok områder til at det
kan godkjennes bestandsplaner for områd et , jf. F orskrift om forvaltning av hjorte vilt

- Vald som ikke har bestandsplaner for elg oppfordres til å utarbeide dette , og eventu elt
inngå i bestandsplanområder eller slå seg sammen med nabovald for å få stort nok
tellende areal til å imøtekomme arealkravet i forskr ift

- V aldene bør samor dne forv altningen av elg, hjort og rådyr på områdene de disponerer
- Ved privatrettslig konflikt i valdene bør det være dialog mellom partene for å finne

løsninger begge parter kan leve med. Eventuelt kan det søkes tilknytning til andre
nabovald slik at det etablere s større forvaltningsenheter

2.2 HOVEDMÅL FOR HJORTEVILTFORVA LTNINGEN

- Forvaltning en av hjorteviltbestandene skal gi sunne dyr i god kondisjon
- Det skal tilstrebes en optimal kjønns - og alderssammensetning med hensyn til

produksjon
- B estandsstørrelsene skal tilpasses bæreevne , skader på innmark og skog og konflikter

med øvrig friluftsliv
- A ntallet trafikkdrept vilt skal holdes på et minimum
- Hjorteviltbestandene skal ikke representere en trussel mot annet biologisk mangfold
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- Kommunen skal b idra til å ta va re på og sikre viktige trekkruter og leveområder for
hjortevilt

2.3 ELG

2.3.1 Beitegrunnlag

Vinterbeite t har tatt seg opp de siste årene, men kvaliteten på sommerbeite t er fremdeles
under det som er optimalt. Plantea rtene ROS, furu og bjørk tåler et vedvarende beit etrykk på
om lag 35 % før beitetilgangen reduseres betydelig. Tallene det er referert til her er beitetrykk
og ikke beiteskader.

- Elgbestanden skal tilpa sses beitegrunnlaget i kommunen
- B eitegrad en på ROS - artene skal reduseres og ikke overstige 50 %
- Beitegr aden på b jørk skal reduseres og ikke overstige 35 %
- Beitegraden på furu skal ikke overstige 35 %
- Beiting på gran bør ikke forekom me

2.3.2 Bestands sammensetning

Svært skjeve kjønnsforhold er uønsket da det kan medføre uønskede effekter som forsinket
kalvetidspunkt. Kroppsvekt og kondisjon til elgkuene er avgjørende for tidspunktet for
kjønnsmodning og reproduksjon. Slaktevektene til kalver og ungdyr avhenger i stor grad av
tetthetsavhengige faktorer som bestandstetthet og mattilgang. Langsiktige endri nger i kalve -
og ungdyrsvektene skyldes ofte et redusert mattilbud som følge av økt tetthet. Klima og
avskytingsstrategi vil være medvirkende faktorer.

- Forholdet mellom sett ku og okse skal ikke overstige 1,6 :1
- Antallet kalveførende kyr økes og holdes jevn t over 55 %
- Gjennomsnittlig slaktevekt på kalv bør ikke være lavere enn 65 kg
- Gjennomsnittlig slaktevekt økes med 5 kg. pr dyregruppe fr am til 2028 , med

forbehold om klimaeffekten

2.3.3 Framtidig avskyting

Mål for elgbestandens kjønns - og alderssammensetning li gger til rettighetshavernes
ansvarsområde, og avskytingsprofilene finnes i b estandsplanene for elg 2016 - 2020 . Vald
uten godkjent bestandsplan tildeles kvote på dyr som innenfor en gitt periode skal gi
tilnærmet lik avskytingsprofil som storvaldenes bestan d splaner. Dette med hensyn til kjønn,
alder og bakgrunnsareal bak hvert tildelte dyr.

- Langsiktig mål: Å rlig uttak økes jevnt med bestandens størrelse, og jevnes ut ved et
uttak på om lag 500 dyr årlig . Uttaket av stammen differensieres i tråd med lo kale
forhold

- Kategorien ungdyr fjernes fra avskytingsprofilen og inngår i kategoriene ku eller okse,
til en forenkling for jegeren

- Vektklasser fjernes
- Uttak av mindreverdige dyr stimuleres
- K alveavskytingen økes for å redusere belastningen på vinterbeitene
- H øyproduktive elgkyr spares
- E ldre okser spares , spesielt i de n første uka i jakta
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2.4 HJORT

Datagrunnlaget er for lite til å kunne lage detaljerte mål .

- Hjortebestanden skal forvaltes slik at den gir en høstbar ressurs
- Hjortebestanden skal forvaltes slik at beiteskader på økonomisk viktige treslag som

gran og furu er minimale
- Øke kvaliteten og andelen førte sett hjort - skjema og fellingsrapporter
- Raskere rapportering
- Det innhentes mer kunnskap om hjortebestanden

2.5 RÅDYR

Datagrunnlaget er for lite til å kunne lage detaljerte mål.

- Årlig uttak skal være med på å redusere antallet trafikk påkjørsler
- Det innhentes mer kunnskap om rådyrbestanden
- Bedre organiseringen av valdstrukturen
- Raskere rapportering

2.6 IRREGULÆR AVGANG

Antallet hendelser vil av henge av snømengder og temperatur. Viltpåkjørsler og annen
irregulær avgang håndteres av kommunens fallviltmannskap. Fallvilt og dets verdi tilfaller det
kommunale viltfondet. Viltfondet kan etter søknad gi støtte til tiltak som minimerer antallet
viltpåkj ørsler.

- Gjennomføre trafikksikringstiltak, som for eksempel skilting, når kommunen blir gjort
oppmerksom på vilttrekkområder dannet på grunn av store snømengder eller andre
klimatiske forhold

- Antallet hjortepåkjørsler bør ikke overstige 5 % av jaktuttaket
- Antallet elgpåkjørsler bø r ikke overstige 5 % av jaktuttaket
- Antallet rådyrpåkjørsler bør reduseres, og skal ikke overstige 30 % av jaktuttaket

2.7 A NDRE INT ERESSER

Hjorteviltet betyr mye for lokal verdiskapning , i form av kjøtt og som grunnlag for jakt og
andre opplevelsesbaserte aktiviteter.

- Det skal legges til rette for a t hensynet til andre interesser blir godt ivaretatt i
forvaltningen av hjortevilt

- Det skal kunne drives småv ilt - og storviltjakt samtidig i områder hvor dette er naturlig
- Jakt skal ikke d rives slik at den forårsaker uakseptable ulemper på andre

friluftsaktiviteter

2.8 UFORUTSET T E SITUASJONER

2.8.1 S krantesjuke

Chronic Wasting Disea se (CWD), også kalt skrantesjuke, er en dødelig og smittsom
prionsykdom som er påvist på villrein i Nordfjella, samt e nkelte tilfeller på hjort og elg i
Trøndelag og Møre og Romsdal . Sykdommen spres ved kontakt mellom hjortedyr og miljøet
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de beveger seg i. Skrantesjuke hos elg antas å være en atypisk versjon av skrantesjuke som
opptrer sporadisk (opp står uten smitte), og som regel rammer eldre individer. Det er per dags
dato ikke påvist tilfeller av skrantesjuke i Ringerike kommune. Dersom det b lir påvist tilfeller
av skrante sjuke i kommunen bør følgende tiltak settes i gang:

- Følge Mattilsynets tilrådninger
o Tilrettelegge f or reduksjon av bestander av elg, hjort og rådyr
o Vurdere hvor mye besta ndene bør reduseres, enten ved økt jaktuttaket generelt

eller ved økt uttak av eldre hunndyr
o Regulere bestandstettheten ved å justere antallet fellingstillatelser i hele eller

deler av kommunen ved å bruke forskrift om forvaltning av hjortevilt § 7,
fortrinnsvis for ett år

o B idra til at søknader om dispensasjon fra forskrift om midlertidige tiltak for å
begrense spredning av skrantesjuke , som omhandler forbud mot fôring og
utsetting av slikkesteiner til ville hjortedyr, minimeres ved å tilrettelegge for
andre tiltak enn fôring

2.8.2 Sykdommer som følge av klimaendringer

Klimaet i Norge er i endring. Både kjente og ukjente sykdommer forårsaket av endringer i
klimaet kan spre seg blant bestande ne av elg, hjort og rådyr. Dette kan for eksempel være
sykdommer knyttet til flått og hjortelusflue, og eventuelt andre sykdommer vi ikke er kjent
med , som kan ha negativ virkning på hjorteviltbestandene. Stor bestandstetthet vil vanligvis
føre til økt smittespr edning. Bestandstettheten til elg, hjort og rådyr må avpasses etter
situasjonen.

3. A NNET UTTAK AV VILT - SKADEFELLING
Naturmangfoldlovens § 18 punkt b åpner for at kommunen kan gi tillatelse for uttak av vilt
for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom. Dette
skal skje via søknad til kommunen ved landbrukskontoret. Slike problemer skal hovedsakelig
løses innenfor ordinære jakttidsrammer. Det blir stilt krav til at grunneier har prøvd ut
avbøtende tiltak for å avverge eller hindre skade eller redusere predasjon før en eventuell
skade fellingstillatelse gis , jf. forskrift om felling av skadegjørende vilt § 1 punkt 2 . Hver
søknad vurderes ut fra dens gitte forhold. Det skal så langt som mulig tas hensyn til
yngletidsfredni ngen ved skadefellinger. Informasjon om skadefelling og hva en søknad om
skadefelling må inneholde fin ne s på kommunens hjemmesider.

4. V ARIGHET OG REVIDERIN G
De kommunale forvaltningsmålene for hjortevilt bør være forutsigbare og stabile, men skal
samtidig kunne oppdateres i takt med utviklingen i hjorteviltbestandene. Mål og retningslinjer
oppdateres ved behov hvert fjerde år, i tillegg til en årlig fortløpend e vurdering. Dette gjøres
med tanke på tilegning av ny kunnskap og uforutsette endringer i hjortevilt bestandene. Dette
gjelder spesielt for hjort og rådyr, j f. kapittel 2.4 og 2.5 .
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5. TIDSFRISTER

Sak Tidsfrist Hvem
Fremme forslag om nytt minsteareal 15. januar Parter med interesse
Fastsettelse av forskrift om minsteareal 15. mars Kommunen
Rapportere fallvilt til SSB via Hjorteviltregisteret 31. mars Kommunen
Trekke eiendom ut av vald 1. april Jaktrettshaver
Trekke godkjenning av vald* 1. april Kommunen
Trekke vald ut av bestandsplanområde 1. april Valdansvarlig
Trekke godkjenning av bestandsplanområde 1. april Kommunen
Trekke godkjenning av bestandsplan 1. april Kommunen
Trekke kvotefri jakt på rådyr 1. april Kommunen
Søknad om godkjenning av vald 1. mai Valdansvarlig
Melding om endringer i valdet 1. mai Valdansvarlig
Søknad om godkjenning av bestandsplanområde 1. mai Bestandsplanområdets representant
Melding om endringer i bestandsplanområdet 1. mai Bestandsplanområdets representant
Søknad om godkjenning/endring av bestandsplan 1. mai Valdansvarlig eller bestandsplanområdets representant
Søknad om kvotefri jakt på rådyr 1. mai Valdansvarlig eller bestandsplanområdets representant
Behandle søknad om vald 15. juni Kommun en
Behandle søknad om bestandsplanområde 15. juni Kommunen
Behandle søknad om bestandsplan 15. juni Kommunen
Behandle søknad om kvotefri jakt på rådyr 15. juni Kommunen
Utsending av fellingstillatelse på elg, hjort og rådyr 15. juni Kommunen
Rapportere sett elg og sett h jort til kommunen 14 dager etter endt jakt Jaktleder/valdansvarlig
Rapportere fellingsresultat til kommunen 14 dager etter endt jakt Valdansvarlig
Levere tannposer til kommunen 14 dager etter endt jakt Jaktleder/valdansvarlig
Registrere papirskjema for sett elg og sett hjort i Hjorteviltregisteret 30 dager etter endt jakt Kommunen
Rapportere fellingsresultat til SSB 30 dager etter endt jakt Kommunen

*Kommunen kan trekke tilbake valdgodkjenning og kreve ny søknad også ett er 1. april dersom det foreligger tvil som berører rettsforhold i valdet





RI N GERI KE KOM M U N E
Miljø og arealforvaltning, Viltnemnd

Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32 11 74 00 www.ringerike.kommune.no

Viltnemndas medlemmer og varamedlemmer

Møte i Viltnemnda

Det vises til innkalling til møte
Onsdag 18 . september kl. 18.00, Fossveien 9

Saksliste:

Sak 6 /19 FASTSETTELSE AV FELLINGSAVGIFT FOR 2020

Forslag til vedtak:
Fellingsavgiften justeres noe opp. For elg betyr dette en fellingsavgift på kr. 560, - for voksne dyr og
kr. 250, - for kalv, og for hjort kr. 400, - for voksne dyr og kr. 250, - for kalv.

Saksopplysninger:
Maksima l lovlig avgift for inneværende år 2019 er følgende:

- Voksen elg: kr 562, -
- Elgkalv: kr 331, -
- Voksen hjort: kr 430, -
- Hjortekalv: kr 261, -

Vurderinger:
Forslaget til fellingsavgift for elg bygger på ønsket om en høy andel kalveavskyting. En videreføring av
en lavere avgift på kalv gir et signal om ønsket avskytingsprofil. I tillegg vil det være hensiktsmessig
med en jevn økning av avgiftene, for å unngå store endringer på seinere tidspunkt. Det har vært en
økning i utgifter til tannprøver og rapporter, som kan forsvare en liten økning i fellingsavgiften.

Avgiftsbelagte felte elg i 2018 var på 265, og med en fellingsprosenten på 59 %. Omtrent samme nivå
som for 2017 da den var på 58 %. Den totale tildelingen til valdene ligger på sammen nivå som for
2018. Fellingsprosenten for hjort for 2018 var på 14,5 % i 2018 kontra 31,7 % i 2017.

Direktoratet har ikke lagt ut makssatser for 2020 , og makssatser for 2019 legges derfor til grunn.

Sak 7 /19 FORSLAG TIL ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG

Forslag til vedtak
Saken legges frem til politisk behandling.

Saksopplysninger

Sak om forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune har vært ute på høring. Det har
kommet inn tre hørings innspill:

Fylkesmannen i Oslo og Viken :
Fylkesmannen går ikke inn på faglige vurderinger som ligger til grunn for forslaget. De påpeker likevel
den alvorlige situasjonen med CWD man nå har på hjortevilt, og at Ringerike fra jakta 2019 er tatt
med i prøvetakingsprogrammet for CWD. Ringerike kommu ne grenser til Sør - Aurdal som er
oppfordret til å halverer sin elg - og hjortebestand i forhold til 2016 - nivå som et tiltak for å hindre



smittespredning. I tillegg må kommunen se til sin egen vedtatte målsetting om en hjorteviltbestand
med sunne dyr i god k ondisjon.

Vald 12, Ruu d, Astrid Berg Langvandsbråten:
Valdet ønsker en videreføring av dagens minsteareal på 2500 dekar. Valdet har hatt godt med elg
siste planperiode, med en god og planmessig gjennomføring av sin forvaltning av hjorteviltet.
Beiteskad er er problematisk i dette området. Beiteregistreringer viser betydelige beiteskader på
produktiv skog fra både elg og hjort. Valdet ønsker mer samarbeid over kommunegrenser, og ulikt
minsteareal i ulike deler av kommunen. Om kommunen beslutter å viderefø re samme minsteareal
for hele kommunen, mener valdet at hjorteviltforskriftens § 7 må brukes aktivt for økt avskyting i
deler av kommunen der dette blir nødvendig.

Nes Nord - Øst storvald:
Valdet mener at det er hensiktsmessig med ulikt minsteareal i komm unen, da det er ekstraordinære
forhold i noen områder. Det vises til trafikksikkerhet, trekkelg og beites kader. Valdet mener videre at
et minsteareal på 3000 dekar vil stride mot kommunens egen målsetting, og hjorteviltforskriftens
formål § 1. Det vises vi dere til betydelige beiteskader på skog og jord . Dette fører også til at elgen
beiter ned sitt eget ressursgrunnlag . Det er vanskelig å få opp furubestander, og det er også økende
beitegrad på gran. I vedlegg har Mjøsen kommentert beiteskadene i driftsplan for Søndre Lunde,
hvor man påpeker at furuforyngelsen holdes systematisk nede av en for stor vintersta mme av elg, og
at man mangler gode furuforyngelser i utviklingsdyktig alder. Valdet mener videre i sin uttalelse at
valdet er overbelastet med elg, da tr olig på grunn av trekkelg. En økning i minstearealet vil også øke
faren for og skadene ved elgpåkjørsler ytterligere. Det vises også til økt smittepress av ulike
sykdommer og parasitter, og at man legger opp til en økt avskyting i nabokommunen Sør - Aurdal. Et
høyere minsteareal i Ringerike vil være å gå motsatt vei. Valdet ø n s ker å videreføre dagens
minsteareal, og mener at en økning av elgstammen vil føre til mer skader og ulemper, også for elgen.
En økning av minstearealet v il gi mindre fleksibilitet i fo rhold behov for tidvis økt avskyting. Dersom
minstearealet er en begrensende faktor for avskytingen vil man måtte søke om dispensasjon hvert
år. Videre mener valdet at minstearealet for hjort bør endres til 5000 dekar.

Vurdering
To av høringsinnspillene kommer fra de områdene i kommunen som har høyest tetthet med elg, som
har utfordringer med trafikk og beiteskader, og som følgelig ønsker en videreføring av dagens
minsteareal. Høringsinnspillene foreslår differensiert minsteareal innad i kommunen. Hvorfor dette
ikke er forslått som en løsning er begrunnet i saksfremlegget.

Høringsinnspillene påpeker det økende fokuset på skrantesjuke. Temaet er ikke blitt belyst i så s tor
grad i saksfremlegget. Ringerike kommune er pålagt å være m ed i prøvetak ingsprogrammet for CWD
fra jakta 2019, i tillegg til at det legges opp til en hardere avskyting i nabokommuner for å forebygge
smittespredning. En økt risiko for smitte av sykdommer og parasitter må tas med i vurderingen ved
avgjørelse om mins tearealet for elg skal endres, i tillegg til de argumenter som ligger i
saksutredningen.

Etter en helhetlig vurdering mener administrasjonen fremdeles at det er forvaltningsmessig
nødvendig å øke minstearealet for elg til 3000 dekar.



Sak 8/19 NY VILTFORSKRIFT

Forslag til vedtak:
Med tilsagn fra viltnemnda utarbeider a dministrasjonen en høringsuttalelse basert på vurderingene i
saken, og da med forbehold om senere politisk godkjenning og vedtak .

Saksopplysninger:
Miljødirektoratet foreslår ny for skrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett,
forskning og dyrepark (Viltforskriften). Direktoratet samler fire eksisterende forskrifter som regulerer
innfanging, uttak, oppdrett og hold av vilt, og håndtering av dødt vilt, til en fel les forskrift.
Utgangspunktet er at hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres i den nye forskriften, og at
bestemmelsene nå samles i en mer systematisk og harmonisert forskrift. Det er også innarbeidet et
skille mellom vilt som forekommer naturlig i Norge og fremmede viltarter. Bestemmelsene om hold
av fremmede viltarter flyttes til forskrift om fremmede organismer. Høringsfrist er 1. oktober 2019.
Se sakspapirer her og her .

Vurderin g:
Det er positivt at fire forskrifter samles i en systematisk og helhetlig forskrift der hovedprinsippene i
viltforvaltningen videreføres. Vi har to merknader:

Kapittel 3. Skadefelling og annet uttak av vilt . Vi kan ikke se at forho ld et til yngletid er nevnt noe
sted. Prinsippet om at viltartene i størst mulig grad skal være fredet i yngletiden bør videreføres, og
dette bør presiseres i forskrift. I gjeldende skadefellingsforskrift er det en bestemmelse som sier at
«avlives mordyr i yngletid bør avkommet av d yrevernsmessige hensyn om mulig avlives». Denne bør
inkluderes i ny forskrift, eller i det minste presiseres i veilederen til forskriften.

Kapittel 3, § 3 - 4 Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning . « Grunneier skal uten ugrunnet
opphold rapportere uttak til kommunen, med opplysning om antall, art og hvilken skade som var
grunnlag for uttaket. » Ordet «grunneier» bør byttes til «skadelidte», for bedre samsvar. Meldeplikt
bør også gjelde i de sakene hvor beslut ningsmyndigheten etter §§ 3 - 4 til 3 - 6 ette r søknad kan gi
tillatelse til uttak.

Administrasjonen vurderer saken av å være av en slik art a t den bør behandles politisk. En
høringsuttalelse utarbeides med forbehold om senere politisk godkjenning og vedtak .

Drøftingssak: KONTROLL UNDER JAKTA 2019

Kommunen kan kontrollere at egne forvaltningsvedtak blir fulgt opp, og kontroll av felte dyr, i tillegg
til tilgang til godkjent ettersøkshund, jf. Forskrift om jakt felling og fangst, § 23. Utover dette er det
politiet som har myndighet til å kontrollere at lover og regler er fulgt, og det synes derfor
hensiktsmessig å legge opp til kontroll ved behov i samarbeid med politiets miljøkoordinator som har
de nødvendige myndigheter til å utøve sl ik kontroll.

I veiledning til nevnte forskrift står også at d er hvor kommunen bidrar til å etablere oppsyn, skal den
påse at dette er koor dinert med det lokale politiet.

Drøftingssak: ADMINISTRASJONSSKRIV 2019

Vedlagt innkallingen følger forslag til administrasjonsskriv til vald - og jaktledere for 2019 . Skrivet
gjennomgås på møtet.



Punkt D. vil bli endret fra neste bestandsplanperiode. I vedtatte kommunale mål for
hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune er d et vedtatt å fjerne vektklasser, og at kategori ungdyr
fjernes fra avskytingsprofilen.

ORIENTERINGSSAKER

- Jegermøte som ble avholdt 28. august.

E VENTUELT



RI N GERI KE KOM M U N E
Miljø og arealforvaltning, V iltnemnda

Viltnemndas medlemmer

Referat fra møte i V iltnemnda

Sted : Fossveien 9, Hønefoss
Tid : 18.09 .19, kl. 18.00

Tilstede: Richar d Baksvær (leder), Erik Haugen , Elisabeth H. Bjerknes, Brynjulf Holte, Anders Holte ,
Anne Berit Tuft og Ellen Hougsrud ( landbrukskontoret )

Ikke tilstede :
Anne Sandum.

Richard Baksvær ledet møtet.

Det ble servert kaffe og kringle.

Dette er det s ist e ordinære viltnemndsmøte for perioden.

Saksliste:

Sak 6/19 FASTSETTELSE AV FELLINGSAVGIFT FOR 2020

Hva er ståa på viltfondet? Er det behov for en økning av fellingsavgiften ? Ved o vergang til nytt
viltnemnd kan status for viltfondet presenteres.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

V edtak:
Fellingsavgiften justeres noe opp. For elg betyr dette en fellingsavgift på kr. 560, - for voksne dyr og kr.
250, - for kalv, og for hjort kr. 400, - for voksne dyr og kr. 250, - for kalv.

Sak 7/19 FORSLAG TIL ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG

Innspill fra problemområdene Nes og Sokna støttes. Med minsteareal på 3000 dekar låser vi oss fast
til et for høyt minsteareal med lite fleksibilitet i forhold til disse to områdene. Både Nes og Sokna har
gode argumenter. Ulikt minsteareal innad i kommunen bør vurderes .

Minsteareal på 3000 daa er fornuftig, men kommunen må finne en løsning som ivaretar Nes og
Sokna.

Halvering av elgbestanden i Sør Aurdal vil trolig påvirke elgtrekket til Nes.

Forslag til vedtak støttes, men § 7 på brukes aktivt.

Viltnemnda skal aktivt bruke § 7 i de områdene som avviker fra resten av kommune n . Opplysning er
om videre saksgang burde komme t frem i saken.



Fornuftig å bruke 3000 dekar som minsteareal .

Alternativt forslag:
Videreføring av 2500 de kar for valdene 42 Nes Øst og vald 12 Ruud.

Forslagene ble satt opp mot hverandre.

Forslag fra leder :
Foreslåtte minsteareal på 3000 dekar gjeldende for hele kommunen vedtas .
I adm inistrativ og politisk behandling av kvoter og bestandsplaner legges til grunn aktiv bruk av § 7 i
Forskrift om forvaltning av hjortevilt i de områder h v or dette er nødvendig.

Leders forslag fikk 4 stemmer, alternativt forslag fikk 2 stemmer. Leders fors la g vedtatt.

Sak 8/19 NY VILTFORSKRIFT

Flere positi ve og fornuftige endringer og innskjerpinger. Innfang n ing av vilt for rehabilitering; bra
med presisering. Viktig med regulering av innfangning av dyr .

Skadefelling av flere arter. Bra å endre fra « grunneier » til « skadelidte » .

Positivt med opprettelse av s kadef ellingsregister.

Forslag til vedtak:
Med tilsagn fra viltnemnda utarbeider administrasjonen en høringsuttalelse basert på vurderingene i
saken, og da med forbehold om senere politisk godkjenning og vedtak.

Forsalg til vedtak enstemm ig vedtatt. Kopi av høringsinnsp ill sendes viltn e mnda.

Drøftingssak: KONTROLL UNDER JAKTA 2019

Administrasjonen har vært i kontakt med politiet i Hønefoss , Erling Greftegreff. Han tar kontakt med
viltmnemndsleder for videre avtale for kontroll under jakta .

Hver gruppe avtaler og drar ut for å kontrollere etter behov. Gammel liste over punkter som kan
kontrolleres sendes ut til alle i viltnemnda. Viltnemnda har ikke hjemmel til å kreve å se f. eks. i bil,
men lista kan brukes som et utgangspunkt/veiledning for kontrollen .

Drøftingssak: ADMINISTRASJONSSKRIV 2019

Viktig å videreføre vektklassene i neste planperiode for å ta ut mindreverdige dyr. Det er midlertid
vedtatt å fjerne vektklasser i neste planperiode, ref. punkt 2.3.3 Framtidig avskytning i Mål og
retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune

Liten endring under punkt D.

Oppdatering av fellingsavgiftene i skrivet.



ORIENTERINGSSAKER

Jegermøte ble avholdt 28. august.
Bra møte. Administrasjonen har fått tilbakemelding på at innholdet var bra og nyttig.

Kommentar: Det har kommet t ilbakemelding er om at kommunen fremsto som veldig negativ til
jegere og vald på møtet . Det er viktig med noe skryt også og at kommunen har god kommunik asjon
utad og med valdene.

Slike tilbakemeldinger på hva som kan bli bedre er viktige og tar dette med oss videre.

Leder i viltnemnda kan tilby opplæring i prøvetaking for CWD ved behov. Adm inistrasjonen s ender ut
info rmasjon om tilbudet sammen med infoskrivet.
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4687-8   Arkiv: C84  

 

 

Kommunale vigsler – evaluering av ordningen  
 

Forslag til vedtak: 

 

Det gjøres følgende endring i kommunens vigselstilbud: 

 

Kommunens alminnelige vigselstilbud er onsdager og fredager mellom kl. 1200 og kl. 1400. Det 

tilbys ikke vigsler på helligdager, og ikke på dager inneklemt mellom helligdager. Det alminnelige 

vigselstilbudet gjelder ikke i juli og ikke første uke av august. Dersom det er ønske om vigsel på 

tidspunkter som ikke omfattes av kommunens alminnelige vigselstilbud, kan kommunen kontaktes 

og det kan inngås særskilt avtale om dette, så fremt dette passer for kommunen.  

 

 

  

 

Sakens bakgrunn 

 

Kommunestyret traff den 5. desember 2017, i sak 154/17, følgende vedtak: 

 

Ordfører og varaordfører får etter loven myndighet til vigsler.  

Kommunestyret vedtar i tillegg å gi vigselsmyndighet til advokatene ved 

kommuneadvokatkontoret.  

 

Kommunens alminnelige vigselstilbud er onsdager og fredager mellom kl. 1200 og kl. 1400. Det 

tilbys ikke vigsler på helligdager. Det alminnelige vigselstilbudet gjelder ikke i juli. Dersom 

vigsling ønskes i juli må det inngås særskilt avtale med kommunen om dette, på tidspunkt som 

passer kommunen.  

 

Vedlagte bestemmelser om Ringerike kommunes adgang til å ta betaling for vigsler vedtas.  

 

Kontoret i 1 etasje som i dag disponeres av rådhusforvalter Jan Hatten omgjøres til vigselsrom.  

 

Ordningen evalueres etter ett år. 

 

Evaluering av ordningen 

 



- 

Ringerike kommune hadde 46 vigsler i 2018 og har hatt 36 vigsler i 2019. I tillegg er det 

booket to vigsler i desember.  

 

Vigselsordningen i kommunen er evaluert av de personer som har vigselmyndighet i 

kommunen og av Servicekontoret. Servicekontoret forestår alle forberedelsene og utfører 

nødvendig etterarbeid etter utførte vigsler.  

 

Alle parter er enige om at vigselsordningen i Ringerike kommune fungerer fint. Partene har kun 

ett innspill til endring, og det er knyttet til hvilke datoer vigsling tilbys. 

 

Per i dag plikter kommunen vederlagsfritt å tilby vigsling alle onsdager og fredag som ikke er 

helligdager, med unntak av dager i juli. Det har vist seg utfordrende å tilby vigsling på dager 

som ligger inneklemt mellom helligdager. Dette er særlig tilfelle for juleferien, påskeferien og 

fredagen etter kristihimmelfart. Dersom vigsler ikke grunnet annet arbeid har vært nødt til å 

arbeide disse dagene har det ofte vært ønske om fri. Det har da vært noe utfordrende at 

kommunen har forpliktet seg til å tilby vigsling nevnte dager. Partene ønsker at vigelstilbudet i 

kommunen begrenses noe, ved at det gjøres unntak for dager som ligger inneklemt mellom 

feriedager, og videre at unntaket for sommerperioden også omfatter første uke av august.  

 

Partene foreslår at det fremkommer av kommunens vigselstilbud at dersom det er ønske om 

vigsling på dager som ikke omfattes av kommunens alminnelige ordning, kan kommunen 

kontaktes, og det kan inngås særskilt avtale om vigsling disse dagene, så fremt det passer for 

kommunen.  

 

Mange kommuner har et mer begrenset vigselstilbud enn hva Rignerike kommune har. 

Kongsberg kommune tilbyr vigsling to fredager i måneden, og ikke i juli måned. Jevnaker 

kommune tilbyr vigsling på fredager, med unntak for høytider og i juli. Lier kommune tilbyr 

vigsling på hverdager, i den grad kommunen har vigsler og vigselslokale tilgjengelig. I Hole 

kommune bes interesserte om å ta kontakt med kommunen for å få vite hvilke datoer som er 

aktuelle.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør vigselstilbudet i kommunen endres i samsvar med innspillet fra 

Servicekontoret og de med vigselsmyndighete i kommunen. Selv med ovennevnte 

begrensninger vil Ringerike kommune etter rådmannens vurdering ha et godt vigselstilbudet.  

 

 

 Ringerike kommune, 03.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4839-3  Arkiv: H41  

 

Sak: 158/19 

 

Saksprotokoll - Utvidelse av forsøk med statlig finansiert eldreomsorg, - invitasjon til 

deltagelse  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune søker ikke deltagelse når regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med 

inntil 20 nye kommuner. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune søker deltakelse når regjeringen ønsker å utvide ordningen med inntil 20 

kommuner». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Herstads (Frp) forslag og Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling vedtatt mot 1 stemme (Frp) som Formannskapets innstilling 

til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4839-2  Arkiv: H41  

 

Sak: 31/19 

 

Saksprotokoll - Utvidelse av forsøk med statlig finansiert eldreomsorg, - invitasjon til 

deltagelse  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Ringerike kommune søker ikke deltagelse når regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med 

inntil 20 nye kommuner. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.11.2019: 

 

Ole Johan Andersen (Frp) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune søker deltagelse når regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med inntil 

20 nye kommuner».  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Andersens (Frp) forslag ble 

Rådmannens forslag vedtatt mot 2 stemmer (Frp og Rødt).  

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 
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Arkivsaksnr.: 19/4839-1   Arkiv:   

 

Utvidelse av forsøk med statlig finansiert eldreomsorg, - invitasjon til deltagelse  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune søker ikke deltagelse når regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med 

inntil 20 nye kommuner. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Regjeringen bevilget i statsbudsjettet for 2016 150 millioner kroner til det treårige forsøket 

med statlig finansiering av omsorgstjenester. Helsedirektoratet gikk, på vegne av regjeringen ut 

med en invitasjon til norske kommuner om å delta i et tre-årig forsøksprosjekt med statlig 

finansiering av eldreomsorgen (se vedlagte sak 134/15 Omsorgstjenesten – invitasjon til 

deltagelse i forsøk med statlig finansiering).  

Den overordnede målsettingen med forsøksordningen er å teste ut om statlig finansiering og 

statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester vil gi økt likebehandling på tvers av 

kommunegrenser og riktigere behovsdekning for innbyggerne. 

Ringerike kommune fattet i vedlagte kommunestyresak vedtak om ikke å delta i prosjektet, 

etter anbefaling fra eldrerådet. Argumentasjon for ikke å delta framkommer i vedlagte sak. 

Opprinnelig skulle 18 kommuner delta, men til slutt ble bare seks kommuner med på forsøket, 

som har pågått siden 1. mai 2016.  

De seks kommunene som har deltatt i forsøket, er Lillesand, Os, Hobøl, Stjørdal, Spydeberg 

og Selbu. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet ønsker alle å fortsette i prøveprosjektet. 

Forsøket er nå evaluert, og besluttet utvidet til 2020. Samtidig åpner direktoratet for at inntil 

20 kommuner til kan få delta i prosjektet, med søknadsfrist 1.2.2020. 

Evalueringen viser følgende hovedtrekk: 

Økte kostnader til tjenesten 

Forsøket med statlig finansiert eldreomsorg har økt kostnadene til tjenestene, men ikke antall 

brukere. Gjennomgangen av tallmaterialet viser en betydelig økning i de såkalte A-

kommunenes kostnader på en del områder som i forsøket er blitt finansiert gjennom 

enhetspriser for ulike tjenester. 

Evalueringen peker på følgende hovedtrekk i utviklingen: 



- 

 Økte kostnader til pleie- og omsorgstjenester for samtlige brukergrupper. De fire A-

kommunene har gjennom forsøket økt sine kostnader med om lag 15 prosent fra 2015 

til 2017. 

 Videreføring av satsing på hjemmebaserte tjenester. Det er lite som tilsier at forsøket 

har svekket kommunenes langsiktige dreining mot hjemmebaserte tjenester. 

 Betydelig økning i kostnader for sykehjem. Selv om kommunen satser mer på 

hjemmebaserte tjenester, har bruttoutgifter per oppholdsdøgn økt med over 20 prosent 

fra 2015 til 2017 i A-kommunene 

Økt utgifter for staten 

Ifølge rapporten gir forsøket økte utgifter for staten og et overskudd for kommunene. 

Evalueringen forteller om en økning i overføringer fra staten til de fire kommunene på 23 

prosent. 

Selv om noe av denne differansen kan forklares ut fra økning i noen tjenester, forklarer dette 

langt fra hele differansen. Dette betyr at de fire A-kommunene har fått et betydelig overskudd 

som følge av finansieringsmodellen konkluderer evalueringsrapporten med. 

Økt kompetanse 

Forsøket har også gitt mer profesjonell tildelingspraksis og økt kompetanse i kommunen, ifølge 

evalueringen. Den konkluderer med økt kompetanse og samhandling, en opplevelse av styrket 

brukermedvirkning og bedre vedtakspraksis og bedre styringsgrunnlag. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen innstilte negativt i forrige runde, og vil anbefale kommunestyret å ikke delta i noe 

forsøk på nåværende tidspunkt. 

Rådmannen vil oppgi følgende hovedgrunner for dette: 

 Ringerike kommune har kommet godt i gang med omstillingsarbeidet, men er på langt 

nær ferdig med dette arbeidet. Å trekke hele budsjettet til omsorgssektoren ut, for så å 

tilbakeføre dette med en fire%-vis styrkning som en «øremerket bevilgning», vil frata 

kommunestyret disposisjonsretten over disse midlene, og skjerme eldreomsorgen fra de 

budsjettmessige endringer som følger av omstillingsarbeid. Sett i relasjon til den store 

andel disse tjenestene utgjør i budsjettet, og dermed kommunestyrets handlingsrom, vil 

dette bety at de andre enhetene i kommunen vil «måtte bære alle belastningene» med 

de pågående endringsprosesser/kostnadsreduksjoner alene, med de konsekvenser dette 

ville medføre.  

 Som evalueringen viser har deltagende kommuners kostnader økt. De fikk beholde 

helsebudsjettet fra 2015 tillagt stimuleringsmidler på 4%.  Rådmannen er svært betenkt 

når det gjelder hvordan disse kommunene skal ta merforbruket ned igjen, når 

forsøksperioden er slutt. 

 Blant deler av fagmiljøene inne omsorg, vil sikkert en slik tankegang som prosjektet 

initierer kunne virke besnærende, men vil samtidig innebære et alvorlig angrep på det 

kommunale selvstyrte. Kommunestyret vil således måtte prioritere alle sine ønskede 

disposisjoner innenfor det som er igjen av kommunens budsjett etter at 

omsorgskostnadene er trukket ut.  

For mange kan det sikkert være fristende å se for seg en «fredning» av 

omsorgsbudsjettet, med 4 % økning av rammene i en 3-års periode, men deretter skal 

dette trekkes tilbake, og vi utsetter dermed i realiteten gjennomføringen av påbegynte 



- 

nødvendige prosesser. Det er etter rådmannens syn svært viktig at organisasjonen nå 

holder fokus på de mål og strategier som er valgt, og ikke avspores av en tre-årig 

prosjektdeltagelse som påmange måter vil være et eksperiment. 

 

Vedlegg 

 Invitasjon fra Helsedirektoratet om deltagelse i forsøk med statlig finansiering av 

omsorgstjenestene av 30.6.2015. 

 Sak 134/15 Omsorgstjenesten – invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig 

finansiering. 

 Invitasjon til å søke deltagelse ved utvidelse av prosjektet i 2020 

 

 

 Ringerike kommune, 30.10.2019 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Saksbehandler:
Dato:

14t10386-29
Kirsten Petersen
30.06.2015

Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statl¡g finansiering

På vegne av Høyre- og FrP-regjeringen inviterer Helsedirektoratet kommuner til å søke
om å delta i en forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og finansiering
av omsorgstjenester.

Regjeringen ønsker at staten skal ta et større ansvar for å øke kvaliteten i

omsorgstjenesten samt sikre kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgssektoren
Formålet med forsøksordningen er å sikre at de elders behov dekkes på en bedre
måte enn i dag og sikre et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunene for alle
tjenestemottakere.

De kommuner som blir med i prosjektet får mulighet til å påvirke morgendagens
omsorgstjenester, og å bidra til å skape økt likhet og bedre kvalitet i tildeling av
omsorgstjenester. Forsøket omfatter alle omsorgstjenester og brukergrupper.

I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig satte
budsjettrammer gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og riktigere
behovsdekning. Forsøket skal gjennomføres i 20 norske kommuner og vare i tre år fra
og med 01.05.16. Forsøket skal evalueres.

To ulike modeller skal prøves ut:

Modell A

Kommuner innenfor modell A skal tildele tjenester etter statlige tildelingskriterier, statlig
finansiering og prismodell. Det gis et inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto
driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 mill. kroner per år for en enkelt
kommune. Kommuner som deltar må ha organisert tildeling av omsorgstjenester som
en egen funksjon. Forsøket omfatter kun tildelingen av tjenester, og ikke
tjenesteproduksjonen.

Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjenester
Avdeling omsorgstjenester
Kirsten Petersen, flf .:24163188
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo " Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo 'Tlf.: 810 20 050
Faks:24 16 3û 01 , Org.nr.: 983 544 ô22 . postmottak@helsedir.no " wvwv.helsedirektoratet.no



Helsedirektoratet utvikler kriterier for tildeling av tjenester og en prismodell for utvalgte
tjenester som inngår i ordningen. Tildelingskontor i deltagende kommuner vil fortsette
å håndtere tildelingen av tjenester. På samme måte som i dag vil forsøkskommunene
stå ansvarlig for kvaliteten på tjenestene. Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir
som i dag.

Modell B

Kommuner innenfor modell B skal tildele tjenester som tidligere. Midlene til sektoren
øremerkes gjennom et statlig tilskudd og det gis et inntektspåslag på 4 % av netto
driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 mill. kroner per år for en enkelt
kommune.

Finansierinq

Forsøket skal finansieres ved at det for hver forsøkskommune gjøres et uttrekk fra
kommunerammen tilsvarende de faktiske utgiftene til omsorgstjenestene året forut for
forsøksperioden. Veksten til sektoren skal følge den generelle veksten i

kommuneøkonomien de tre årene forsøket løper. Helsedirektoratet tildeler midlene til
kommunene gjennom:

. Modell A. Øremerket tilskudd og en statlig prismodell

. Modell B: Øremerket tilskudd.

Roller oo ansvar

Helsedirektoratet har fått i oppgave å forberede og gjennomføre forsøksordningen.
Kommuner som velges ut til deltagelse i ordningen inngår en avtale med
Helsedirektoratet. Avtalen vil regulere og beskrive kommunens og Helsedirektoratets
roller og ansvar i forsøksperioden.

Kommunene kan ikke selv velge hvilken modell de deltar i.

De kommunene som blir valgt ut til å delta i forsøkets modell A, vil få tett oppfølging av
Helsedirektoratet, og ansatte ved tildelingskontoret vil få opplæring.

Kriterier for deltaoelse

. Kommunestyret må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen.

. Kommuner som søker om deltagelse i forsøksordningen må ha oppgaven
<tildeling av omsorgstjenester> adskilt fra tjenesteproduksjonen, eller enkelt
kunne skille disse før forsøksoppstart.

. Kommunens ansatte som ivaretar oppgaven med tildeling av omsorgstjenester
bør ha helse- og sosialfaglig kompetanse på høgskolenivå.

. Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med tildeling av
omsorgstjenester.

-2-



Kommunen må tilrettelegge for å kunne ?,1øpe tjenester fra andre leverandører
hvis tjenesten ikke kan leveres av kommunen selv.

Deltagende kommuner må fra 15. januar 2016 kunne inngå i et tett samarbeid

om forsøksordningen med Helsedirektoratet.

Det utarbeides et eget søknadsskjema som må fylles ut, se www.helsedir.no/sio

Søknadsfrist er 1. desember 2015.

Det kan påregnes at valg av deltagende kommuner er foretatt innen 15. januar 2016.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Kirsten Petersen, tlf: + 47 810 20 050, eller
sio@helsedir.no

Vennlig hilsen

Anette Mjelde e.f.
Fungerende divisjonsdirektør

Michael Christian Kaurin
Fungerende avdelingsdirektør

Do ku m e ntet e r godkje nt e I ektro n isk

Vedlegg Forsøksordning med Statlig finansiering av omsorgstjenesten. Rammer
for forsøket og søknadsprosess.

Kopi:
Landets fylkesmenn
Kommunenes Sentralforbund (KS)

a

a

-3-



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Eldrerådet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8820-1   Arkiv:   

 

Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig 

finansiering  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Ringerike kommune søker ikke om deltagelse i forsøk med statlig finansiering av helse og 

omsorgstjenester. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

På vegne av regjeringen inviterer Helsedirektoratet kommuner til å søke om å delta i en 

forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og finansiering av 

omsorgstjenester. Regjeringen ønsker at staten skal ta et større ansvar for å øke kvaliteten i 

omsorgstjenesten samt sikre kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgssektoren 

Formålet med forsøksordningen er å sikre at de elders behov dekkes på en bedre måte enn i 

dag og sikre et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunene for alle tjenestemottakere. 

 

Beskrivelse av saken 

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått at det skal gjennomføres et forsøk med 

statlig finansiering av omsorgstjenestene. Forsøksordningen skal inkludere 20 kommuner og 

vare i 3 år med oppstart 01.05.16. Følgende tjenester inngår i forsøket: Alle opphold i 

sykehjem (inkl. rehabilitering), alle former for avlastning, trygghetsalarm, støttekontakt, 

BPA, alle former for praktisk bistand, hverdagsrehabilitering, hjemmesykepleie samt ergo- 

og fysioterapitjenester i hjemmet. 



Det legges til grunn at forsøket skal omfatte to modeller (modell A og modell B). I 

kommuner innenfor modell A skal tjenester tildeles etter statlige tildelingskriterier, en 

retningsgivende budsjettramme og en statlig finansierings- og prismodell. Eventuelle 

budsjettoverskridelser må dekkes av en statlig overslagsbevilgning. 

I kommuner innenfor modell B fortsetter kommunen å tildele tjenester som i dag. Midler til 

kommunen gis som et øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet. Eventuelle 

budsjettoverskridelser må dekkes av kommunen selv. 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere et utredningsprosjekt for å forberede forsøket. 

Helsedirektoratet vil også få ansvaret for å gjennomføre forsøket. Helsedirektoratet har 

prosjektorganisert utrednings- og forberedelsene, og betegner prosjektet «Statlig initierte 

omsorgstjenester» (SIO-prosjektet). 

Deltagelse i forsøket er frivillig. Kommuner som søker bestemmer ikke selv hvilken 

modell de skal delta i. Helsedirektoratet vil fordele kommuner på de to modellene, med en 

jevn fordeling av kommuner i de to modellene. Det påregnes en prosjektperiode på tre år. 

 

Modellbeskrivelse modell A:  

I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig finansiering gir økt 

likebehandling på tvers av kommunegrenser, samt riktigere behovsdekning. Nåværende 

tildelingsansvarlige skal fortsette å håndtere tildelinger og opprettholder sitt 

ansettelsesforhold i kommunen. Forsøket innebærer ingen avvik fra arbeidsmiljøloven. 

Ansatte ved tildelingstjenesten inngår i et tett samarbeid med Helsedirektoratet og skal etter 

avtale mellom Helsedirektoratet og kommunen følge statlige kriterier for tjenestetildeling. 

 

Modellbeskrivelse modell B:  

I forsøket skal det prøves ut om øremerket sektortilskudd til kommunen gir økt 

likebehandling på tvers av kommunegrenser, samt riktigere behovsdekning.  

 

Ved begge modeller gjelder at  

 Plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 

tjenestens omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift, jf. 

helse- og omsorgstjenestelovens 5 3-1, tredje ledd skal opprettholdes i 

forsøksperioden. 

 Kommunens planleggingsansvar for å imøtekomme fremtidige behov innen 

omsorgstjenestene opprettholdes. Kommunen skal i forsøksperioden sikre 

nødvendige investeringer i heldøgns omsorgsplasser. 

 På samme måte som i dag vil kommunen stå ansvarlig for kvaliteten på tjenesten. 

Forsøket innebærer ingen avvik fra helse- og omsorgstjenesteloven sett fra brukers 

side. Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir som i dag. 

 

Økonomiske rammer under forsøksperioden: 

Omsorgstjenestene finansieres i dag gjennom kommunens frie inntekter (skatteinntekter og 

rammetilskudd), egenbetaling fra brukere, inntekter fra evt. salg av tjenester, tilskudd fra 

eksisterende øremerkede ordninger, toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 

tjenester og andre inntekter di rekte knyttet til omsorgsvirksom heten. 



I forsøksperioden vil finansieringen som stammer fra frie inntekter bortfalle. Øvrige 

inntekter videreføres som før. 

Det legges til grunn at egenbetalingsordninger videreføres på samme reelle nivå, og at 

kommuner som deltar i forsøksordningen fortsatt utnytter de muligheter som ligger i 

eksisterende øremerkede tilskuddsordninger.  

Kommunene viderefører arbeidsgiveransvaret for sine ansatte på tildelingskontoret, slik at 

retten til å kreve kompensasjon fra NAV for fravær, videreføres for forsøkskommunene på 

linje med andre kommuner. 

Kommunene kompenseres for bortfall av frie inntekter tilsvarende kommunens netto 

driftsutgifter til omsorgstjenester året forut for forsøksperioden, tillagt den generelle veksten 

i kommunerammen (kompensasjon for lønns- og prisvekst, samt realinntektsvekst til blant 

annet å dekke demografiske endringer). Grunnlaget vil være foreløpige regnskapstall for 

2015, jf. KOSTRA, og uttrekket vil ta utgangspunkt i kommunenes netto driftsutgifter på 

KOSTRA-funksjonene 234, 253, 254 og 261. Dersom særskilte forhold skulle tilsi det, f.eks. 

dersom det har vært feilføringer på de respektive funksjonene e.l., vil det også kunne tas 

hensyn til dette i fastsettelsen av uttrekket. 

Kommuner som deltar i modell A kompenseres gjennom en kombinasjon av et øremerket 

tilskudd og en statlig prismodell. 

Kommuner som deltar i modell B kompenseres gjennom et øremerket tilskudd. 

 

Økonomi 

De kommunene som deltar i forsøket vil få et eget inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto 

driftsutgifter til omsorgstjenester inntektspåslaget er oppad begrenset til 25 mill. kroner pr år 

for en enkelt kommune. Påslaget vil bli gitt med 8 måneders effekt i 2016, 12 måneders 

effekt i 2077 og 2018, og 4 måneders effekt i 2019. Utmålingen av det øremerkede tilskudd 

vil skje våren 2016, forut for forsøksperioden, men etter at forsøkskommunene er bestemt. 

I modell A skal inntektspåslaget gå til tjenesteproduksjon. Inntil 500 000 kroner per 

kommune per år kan øremerkes til utgifter knyttet til prosjektgjennomføring i kommunen. 

Dersom kommunen ikke greier å produsere de tjenester som er bestilt etter de statlige 

tildelingskriterier til den stykkpris staten setter, vil kommunen måtte dekke underskuddet. 

I modell B gis inntektspåslaget som en del av det øremerkede tilskuddet til 

omsorgstjenester, uten spesifikke bindinger, men inntektspåslaget skal gå til videreutvikling 

av kommunale omsorgstjenester med vekt på kvalitetshevende tiltak, forebyggende tjenester 

og utvikling av nye tjenester. For øvrig avgjør kommunen selv den nærmere 

budsjettfordelingen av det øremerkede tilskuddet, så lenge det skjer til omsorgstjenester. 

Kostnader som ligger fast, og som i liten grad påvirkes av vedtak om tildeling av tjenester til 

den enkelte bruker, blir tilført kommunen som en øremerket årlig «rundsumstilskudd». 

Eksempler på slike kostnader er drift av tildelingskontor og den faste ledelsen i kommunens 

omsorgstjeneste. 

«Rundsumstilskuddet» vil også omfatte tjenester som kommunen tilbyr som åpne eller 

oppsøkende tjenester (eksempelvis eldresentre og oppsøkende hjemmebesøk) og uten at 

brukere må ha vedtak om denne tjenesten. 

Inntektspåslaget vil etter at forsøket er avsluttet bli trappet ned over 3 år. 

 



Kriterier for å få tjenester: 

Helsedirektoratet utvikler kriterier for tildeling av hjemmetjenester og institusjonstjenester. 

Det tas utgangspunkt i utvalgte tjenester etter helse - og omsorgstjenesteloven 5 3-2, 5 og 6 

ledd, 55 3-6 og 3-8. 

Med utgangspunkt i kommunale kriteriedokument og tjenester som rapporteres i IPLOS, har 

Helsedirektoratet utformet kriterier på et sett av tjenester. Helsedirektoratet har valgt å gjøre 

et tydelig skille mellom bolig og tjenester. Tjenestene er delt opp i to hovedkategorier; 

hjemmetjenester og institusjonstjenester. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser svært positivt på at staten initierer et sett med kriterier for å etablere 

omsorgstjenester som sikrer like tilbud i hele landet. I dag er det det enkelte kommunestyre 

som vedtar slike kriterier i egen kommune, og angir med dette hvilket nivå (også 

kostnadsnivå) den enkelte kommune skal ha. Dette fører til forskjellsbehandling av 

omsorgstrengende fra kommune til kommune. Vi ser allerede i dag en uheldig utvikling av 

dette, ved at omsorgstrengende velger å flytte mellom kommuner for å få det tilbudet de 

mener de trenger (omsorgsflyktninger). 

Organisatorisk er det ikke noe i veien for at Ringerike kommune søker å få delta i et slikt 

prosjekt. Kommunen har et kompetansemessig sterkt tildelingskontor, adskilt fra 

tjenesteproduksjonen, og kan enkelt dokumentere de krav direktoratet setter til deltakerne er 

oppfylt. 

Driftsmessig er rådmannen svært betenkt når det gjelder flere forhold som ligger i slik 

prosjektdeltagelse: 

1. Ringerike kommune er kommet langt, men er ikke ferdig med de 

omstillingsprosesser som er nødvendig for å sikre bærekraftige tjenester og 

nødvendig framtidsrettet utvikling innen helse og omsorgsfeltet. Å legge et slikt stort 

prosjekt inn i kommunens mest kostnadskrevende og personellintensive virksomhet 

parallelt med de prosesser som må videreføres, vil kunne virke svært forstyrrende på 

det pågående arbeid med å harmonisere tjenestetilbudet til de disponible rammer. 

For mange kan det sikkert være fristende å se for seg en 4 % økning av rammene i en 

3-års periode, men så skal dette trekkes tilbake, og vi utsetter dermed i realiteten 

gjennomføringen av de nødvendige prosesser som nå pågår. Det er etter rådmannens 

syn svært viktig at organisasjonen nå holder fokus på de mål og strategier som er 

valgt, og ikke avspores av prosjektdeltagelse som kun vil være et eksperiment. 

2. Prosjektet vil trekke ut helse og omsorgstjenestens budsjett fra kommunens budsjett, 

for så å tilbakeføre dette (tillagt 4 %) som øremerkede midler. Et slikt valg ville være 

å frata rådmannen muligheten for også å innbefatte denne tjenesten i det 

omstillingsarbeidet som pågår. Sett i relasjon til den store andel disse tjenestene 

utgjør i budsjettet, og dermed rådmannens handlingsrom, vil dette bety at de andre 

enheter i kommunen vil «måtte bære belastningene» med de pågående 

endringsprosesser/kostnadsreduksjoner alene, med de konsekvenser dette ville 

medføre.  

3. Ringerike kommune innførte en ordning i 2008 der de operative enheter i 

omsorgstjenesten fikk tilført økonomiske ressurser knyttet opp i mot de tjenester som 

tildelingskontoret tildelte og som enhetene skulle utføre. De enkelte tjenestene var 



kostnadsberegnet (stykkpris), og enhetene fikk tilført ressurser hver måned i forhold 

til det som var bestilt (ISF
i
-modell/Bestiller-utførermodell). Dette var også året 

utgiftene til helse og omsorg «eksploderte». Det er mulig dette skjedde fordi de 

faktiske utgiftene ble synliggjort og realisert, eller fordi tildelingskriteriene var «for 

slakke», men modellen ble også forskjellig mottatt, bl.a. fordi mange mente den 

«banet vei» for større bruk av private aktører i tjenesten. Kommunen forlot denne 

modellen i 2012, men det statlige prosjektet som direktoratet inviterer til deltagelse i 

er basert på samme tankegang, riktignok nå med statlige tildelingskriterier.  

Rådmannen hadde ikke vært så bekymret dersom man kunne garantere at en deltagelse i 

forsøket fra Ringerike kommunes side kunne garanteres å havne i modell B. Det er 

uttrykkelig presisert fra direktoratets side at dette kan ikke deltagende kommuner selv 

påvirke. Rådmannen er også skeptisk til at kommunen skal garantere nødvendige 

investeringer i heldøgns omsorgsplasser i forsøksperioden, når tildeling av tjenester skal 

skje etter kriterier kommunen selv ikke har bestemt. En deltakelse i dette prosjektet vil i 

realiteten frata kommunestyret styringsretten over disse tjenestene i prosjektperioden. 

Ut fra en helhetlig vurdering, og med bakgrunn i den prosessen kommunen er inne i, vil ikke 

rådmannen anbefale at det søkes om deltagelse på nåværende tidspunkt. Rådmannen ser 

allikevel en rekke positive effekter for omsorgstjenesten selv om man ikke deltar aktivt i 

selve prosjektet. De statlige tildelingskriterier, kostnadsnøkler og analyser vil være fullt 

tilgjengelige for «benchmarking» i forhold til Ringerike kommunes tildelingskriterier og 

kostnadsnivå i hele forsøksperioden. Likeens de evalueringsdata og erfaringsgrunnlag som 

måtte komme i ettertid, selv om Ringerike kommune ikke aktivt deltar på nåværende 

tidspunkt. 

 

Vedlegg 

 Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 

                                                 
i InnsatsStyrt Finansiering 
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Invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester

Regjeringen har i Prop. 1 S for 2020 foreslått å utvide forsøket med statlig finansiering av
omsorg stjenesten. Det åpnes for at 6 nye kommuner og Indre Østfold kommune kan søke om
deltagelse.

Formålet med forsøksordningen er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt
likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning. De kommuner som
blir med i prosjektet får gjennom dette mulighet til å påvirke morgendagens omsorgstjenester,
og bidra til å skape økt likhet og bedre kvalitet i tildeling av tjenester. Forsøket omfatter alle
omsorgstjenester og brukergrupper. Forsøket ev alueres.

Innretningen på forsøket:

Kommuner skal tildele tjenester etter statlige tildelingskriterier, arbeidsprosess - og
tjenestekriterier.

Det gis et inntektspåslag pr år tilsvarende 4 % av utgifter til omsorgstjenester, begrenset
oppad til 28 mill. kr oner i 2020 for en enkelt kommune.

Forsøket finansieres ved at det for hver forsøkskommune gjøres et uttrekk fra
kommunenes rammetilskudd. Tilskudd gis kommunen for omsorgstjenestene ut fra en
aktivitetsbasert finansieringsmodell og et tilskudd til tjenes ter det ikke fattes vedtak om.

Helsedirektoratet har fått i oppgave å forberede og gjennomføre forsøksordningen. De
kommunene som blir valgt ut til å delta i forsøket, vil få tett oppfølging av Helsedirektoratet.
Det er utarbeidet kriterier for deltagelse i forsøket der det blant annet forutsettes at
kommunestyret har vedtatt deltakelse i forsøksordningen.

Landets kommuner Deres ref. :
Vår ref. : 18/31546 - 6
Saksbehandler : Kirsten Petersen
Dato : 08.10.2019
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For nærmere informasjon om forsøkets innhold, søknadsprosess og kriterier for utvelgelse av
kommuner for deltagelse vises til

Kunngjøringen på Helsedirektoratets nettsider
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/statlig - finansiering - av - omsorgstjenester og

I nformasjonsmøte den 18. november i Helsedirektoratets lokaler, Vitaminveien 2, Oslo.

Møtet streames og legges ut på nett i etterkant.

Søknadsfrist for Indre Østfold kommune er 01.12.2019, for andre kommuner er søknadsfristen
01.02.2020.

Vennlig hilsen

Kristin Mehre e.f.
Avdelingsdirektør

Kirsten Petersen
Prosjektleder

Dokumentet er godkjent elektronisk
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1459-23  Arkiv: F47 &10  

 

Sak: 156/19 

 

Saksprotokoll - Interkommunal barnevernvakt Ringerike, Hole, Hallingdal- og Valdres 

kommunene 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Felles barnevernsvakt for Ringerike, Hole, Valdres- og Hallingdal kommunene fra 

01.01.2020 i tråd med samarbeidsavtalen. 

2. Barnevernvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i kommunelovens 

§ 20-1. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 

20-2.  

3. Hallingdal kommunene deltar frem til 31.12.2020 

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/1459-22   Arkiv: F47 &10  

 

 
Interkommunal barnevernvakt for kommunene Hole, Etnedal, Sør-Aurdal, Nord- 
Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang, Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes, Flå og 
Ringerike 

 

Forslag til vedtak: 

1. Felles barnevernsvakt for Ringerike, Hole, Valdres- og Hallingdal kommunene fra 

01.01.2020 i tråd med samarbeidsavtalen. 

2. Barnevernvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i 

kommunelovens § 20-1. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 20-2.  

3. Hallingdal kommunene deltar frem til 31.12.2020 

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  

 

 
Innledning / bakgrunn  
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1 pålegger kommunene at barn og 

unge «får rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise 
eller blir utsatt for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, 
natt, helg og høytider. Dette innebærer at kommunene må ha en formalisert 
akuttberedskap for barn og deres familier, hvor beredskapen kan organiseres ut i fra 
lokale forhold og behov jfr. Bufdirs rundskriv om akuttberedskap.  
 
Den interkommunale barnevernvakten for Ringerike, Hole, Jevnaker, Sigdal, Modum og 

Krødsherad, hvor Ringerike kommune er vertskommune, ble juli-16 vedtatt som 
prosjekt frem til 31.12.18. Prosjektleder ble ansatt fra 01.01.17. Barnevernvakten var i 
operativ drift fra 03.05.17. Det ble etablert en styringsgruppe for prosjektet bestående 
av kommunalsjefer for barneverntjenestene i Jevnaker og Ringerike, samt 
barnevernledere i de berørte kommunene. Prosjektet ble forlenget i et justert 
driftskonsept til og med 02.05.2019 og ble ytterligere forlenget til 30.06.2019 i påvente 
av politisk behandling i deltakerkommunene. Midt-Buskerud, som består av Modum, 
Sigdal og Krødsherad trakk seg ut av samarbeidet 30.06.19. 

 
Beskrivelse av saken  
I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og 
Krødsherad samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og inngikk en avtale om 
vertskommunesamarbeid i et 2-årig prosjekt.  
 
Formålet med barnevernvakten er å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett 

tid ved å ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis utenom ordinær 



- 

kontortid. Dette er i tråd med Lov om Barnevernstjenester § 1-1, samt en styrking av 
tjenestetilbudet til barn og unge i de samarbeidende kommunene. I tillegg var formål å 
begrense belastningen på barneverntjenestens ansatte og ledere.  
 
Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og yte bistand til barn og unge 

når det oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens ordinære åpningstid. 
Barnevernvakten samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av 
akutt karakter som politiet jobber med. Barnevernvakten er også tilgjengelig for familier 
og samarbeidspartnere som trenger råd og veiledning.  
 
Evaluering av prosjekt datert september -18, oppsummert  
Tilbakemeldinger fra barnevernledere, ansatte i barneverntjenesten og 

samarbeidsinstanser tilsier at formålet med å gi barn og unge nødvendig hjelp og 
omsorg til rett tid er innfridd.  
 
Rapporten mangler direkte tilbakemeldinger fra barn og unge selv, men det foreligger 
indirekte tilbakemeldinger fra barneverntjenestene og de ansatte ved barnevernvakten 
om at barn, unge, deres foreldre og nettverk har uttrykt at de er fornøyde med å få 
akuttbistand på kveld, natt og helg.  

Legevakt og politi gir uttrykk for at dette har vært et etterlengtet og nødvendig tilbud. 
De opplever at det er tilgjengelighet ved behov, rask responstid ved akutte hendelser og 
god rådgivning.  
Alle barnevernlederne og ansattrepresentantene fra barnevernet uttrykker at formålet 
med å begrense belastningen på barneverntjenestenes ledere og ansatte har vært 
vellykket. Det fremkommer at barnevernvakten er en styrke for barneverntjenesten i 
form av bedret arbeidshverdag for ansatte og ledere, og et mer helhetlig tilbud til 
kommunens innbyggere. Videre oppleves vissheten om at barn og unge er sikret en 

beredskap til enhver tid som et uvurderlig gode. 
Driften av barnevernvakten tilfredsstiller dagens krav til kommunene om forsvarlige 
barneverntjenester. Erfaringstall viser at antall henvendelser til barnevernvakten, totalt, 
har vært høyere enn antatt før oppstart. Dette viser at behovet er større enn antatt. 
 
Oppdrag og henvendelser 
Barnevernvakten har siden oppstart mai 2017 frem til 30.06.19 fått 684 henvendelser 

fra/angående til sammen 431 navgitte barn/ungdommer i tillegg kommer henvendelser 
fra/angående barn og ungdommer som velger å være anonyme.  
Oversiktene under viser henvendelser/oppdrag fordelt på de ulike 
samarbeidskommunene. I tillegg er det en kolonne for andre/ukjente, her er 
henvendelsene som er anonyme slik at vi ikke kjenner kommunen eller at det 
fremkommer at barnet tilhører en annen kommune.  
Henvendelser er telefoner bvv har mottatt fra barn, ungdommer, deres familie/nettverk, 

offentlige instanser osv. Tilsyn/uanmeldte tilsyn er tilsyn bestilt av de ulike 
barneverntjenestene. Akuttplasseringene som fremkommer i oversiktene er 
akuttplasseringer hvor det er fattet et vedtak. Det er i tillegg samtykke-plasseringer i 
familienettverk og på krisesenter som ikke fremkommer i statistikken. 
 
Henvendelser/oppdrag 
03.05.-31.12.17 

Ringerike Midt-
Buskerud 

Jevnaker Hole Andre/ 
ukjent 

Totalt 

Henvendelser   61   34   29   9 25 158 

Tilsyn/uanmeldte tilsyn 104 319 188 27   1 639 

Akuttplassering(vedtak)     2      1    3 

 167 356 217 36 27 800 

 
 
Henvendelser/oppdrag 
2018 

Ringerike Modum Sigdal Krødsherad Jevnaker Hole Andre/ 
ukjent 

Totalt 

Henvendelser 169   49 15   3  44 43 59  382 

Tilsyn/ uanmeldte tilsyn 209 258   7 13 106 31   3  627 

Akuttplassering(vedtak)    2    0   0   0     1   2   1     6 



- 

 380 207 22 16 151 76 63 1015 

 
Henvendelser/oppdrag 
01.01.-30.06.19 

Ringerike Modum Sigdal Krødsherad Jevnaker Hole Andre/ 
ukjent 

Totalt 

Henvendelser 54 16 7  2   23 13 29 144 

Tilsyn/uanmeldte tilsyn 54   3 4 12 130 43   1 250 

Akuttplassering(vedtak)   0   1 0   0     0   1   3     5 

 108 20 11 14 153 57 33 399  

 
Erfaringstall viser at antall henvendelser til barnevernvakten, totalt, har vært høyere 
enn antatt før oppstart. Alle kommunene har benyttet seg av muligheten for 
tilsyn/uanmeldte tilsyn, men i varierende grad. Uanmeldte tilsyn er et kontrolltiltak 
bestilt av barneverntjenesten, som foreldrene samtykker til. 

  
Ansatte 
Ansatte i barnevernvakten har alle unntatt avdelingsleder midlertidige stillinger. Slik har 
det vært siden oppstart i mai 2017. Fra januar 2020 har de ansatte fått tilbud om fast 
stilling. 
 
Endring i driftskonsept/kostnadsbesparelse 
Fra medio februar 2019 til og med dags dato har den interkommunale barnevernvakten 

hatt et justert driftskonsept som innebærer reduserte åpningstider med aktiv vakt.  
 
Barnevernvakten har aktiv vakt (bemannet vakt) frem til 22.00 på ukedager mot 24.00 
tidligere, og i helger aktiv vakt til 24.00 mot 01.00 tidligere. I tillegg er 
barnevernvakttelefonen nå koblet direkte til den nasjonale Alarmtelefonen for barn og 
unge når barnevernvakten har passiv vakt. Erfaring fra denne perioden tilsier at 
reduserte åpningstider ikke har hatt negative konsekvenser ifht forsvarlig 

akuttberedskap for barn og unge.  
 
Endringen i driftskonseptet var beregnet å gi en årlig besparelse på ca. 430.000kr. Det 
har vært noe økte driftskostnader knyttet til overtidsbetaling pga utrykning i passivvakt 
tid. Det er fortsatt for tidlig å si noe om endringen har hatt den forventede økonomiske 
effekten. Kostnadene så langt i 2019 viser økte utgifter som følge av økt husleie, 
overtid og lønnsutgifter/vikarbruk. 

 
Deltaker kommuner 
Barnevernvakten består per dags dato av Ringerike, Jevnaker og Hole. Jevnaker går ut 
av samarbeidet 01.01.20. Valdres-kommune ønsker å inngå samarbeid fra 2020. Det 
samme gjelder Hallingdal-kommunene, som i første omgang ønsker å være en del av 
ordningen i 2020. 
 

Økonomiske forhold 
Kostnadene fordeles på partene etter en kostnadsfordelingsnøkkel basert på antall 
innbyggere i kommunen den 01.01 året før budsjettåret. 

På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunen sine 
deler av utgiftene forskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. 
august hvert år. 
 

En eventuell differanse skal meddeles samarbeidskommunene innen 1. februar 
påfølgende år. Ved for mye innbetalt trekkes beløpet fra faktura siste halvår det 
påfølgende året. Ved for lite innbetalt sender vertskommune faktura på differansen til 
den enkelte samarbeidskommune.  
 
I 2017 hadde bvv et mindreforbruk på 929.000kr, som ble avregnet på faktura høsten 
2018. I 2018 var det et mindreforbruk på 463.000kr som ble utbetalt kommunene 

første kvartal i 2019. 



- 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Vedtak fattet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/16, Formannskapet sak 
48/16 og Kommunestyret sak 49/16 - Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, 

Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike 
 

1. Felles barnevernvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker 
kommune etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i 
kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid 
etter kommuneloven § 28-1 b.  

3. Barnevernvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til 
årsskifte 2018-2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert 
driftskonsept fra 1. januar 2019. 

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  

 

Orientering i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd sak 15/18, Hovedutvalget for 
oppvekst og kultur sak 18/18, Formannskapet sak 77/18 og Kommunestyret sak 69/18 

- Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 
Krødsherad og Sigdal  

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 
Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  

 

Rådmannens vurdering 

Behovet for barnevernvakt, både for å møte lovkravet og det reelle behov som avspeiler seg, er 

uomtvistelig tilstede. Rådmannen registrerer med stor tilfredshet at det er enighet mellom 

barnevernlederne i aktuelle kommuner om hvordan dette løses. 

 

Rådmannen anbefaler at den interkommunale barnevernvakten organiseres i tråd med 

saksfremstillingen. 

 

Vedlegg 

1. Forslag til samarbeidsavtale om interkommunal barnevernvakt etter kommuneloven § 20 

2. Budsjett forslag 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Helle Berget 

saksbehandler: Helle Berget 

 



AVTALE OM VERTSKOMMUNE SAMARBE ID

OM

BARNEVERNVAKT

1 Allmenne bestemmelser

1.1 Parter

Partene i denne avtalen er:

a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsn ummer : 940 100 925

b. Hole kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsn ummer: 960 010 833

c. Nord - Aurdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 908

d. Sør - Aurdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen, organisasjonsnummer: 961 381 819

e. Vang kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjon snummer: 961 382 246

f. Etnedal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen, organisasjonsnummer: 9 33 038 173

g. Vestre Slidre kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 38 2 157

h. Øystre Slidre kommune (heretter kalt samarbeidskommunen, org anisasjonsnummer: 961 38 2 068

i. Hol kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 944 889 116

j. Ål kommune (heretter kalt samarbeidskommunen, organisasjonsnummer: 864 952 992

k. Gol kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnumm er: 964 952 612

l. Hemsedal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen, organisasjonsnummer: 964 952 701

m. Nes kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 938 679 088

n. Flå kommune (heretter kalt samarbeidskommunen, organisasjonsnummer: 9 64 95 1 462



Vertskommunen og samarbeidskommunen utgjør « deltakerkommunene » og er to selvstendige
rettssubjekter, heretter kalt «partene».

For Hallingdal kommunene (Hol, Ål, Gol, Hemsedal, N e s og Flå kommune) gjelder avtalen kun for
2020 . Pkt. 1.3 om varighet og pkt. 6.2, første og annet ledd kommer derfor ikke til anvendelse for
disse.

Dersom Hallingdalkommunene ønsker å fortsatte samarbeidet om barnevernsvakt etter 31. desember
2020 tiltrer de samarbeidsavtalen på de vilkår som fremkommer av denne avtalen.

1.2 For mål og rettslig grunnlag

Den interkommunale barnevernsvakten skal dekke det ansvaret som deltakerkommunene har
etter :

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) m/tilhørende forskrifter.

Samarbeidsavtalen om drift av felles interkommunal barnevern vakt e r inngått med hjemmel i
kommuneloven av 22. juni 2018 § 2 0 - 1. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid
etter kommuneloven § 2 2 - 2 .

1.3 Varighet

Avtalen er gyldig når den er godkjent i deltagerkommunenes kommunestyrer, og trer i kraft 1.1.2020.
Fra denne dato gjelder avtalen for fem (5) år med automatisk forlengelse for fem (5) år av gangen med
mindre den sies opp. Hver av partene kan si opp avtalen med ett (1) års varsel . Avtalen kan bare sies
opp med virkning fra neste kalender år .

Se for øvrig bes temmelse om uttreden av avtalen, punkt 6 .2 .

1.4 Samarbeidsmøtet og samarbeidsorganets oppgaver

Det gjennomføres samarbeidsmøter mellom partene. Her møter rådmennene (eller den han/hun
bestemmer) fra hver deltagerkommune og leder for barnevernvakta .

Samarbeidsm øtet gjennomføres med to møter per år (ett møte/halvår), og vil være et forum for strategi,
utveksling av informasjon, behandling av avvik på systemnivå og samhandling. Samarbeidsmøtet skal
bl.a. behandle:

a) Budsjettspørsmål (men det er deltagerkommunen e som vedtar budsjettet jfr. pkt. 5.1) ,

b) Regnskap,

c) Revisjonsrapporter,

d) Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeidet.

Ut over dette melder deltagerkommunen inn saker ved behov.

1.5 Arbeidsgiverforhold

Vertskommunen har driftsansvaret f or barnevernvakta og ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle ansatte .
Barnevernvakta inngår i Ringerike kommunes driftsorganisasjon, og ansettelser i barnevernvakta skjer
av det organ og etter de retningslinjer som gjelder for vertskommunen.



2 Delegasjon og kontroll

2.1 Deleg asjon av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen

Forutsetning for denne avtalen er at kom munestyret i samarbeidskommunen gir rådmannen i egen
kommune adgang til delegering av myndighet til rådmannen i vertskommunen j fr. kommunelo ven §
20 - 2, annet ledd .

Rådmannen i samarbeidskommunen delegerer til rådmannen i vertskommunen å løse
samarbeidskommunens oppgaver etter denne avtalen på sine vegne. Det forutsettes at rådmannen i
vertskommunen videredelegerer i overensstemmelse med vertsk ommunens organisasjonsstruktur og
reglement , jfr. k ommunelovens § 2 0 - 2, annet ledd.

Delegasjonen fra samarbeidskommunen iht. forrige ledd skal gi rådmannen i vertskommunen fullmakt
til å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiel l betydning , jfr. k ommunelovens § 2 0 - 2, første
ledd .

Uavhengig av den generelle fullmakten iht. forrige setning, kan samarbeidskommunen i saker som kun
gjelder dem, avtale spesielle forhold.

For øvrig gjelder kommuneloven § 2 0 - 2 .

Vertskommunen plikter å gi melding til fylke smannen i Buskerud når vertskommunesamarbeidet
etableres eller endres.

2.2 Om kontrollutvalg og lovlighetskontroll

Vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for d e tjenester som samarbeidsavtalen omfatter, jfr.
kommuneloven § 2 0 - 9 .

For krav om lovlighet skontroll av virksomheten gjelder kommuneloven § 2 0 - 7 .

3 Behandling av klager

3.1 Klagesaksbehandling

Klagesaksbehandling skjer i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 6 og
kommuneloven kapittel 5 .

Dersom barnevernvakta eller vertskommunen fat ter vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven §
28 første ledd, er det den deltakerkommunen som har delegert myn digheten som er klageinstans, j fr.
kommuneloven § 20 - 5 . Vedkommende statlig organ er likevel klageinstans når vedtak er truffet i
henhold til myndighet delegert fra et statlig organ. Administrasjonen i v ertskommunen er underinstans
etter forvaltningslovens bestemmelser, jfr. forvaltningslovens § 33 annet ledd og kommuneloven § 20 -
5 , og forestår saksbehandlingen.

Den enkelte deltag erkommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere (eller
tidligere bosatte) for de vedtak som treffes i samarbeidet.

Den enkelte deltagerkommune har også økonomisk ansvar for eventuelle erstatningskrav som oppstår i
forbindelse med barnevernsvak tas tjenesteutøvelse for deltagerkommunen.



3.2 Informasjon

Vertskommunen har i nært samarbeid med samarbeidskommunene ansv aret for å gjøre
barnevernsvaktas tjenester kjent overfor innbyggerne i deltagerkommunen og andre relevante
instanser. Dette kan b l ant ann et skje gjennom presseoppslag, informasjonsbrosjyrer,
samarbeidskommunens internettsider og annet informasjonsmateriell.

4 Styring av samarbeidet
Vertskommunen er ansvarlig for å sørge for hensiktsmessig samarbeid internt og kommunene imellom
på enhetsnivå. Deltakerkommunene skal i fellesskap fastsette årlige handlingsmål for tjenesten.

Vertskommunen rapporterer om status/planer for samarbeidet minimum to ganger per år, i tråd med
pkt. 1.4.

5 Budsjett / Fordeling av utgifter
Vertskommunen utarbeider utka st til årlig driftsbudsjett og oversender budsjettutkastet til
samarbeidskommunene innen 1. september hvert år. D et er deltakerkommunene som vedtar
budsjettene . Det enkelte budsjett er gyldig når begge kommunene har vedtatt dette.

På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeid skommunen sine deler av utgiftene
forskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. august hvert år. Ved opphør av
samarbeidet, skal evt. felles investeringer etter samarbeidsavtalen fordeles forholdsmessig mel lom
deltakerko mmunene etter fordelingsnøkkelen.

Kostnadene fordeles på partene etter en kostnadsfordelingsnøkkel basert på antall innbyggere i
kommunen den 01.0 1 året før budsjettåret .

Det beregnes «administrative overheadkostnader» lik 0,7 % av samarbeids tiltakets lønnsutgifter (j.fr.
sak 6/13 den 31.1.2013 i Ringerike kommunestyre). Administrative overheadkostnader ( husleie,
overordnet ledelse, fakturabehandling, personaladministrasjon, lønn) inkluderes i driftsbudsjettet og
fordeles på deltakerkommunene etter kostnadsfordelingsnøkkelen .

Ved regnskapsårets slutt skal netto driftsutgifter (inkl . administrasjonskostnader) fordeles på
samarbeidskommunene etter fordelingsnøkkel og avregnes mot hver enkelt kommunes innbetalte
beløp i løpet av driftsåret. En eve ntuell differanse skal meddeles samarbeidskommunene innen 1.
februar påfølgende år. Ved for mye innbetalt trekkes beløpet fra faktura siste halvår det påfølgende
året . Ved for lite innbetalt sender vertskommune faktura på differansen til den enkelte
samarb eidskommune.

Samarbeidskommunen e mottar tertialrapporter fra vertskommunen som beskriver kostnadsutvikling og
prognoser, jfr. punkt 5.1.

5.1 Regnskap

Vertskommunen fører regnskap for driften av samarbeidet ved barnevernsvakta . Regnskapet følger
bestemmelsen e som gjelder for interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap i
vertskommunens driftsregnskap.

Vertskommunen er videre ansvarlig for å ivareta samarbeidskommunenes innsyns - og
informasjonsbehov.



Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA rapport ering kan ivaretas av partene på en effektiv
måte. Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og
tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA, o.a.), blir ikke endret ved denne
avtalen.

6 Endringe r og oppløsning av samarbeidet

6.1 Utvidelse av samarbeidet

Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for inntreden i
samarbeidet , herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr.

6.2 Uttreden av samarbeidet

Sama rbeidsk ommunen kan med ett års skriftlig varsel si opp samarbeidet, og kreve seg utløst fra
avtalen. Avtalen kan bare sies opp med virkning fra neste kalender år jfr. kommuneloven § 2 0 - 8, annet
ledd .

Ved uttreden/avvikling av sa marbeidet, vil deltakerkommunene sam men ha et ansvar for ivaretagelse
av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling (rett til annen stilling, fortrinnsrett mv.) , jfr.
arbeidsmiljølovens bestemmelser .

For øyeblikkelig oppløsning gjelder kommuneloven § 2 0 - 8, første ledd .

6.3 Endring av avtalen

F orslag om endringer i denne avtalen kan tas opp til drøfting dersom de t reises krav om dette fra av en
av partene .

Endringer i avtalen skal foretas skriftlig, undertegnes av alle parter og innføres i en endringsprotokoll
til samarbeidsavtalen.

6.4 Tvisteløs ning

Tvist om avtalen eller om hvordan elementer i avtalen skal forstås, løses gjennom forhandlinger
mellom partene og avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i
Buskerud ( vertskommunens fylke) dersom enighet gjennom forhandl inger ikke oppnås. Det samme
gjelder tvist om utgiftsfordelingen.

7 . Ikrafttredelse

Avtalen trer i kraft fra 1. januar 20 20 .

Ringerike kommune 2020 Hole kommune 20 20

Ordfører Ordfører



Nord - Aurdal kommune 20 20 Øystre Slidre kommune 20 20

Ordfører Ordfører

Sør - Aurdal kommune 2020 Vang kommune 20 20

Ordfører Ordfører

Etnedal kommune 2020 Vestre Slidre kommune 20 20

Ordfører Ordfører

Flå kommune 20 20 Hol kommune 20 20

Ordfører Ordfører

Ål kommune 2020 Gol kommune 20 20

Ordfører Ordfører

Hemsedal kommune 2020 Nes kommune 20 20

Ordfører Ordfører



Foreløpig budsjett 2020 med fordeling til deltakerkommunene 

Barnevernvakt Budsjett 2020

Fast lønn 2 450 000              

Lønn til vikarer 357 000                 

Overtid 150 000                 

Faste tillegg 550 000                 

Arbeidsgiveravgift 555 000                 

Pensjon 580 000                 

Andre lønnskostnader (forsikringer) 10 000                   

Sum lønnskostnader 4 652 000              

Telefon 30 000                   

Husleie 220 000                 

Transportmidler 50 000                   

Programvare, årlig lisens 120 000                 

Diverse driftsutgifter 50 000                   

Sum innkjøp 470 000                 

Refusjoner (sykelønnsrefusjoner o.l) -50 000                  

Effektivisering 0,5 %

Adm.kostnad 0,7 % av lønn 32 564                   

Sum drift 5 154 564              

Ringerike kommune -2 078 017            

Hole kommune -467 250               

Vang -109 901               

Øystre Slidre -218 983               

Vestre Slidre -145 738               

Nord-Aurdal -438 102               

Etnedal -89 081                  

Sør-Aurdal -203 488               

Hol -305 334               

Ål -318 850               

Gol -312 365               

Nes -226 287               

Flå -71 811                  

Hemsedal -169 357               

Sum refusjoner fra kommuner -5 154 564            

Regnskapsmessig mer- (+)/mindreforbruk (-) -                         



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3469-5  Arkiv: F30  

 

Sak: 164/19 

 

Saksprotokoll - Integreringsmelding 2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Integreringsmelding 2019 tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3469-4  Arkiv: F30  

 

Sak: 30/19 

 

Saksprotokoll - Integreringsmelding 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Integreringsmelding 2019 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.11.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3469-3  Arkiv: F30  

 

Sak: 6/19 

 

Saksprotokoll - Integreringsmelding 2019  

 

Vedtak i Integreringsrådet: 

 
Integreringsmelding 2019 tas til orientering. 
 

Behandling i Integreringsrådet 21.10.2019: 

 

Rådet gikk gjennom meldingen og kom med kommentarer som Magnar Ågotnes tar med 

tilbake til administrasjonen.  

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3469-2  Arkiv: F30  

 

Sak: 27/19 

 

Saksprotokoll - Integreringsmelding 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Saken utsettes til Integreringsrådet har behandlet saken. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 21.08.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Leder Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes til Integreringsrådet har behandlet saken». 

 

 

Avstemming: 

Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag til utsettelse ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3469-1   Arkiv:   

 

 

Integreringsmelding 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 Integreringsmelding 2019 tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning 

Ringerike kommune har de siste årene bosatt et stort antall flyktninger i tråd med anmodning 

fra IMDI og kommunestyrets vedtak.  

 

I Handlingsprogram for Ringerike kommune 2018-2021 heter det at «Helheten i arbeidet og 

ulike sektorers bidrag til bosetting og integrering beskrives i en egen integreringsmelding».  

 

Integreringsmeldingen beskriver noen av de tiltak og tjenester som er etablert og bygd ut i 

kommunal og frivillig regi, resultatene av arbeidet og videre utfordringer en ser på området.  

Meldingen er forankret i nasjonale og kommunale plandokumenter og føringer i tillegg til 

aktuelle lovverk. 

 

Bakgrunn 

I februar 2016 var det et informasjonsmøte der kommunestyret fikk presentert hvordan de 

ulike delene av kommunen og frivilligheten ville møte den flyktningestrømmen en da stod midt 

oppe i.  

 

I 2016 ble hele 114 flyktninger bosatt i Ringerike kommune, det er året med høyest bosetting 

så langt.  Dette henger sammen med det høye antallet asylsøkere som kom til Norge i 2015. I 

2017 gikk antall asylsøkere til Norge drastisk ned og resulterte i en lavere bosetting.  

For 2019 gjorde kommunestyret vedtak om bosetting av 30 personer i tillegg til 

familiegjenforening. Fram til 1. juli 2019 er det bosatt 13 personer. 

Når personer bosetter seg i Ringerike kommune er de å anse som innbyggere med de samme 

krav og rettigheter i forhold til kommunale tjenester som alle eksisterende innbyggere. Ved 

bosetting av flyktninger er det opprettet tjenester spesielt for å ta imot, integrere, rådgi og 

veilede de som kommer som flyktninger og innvandrere fra ikke nordiske land. Ringerike 



- 

kommune har mottatt tilskudd fra IMDi for å finansiere de gjennomsnittlige merutgiftene. I 

2018 mottok Ringerike kommune 108 millioner kroner i tilskudd fra IMDi. 

 

Kommunene har et særskilt ansvar for introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og 

innvandrere. I Ringerike er det Læringssentret for voksne (LSFV) som har hovedansvar for 

bosetting og inkludering, noe som innebærer et overordnet og koordinerende ansvar for 

mottak og integrering av flyktninger i kommunen. For å gjennomføre dette har LSFV et tett 

samarbeid med både kommunale tjenester og eksterne parter. 

 

I 2016-2017 var det rask og stor økning i bosettingstall, og det ble behov for rask oppbygging 

av tjenester for målgruppen. I 2018 og første halvdel av 2019 har det vært en stor nedgang i 

bosettingstall og asylsøkere, noe som medfører justeringer i budsjett og en effektivisering av 

tjenestene. I Ringerike kommune er flere tjenester også bygget ned.  

 

Det er viktig at Ringerike kommune bosetter flyktninger de kommende årene, både på grunn 

av sitt samfunnsansvar, men også for å beholde den gode og brede kompetansen som er blitt 

bygd opp i de ulike avdelingene i kommunen.  

 

Vi må fortsette å bygge opp en felles forståelse for gruppens behov slik at dens medbrakte 

ressurser og kunnskap blir brukt best mulig, fortest mulig. For å lykkes i integrering og 

inkludering må inkluderingsperspektivet gjennomsyre alt fra naboskap til næringsutvikling.  

 

Rådmannens vurdering 

Integreringsmeldingen beskriver de tiltak og tjenester som er etablert og bygd ut i kommunal 

og frivillig regi, resultatene av arbeidet og videre utfordringer en ser på området.  Rådmannens 

vurdering er at kommunen har tatt et samfunnsmessig ansvar ved å ta imot og bosette det 

antall flyktninger vi er bedt om å bosette.  

 

Det har de siste årene vært stor innsats fra innbyggerne, frivillige organisasjoner, kommunen og 

samfunnet for øvrig i arbeidet med å ta imot og integrere nye innbyggere. 

 

For å lykkes i det videre integreringsarbeidet er det viktig at de ulike aktører fortsetter 

aktivitetene, og at kommunen tar vare på den gode og brede kompetansen som er bygd opp i 

de ulike sektorene. Det er og vesentlig at de ulike bidragsyterne i ringerikssamfunnet har med 

seg integreringsperspektivet i alt som gjøres framover.  

 

 

Vedlegg 

Integreringsmelding 2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 
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Sentrale begreper 
I Integreringsmeldingen er følgende definisjoner lagt til grunn. 

Asylsøker 
En asylsøker er en person som søker om asylstatus og beskyttelse som flyktning. Personen er kun 
asylsøker inntil søknaden deres er avgjort av UDI. 

Familieinnvandring 
Familieinnvandring er en fellesbetegnelse på utenlandske personer som får opphold i Norge fordi de 
enten har familie som bor lovlig i Norge eller er gift med en norsk statsborger.  

Flyktning 
En flyktning er en person som fyller kravene til å få beskyttelse (asyl) i Norge, enten de søker asyl ved 
ankomst Norge eller får opphold etter FNs flyktningkonvensjon. I Norge gis begge disse gruppene 
flyktningstatus med de rettighetene som følger med. 

Innvandrer 
En innvandrer er en person som har opphold og bor i Norge, men er født i utlandet av utenlandskfødte 
foreldre.  

Nyankommet innvandrer 
Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år. Botiden i landet 
før første bosetting i en kommune, for eksempel i asylmottak, regnes ikke med. 
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Innledning  
Inkludering betegner en prosess og et mål hvor deltakelse i fellesskapet er bygd over forskjellene. 
Kjernen i begrepet inkludering er derfor å øke individets deltakelse og utbytte av å delta og reelt 
påvirke dette fellesskapet.  

Integrering er i dagligforståelse brukt om innlemmelse av innvandrere i majoritetssamfunnet. I 
integreringsprosessen har begge parter like stor ansvar, mens inkludering gir majoriteten et ansvar for 
å «ta inn» minoriteten.  

Hovedmålet for den norske integreringspolitikken er at innvandrere og barna deres skal få bruke 
ressursene sine og bidra til fellesskapet. Nøklene til integrering i det norske samfunnet ligger i å delta i 
arbeidslivet og ha gode norskkunnskaper. (Regjeringen.no) 

I februar 2016 var det et informasjonsmøte der kommunestyret fikk presentert hvordan de ulike delene 
av kommunen og frivilligheten ville møte den flyktningestrømmen en da stod midt oppe i.  

Denne meldingen beskriver noen av de tiltak og tjenester som er etablert og bygd ut i kommunal og 
frivillig regi etter dette, om resultatene av arbeidet og om videre utfordringer en ser på området. 

 

Bakgrunn 
Ringerike kommune har de siste årene bosatt et stort antall flyktninger i tråd med anmodning fra IMDI 
og kommunestyrets vedtak.  

I Handlingsprogram for Ringerike kommune 2018-2021 heter det at «Helheten i arbeidet og ulike 
sektorers bidrag til bosetting og integrering beskrives i en egen integreringsmelding».  

Integreringsmeldingen skal bidra til å sikre en god inkludering av hele innvandrerbefolkningen i 
Ringerike kommune. For å lykkes i integrering og inkludering må inkluderingsperspektivet 
gjennomsyre alt fra naboskap til næringsutvikling. Integreringsarbeidet skal legge til rette for 
samfunnsutvikling over tid, der alle opplever å delta i fellesskapet.  

Å ha en meningsfull jobb å gå til, det å oppleve seg inkludert i fritidsaktiviteter og det å være en del av 
et godt sosialt fellesskap fremmer trivsel og positiv utvikling. For å unngå utenforskap er adgang til 
utdanning og arbeid meget viktig. Det sikrer egen økonomi og velferd, det skaper nye nettverk og 
bidrar til økt respekt og tillit til samfunnet. Å skape arenaer for inkludering, likestilling og rom til kulturelt 
mangfold på mange plan er derfor en viktig samfunnsoppgave. 

Integreringsmeldingen «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk» (Meld.St. 30 2015-
2016), legger til grunn at mennesker vil bidra. Målet er at alle som skal leve og bo i Norge kommer i 
jobb, blir skattebetalere og deltar i samfunnet. De som bosettes må lære seg språket og få kunnskap 
om samfunnet, verdier, rettigheter og plikter. Parallelt må offentlige instanser, næringslivet og 
frivilligheten legge til rette for at de nye innbyggerne oppnår dette og blir bidragsytere. 

Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022, «Integrering gjennom kunnskap», har fokus på tidlig 
innsats - utdanningsløpet for barn og unge, kvalifisering og utdannelse for voksne innvandrere, arbeid, 
hverdagsintegrering og retten til å leve et fritt liv.  

Det er viktig at flyktningarbeidet blir forutsigbart, både for flyktningene, ansatte og enheter som jobber 
innen feltet. Kommunen innehar mye erfaring og kompetanse innen flyktningarbeid og det er særs 
viktig at dette blir videreført.  

Integreringsmeldingen er tverrsektoriell og omfatter mange fagområder.  
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Grunnlagsdokumenter  
Integreringsmeldingen er forankret i nasjonale og kommunale plandokumenter og føringer i tillegg til 
aktuelle lovverk. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 
 Ringerike kommune har som mål å være en attraktiv bokommune spesielt for familier i 

etableringsfasen.  

 Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike! 

 Kommunen skal være en effektiv og spennende organisasjon, med god kvalitet på tjenestene. 

 Ringerike skal legge til rette for åpenhet og god integrering av nye innbygger i alle livsfaser. 

Kommunens handlingsprogram for 2019 – 2022 
 Ringerike kommune har som mål å være en attraktiv bokommune spesielt for familier i 

etableringsfasen. For småbarnsfamilier er det avgjørende at barnehagetilbudet 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.  

 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 kultursektoren arbeider mot et mangfoldig og 

inkluderende kulturtilbud, både i fagtilbud på kulturskolen, ved tilskudd til lag og 

organisasjoner og tilgjengelighet for alle. 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 - Helse i alt vi gjør 
 God folkehelse innebærer at flest mulig i befolkningen trives, har jobb eller går på skole, har et 

godt sosialt nettverk, deltar i kultur og fritidsaktiviteter, har en sunn livsstil og lever i trygge 

omgivelser med sikre veier og ren luft å puste i. Målet er få livsstilsykdommer, skader og 

plager – og mange leveår med god helse. 

 I Ringerike kommune mener vi det er et viktig samfunnsoppdrag å bidra med og legge til rette 

for at innbyggerne kan ha overskudd til å mestre hverdagens krav og delta i samfunnet. God 

helse og trivsel har stor betydning for befolkningens livskvalitet! Folkehelsearbeid er også en 

god samfunnsøkonomisk investering 

 Kommunen vil satse på et aktivt oppvekstmiljø med tilgang til fritidsaktiviteter inkludert kultur 

og idrett, for alle. 

For å nå målene må man ha fokus på inkludering, likestilling og kulturelt mangfold i barnehage, skole, 
helse, samfunn og i lokalsamfunn for øvrig.  

Lovverk og sentrale føringer 
Arbeidet rundt bosetting av flyktninger er hjemla i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 
nyankomne innvandrere, LOV 2003 -07-04 nr 80, med senere endringer.  

Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og 

samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.  Loven skal videre legge til rette for at nybosatte 
flyktninger raskt får kjennskap til norsk språk, kultur og samfunnsliv. Deltakerne har rett og plikt til: 

 opplæring i norsk og samfunnsfag, på lik linje med andre som kommer fra land utenfor EØS 

og engelskspråklige land, ikke kan nok norsk. 

 rett og plikt til å gjennomføre et toårig introduksjonsprogram. Programmet skal være på full tid 

og helårlig (min 30 t i uka + hjemmearbeid). Det er obligatorisk for alle mellom 18 og 55 år. 

Andre sentrale lover er:  

 Forvaltningsloven 

 Helse- og omsorgstjenesteloven 

 Lov om barnehager 

 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering 

 Lov om sosiale tjenester 

 Opplæringsloven 
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I 2015 var det en stor tilstrømning av flyktninger til Norge, og i 2016 la Regjeringen frem to meldinger 
som ga klare føringer knyttet til arbeidet med inkludering.  

 «Fra utenforskap til ny sjanse – en samordnet innsats for voksnes læring» (Meld.St. 16 

(2015-2016)), legger blant annet vekt på tiltak som kan gi voksne bedre muligheter til å styrke 

sin kompetanse, øke muligheter til å delta i opplæring og få godkjent kompetanse fra 

hjemlandet. Denne meldingen ble fulgt opp av en mer omfattende integreringsmelding. 

 «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk» (Meld. St. 30 (2015- 

2016)), der et av målene er at alle som skal leve og bo i Norge skal komme i jobb, 

bli skattebetalere og deltakende borgere. 
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Tall og statistikk  
Ringerike kommune hadde 1. januar 2019 i alt 30 442 innbyggere.  

Tall fra Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDi) viser: 

 Per 1. juli 2019 er 13 % av Ringerikes innbyggere innvandrere.  

For hele landet er tallet 14,4 % 

 61,9 % av innvandrere i Ringerike var i arbeid ved utgangen av 2017. Tilsvarende tall for 

bosatte som ikke er innvandrere var 64,4 %.  

 I 2018 var det 194 deltakere på introduksjonsprogrammet 

 Ved utgangen av 2018 var 55 % av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i 

arbeid eller utdanning. 

 I 2017 gikk 19 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet over til eller 

fortsatte på grunnskole, og i 2018 12 prosent. Dette viser at mange av deltakerne trenger 

grunnleggende opplæring. 

 I 2018 mottok Ringerike kommune 108 millioner kroner i tilskudd fra IMDi. 

 37 flyktninger ble bosatt i Ringerike kommune i 2018. 

 

Innvandringsbakgrunn 
Av Ringerike kommunes 30 442 innbyggere er 3 943 innvandrere og 838 norskfødte med 
innvandrerforeldre. Den største gruppen innvandrere kommer fra Polen (587 personer).  

Figuren nedenfor viser antall personer med innvandrerbakgrunn fordelt etter landbakgrunn. 
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Utdanning 
Tall fra statistisk sentralbyrå viser at 47, 1 % av kommunens innbyggerne i aldersgruppen 30-66 år har 
videregående skole som høyest fullførte utdanning, mens 29,9 % har utdanning fra universitet eller 
høyskole når vi ikke regner med innvandrere. Blant innvandrerne er gruppen med videregående som 
høyest utdanning lavere (31,7 %), mens andelen med utdanning fra universitet eller høgskole er 
høyere (38,6 %). Blant innvandrere er det 1,5 % som ikke har utdanning. 

 

 

Arbeid 
Tall fra Statistisk Sentralbyrå for 2017 viser at i Ringerike er sysselsettingen for befolkningen unntatt 
innvandrere lavere enn landsgjennomsnittet, mens for innvandrere er sysselsettingen noe høyere enn 
landsgjennomsnittet. Servicenæringene har flest ansatte (5 600 personer), 3 400 personer jobber 
innen helse- og sosiale tjenester, mens 3 000 personer jobber innen sekundærnæringer (industri). 2,2 
% av hele befolkningen er ledige eller på tiltak.  
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Bosetting 
Bosetting av flyktninger gjøres med bakgrunn i en statlig anmodning fra IMDi.  

2016 er året med høyest bosetting så langt. Da ble 114 flyktninger bosatt i Ringerike kommune. Den 

store økningen hadde sammenheng med det høye antall asylsøkere som kom til Norge i 2015. I 

2017 gikk antall asylsøkere til Norge drastisk ned og resulterte i en lavere bosetting.  

For 2019 gjorde kommunestyret vedtak om bosetting av 30 personer i tillegg til familiegjenforening. 

Fram til 1. juli er det bosatt 13 personer. 

Figuren nedenfor viser antall bosatte i årene 2009-2019. Til sammen utgjør dette 390 personer 

inkludert enslige mindreårige og familiegjenforente. 
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Økonomi 
Når personer bosetter seg i Ringerike kommune er de å anse som innbyggere med de samme krav og 
rettigheter i forhold til kommunale tjenester som alle eksisterende innbyggere. Ved bosetting av 
flyktninger er det opprettet tjenester spesielt for å ta imot, integrere og veilede de som kommer som 
flyktninger og innvandrere fra ikke nordiske land. Ringerike kommune har mottatt tilskudd fra IMDi for 
å finansiere de gjennomsnittlige merutgiftene. I 2018 mottok Ringerike kommune 108 millioner kroner i 
tilskudd fra IMDi. 

Tilskudd 
Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordninger knyttet til bosetting og 
kvalifisering av flyktninger og innvandrere til kommuner, fylkeskommuner, frivillige organisasjoner og til 
virksomheter. Noen av ordningene er faste, mens andre er prosjektbaserte. 

Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og 
integreringsarbeid, slik at flyktningene snarest mulig får arbeid og kan forsørge seg selv, samt delta 
selvstendig i samfunnet. Tilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktning måtte 
ha for oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen. 

Dette tilsier at de tjenester som ytes i bosettings- og integreringsarbeidet skal være eksternt finansiert. 
Tilskuddsmodellen tilsier også at dersom kommunen investerer ressurser i godt kvalifiseringsarbeid og 
tidlig innsats, vil de som kommer raskt ut i arbeid kunne bidra til finansiering av tiltak for dem som har 
større behov for oppfølging og tilrettelegging i kommunen.1 

Om tilskuddene 
 Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og 

integrering av flyktninger. Det skal bidra til at flyktningene snarest mulig kan forsørge seg selv 

og ta del i samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger får integreringstilskudd etter 

samme satsstruktur. 

 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere. Kommuner som bosetter enslige 

mindreårige flyktninger mottar et særskilt tilskudd i tillegg til det ordinære 

integreringstilskuddet. 

 Ekstraordinære utgifter. Kommunene som bosetter personer med nedsatt funksjonsevne 

og/eller atferdsvansker kan søke om tilskudd fra IMDi for å dekke ekstraordinære utgifter de 

har som følge av bosetting. 

 Norsktilskudd. Kommunen mottar tilskuddet for voksne innvandrere som har rett eller rett og 

plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen får tilskuddet for hver person 

som er i målgruppen for ordningen. Dette kalles for persontilskudd. 

 

                                                   
1 Introduksjonsloven legger føringer for minimumsinnhold i introduksjonsprogram og stønad for deltakelse. Dette 
tilsier at store deler av integreringstilskuddet går til lovfestet stønad i tillegg til drift av de ulike tiltakene 
programmet må inneholde. 
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Integreringstilskudd til Ringerike kommune 2018  

 

Økonomiske konsekvenser 
I 2016-2017 var det rask og stor økning i bosettingstall, og det ble behov for rask oppbygging av 
tjenester for målgruppen. I 2018 og første halvdel av 2019 har det vært en stor nedgang i 
bosettingstall og asylsøkere, noe som medfører justeringer i budsjett og en vurdering av effektivisering 
av tjenestene. I Ringerike kommune er flere tjenester bygget ned.  

De kommunale tjenestene som ble opprettet spesielt i forbindelse med den store økningen i 
bosettingstall er boliger for enslige mindreårige asylsøkere med tilhørende bemanning, 
innføringsklasser i grunnskolen, flyktningeavdeling på Læringssenteret for voksne (LSFV), 
helsetjenester ved Hvalsmoen transittmottak, sosial rådgivning og migrasjons/smittevernkontor. I mai 
2017 var det ca. 150 ansatte tilknyttet disse tjenestene. Mange av disse var timelønnede vikarer/ 
tilkallingsvikarer. Det var ca. 82 faste årsverk tilknyttet tjenestene. 

I alle år har tilskuddene fra IMDi vært høyere enn samlede utgifter i de enhetene som yter 
kjernetjenester til flykninger og asylsøkere. Det betyr at kommunen har midler som brukes på andre 
tjenesteområder som skole, barnehage, helsestasjonstjenester, barnevern, hjemmehjelp, kommunale 
boliger og sosialhjelp. 

Fra og med 2016 viser kommunens regnskaper blant annet at antall barn med gratis kjernetid og 
redusert betaling i barnehagen øker, det samme gjelder for redusert betaling i SFO. Helsestasjonene 
og barnevernet har større saksmengde og helsekontoret har flere henvendelser angående smittevern. 

Sosialhjelpsutbetalinger til de personene som etter 5 år ikke har funnet seg arbeid eller går på skole 
eller av annen grunn har behov for sosialstønad dekkes ikke av tilskudd fra IMDi.  
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Boliger for enslige mindreårige flyktninger  
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 flyktninger, hvor 25 var enslige mindreårige.  

Det ble etablert 3 boliger i 2016 med tilhørende bemanning. 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. Det ble 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. 
Pr. 01.01.19 består enheten av en oppfølgingsavdeling med 5,5 årsverk.  

Læringssenteret  
Høsten 2015 omorganiserte Ringerike kommune sin flyktningtjeneste som følge av store endringer i 
innvandrermønster og økt innvandring, Fra å være en del av NAV, gikk tjenesten over til 
Læringssenteret og ble en flyktningavdeling. Både skoleavdelingen og flykningavdelingen økte 
bemanningen i 2016-2017. Fra høsten 2018 er antallet deltakere på skoleavdelingen redusert og 
nedbemanning gjennomføres.  

Hvalsmoen transittmottak 
Ringerike er vertskommune for Hvalsmoen transittmottak. Kommunen fikk økte utgifter innen 
helsetjenester ved at det ble etablert en helsestasjon på mottaket og etter hvert et helsekontor for 
migrasjonshelse. Kommunen har mottatt tilskudd som vertskommune. Transittmottaket legges ned 1. 
oktober 2019 og helsestasjonen er avviklet.  
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Kommunens tjenestetilbud 
Kommunene har et særskilt ansvar for introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og 
innvandrere. I Ringerike kommune er det Læringssentret for voksne (LSFV) som har hovedansvar for 
bosetting og inkludering, noe som innebærer et overordnet og koordinerende ansvar for mottak og 
integrering av flyktninger i kommunen. For å gjennomføre dette har LSFV et tett samarbeid med både 
kommunale tjenester og eksterne parter. 

Læringssenteret for voksne 
Læringssentret for voksne er kommunens kompetansesenter i integrerings – og inkluderingsarbeid.  
LSFV består av en skoleavdeling og en flyktningeavdeling. Læringssenteret har også et medansvar 
for kommunens integreringsråd. 

Skoleavdelingen gir tilbud om norsk og samfunnskunnskap for innvandrere og grunnskoleopplæring 
for voksne. Flyktningavdelingen har ansvar for mottak, bosetting og oppfølging av flyktninger i 
Ringerike kommune gjennom introduksjonsloven og introduksjonsprogrammet.  

Introduksjonsprogrammet er et tilbud til nyankomne flyktninger bosatt i Ringerike, Jevnaker og Hole. 
Programmet består av norsk og samfunnskunnskap, arbeidslivskunnskap og praksis eller 
grunnskole/videregående og andre ferdighetskurs. Formålet med programmet er å kvalifisere 
deltakere til arbeid eller videre utdanning. Programrådgiver fra flyktningavdelingen samordner og 
følger flyktningene fra den dagen de ankommer kommunen og til de er ferdig med 
introduksjonsprogram. Miljøarbeidere samarbeider tett både med programrådgiver og deltakere.    

Flyktningavdelingens jobbkoordinator følger deltakere som har 4 – 6 måneder igjen av programmet 
tett opp mot overgang til arbeid eller aktivitet. Det at flere deltakere kommer ut i aktivitet før 
introduksjonsprogrammet er over, er særs viktig med tanke på mestring og tilhørighet. 
Jobbkoordinatoren jobber tett sammen med deltakerne, programrådgiver, lærer, karrieresenteret og 
NAV. 

Flyktningavdelingen har også ansvar for bosettingsprosessen i samarbeid med boligtjenesten, NAV og 
helsekontor for smittevern, migrasjon og vaksinasjon.  

NAV 
Nav har en viktig rolle i integreringsarbeidet i kommunen. I samarbeid med flyktningavdelingen bidrar 
de i bosettingsfasen ved at de skriver etableringsvedtak. Integreringsteamet er på hjemmebesøk 
første dag og i samarbeid med familien finner teamet ut hva de bosatte trenger av støtte.  

Flyktningavdelingen og NAV samarbeider i ankomstfasen slik at oppstarten i ny kommune blir så god 
som mulig. I tillegg har kontorene et tett samarbeid ved overgang til arbeid, samt i saker der man har 
utfordringer på ulike områder. 

Prosjektet "Innsats"  
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, 
kalt "Innsats", går over en 2 års-periode og skal sikre at personer som bor i Ringerike 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. 

Boligtjenesten 
Boligtjenesten samarbeider tett med flyktningavdelingen når flyktninger skal bosettes for å finne bolig 
som er tilpasset de som kommer. Et av hovedmålene i boligtjenestens handlingsplan er at alle skal ha 
et godt sted å bo og rask bosetting er flyktninger er et av delmålene.  

Boligtjenesten har, i samarbeid med Husbanken og NAV Ringerike, utviklet konseptet "Eie først". 
Denne strategien innebærer bedre utnyttelse av Husbankens virkemidler slik at vanskeligstilte 
barnefamilier 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. 

Boligtjenesten skal utvikle og drifte en oppfølgingstjeneste opp mot flyktninger for å kunne bedre 
integrering av deltakerne i integreringsprogrammet samtidig som boligene ivaretas. Dette arbeidet 
gjøres i samarbeide med LSFV og NAV. 
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Helse og oppvekst 

Helsekontor for smittevern, migrasjon og vaksinasjon 
Helsekontoret kartlegger, støtter og hjelper over i det «vanlige» hjelpeapparatet. Kontoret jobber med 

følgende saker:  

 Økonomiske bekymringer/behov 

 Misnøye med bolig 

 Tristhet, nedstemthet og slitenhet 

 Kroppslige smerter 

 Ensomhet  

 Utfordringer i familiene, nye roller, ingen storfamilie å støtte seg til 

 Bekymringer for barns og ektefellers helse 

 Problemer med fysisk forflytning til ulike hjelpeinstanser/behandlere 

 

Helsestasjoner 
Helsestasjonenes formålsparagraf er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige 
forhold, forebygge sykdom og skade. Dette betyr at man må gi tilpasset hjelp ut fra ulike behov. Målet 
om likeverdige helse- og omsorgstjenester til alle utfordres både på grunn av språkproblemer og 
kulturelle forskjeller. Derfor må tjenestene tilrettelegges. 

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud og møter alle innbyggere i kommunen som får barn. Dette 
medfører en unik mulighet for å fange opp familier med behov for støtte.  

Forebygging og behandling  
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. Rådgiverne kommer fra 
barnevernet og spesialpedagogisk team.  

Opplæring 
Barnehager og skoler har et særskilt ansvar for integrering og opplæring av barn som aldersmessig 
tilhører deres tjenester. 

Barnehage 
Barnehagen er en god og viktig arena for inkludering og språkopplæringen, og det jobbes spesielt 
med å få barn av flyktningfamilier og andre innvandrere til å benytte seg av barnehagetilbudet. 
Forskning viser at minoritetsspråklige barn som har gått i barnehage gjør det bedre enn de som ikke 
har gått i barnehage.  

Kommunen har gode rutiner for å informere om gratis kjernetid og ordninger for redusert betaling. 
Ringerike kommune har god barnehagedekning og flyktninger som bosettes får raskt barnehageplass 
uavhengig av når på året de bosettes. 

Barnehagene har rutiner som skal sikre en god velkomst og tilvenning til barnehagen. Barna 
kartlegges før oppstart i barnehagen, språk og bakgrunn er viktige kartleggingsområder. 
Kartleggingen fungerer godt og forteller noe om hvordan språkopplæringen skal gjennomføres. Det 
jobbes daglig med språkopplæring, blant annet ved periodisk forsterking av personale og ved at ekstra 
ressurser blir brukt til å følge opp barn med større behov. I tillegg til ordinær drift er det er 
språkveiledere i barnehagene i Ringerike, i alt 1, 4 stillinger. Formål med språkveiledertjenesten er å 
øke kunnskapen rundt flerspråklighet/språkstimulering og på den måten utvikle bevisstheten i 
barnehagene. Kommunen får tilskudd fra IMDi (kr. 828 000 i 2018 og i 2019). 

Foreldremøter  
Det blir gjennomført samtaler med foreldre med tolk, og informasjon om barnehagen på flere språk blir 
gitt ut. Dette er viktig da mange foreldre ikke har kunnskap om barnehagens rolle i samfunnet. 

Barnehagene, flyktningavdelingen, barnevernet og helsestasjonen samarbeider om foreldremøter for 
foreldre som har annet morsmål enn norsk. Det tilbys også kurs og veiledning for foreldregruppa. 
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Skole 
Barn og unge i skolealder som trenger særskilt norskopplæring får tilbud om å starte i velkomstklasse. 
Velkomstklassene er aldersblandet og jobber etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter. Dette er en aldersuavhengig, nivåbasert plan. I tillegg til norskopplæring har elevene 
samfunns- og naturfag, emner innen sosial kompetanse, matematikk, kroppsøving, musikk og praktisk 
estetiske fag. 

Elevene får undervisning i velkomstklasse til de behersker språket såpass godt at de, med tilpasset 
opplæring i vanlig klasserom, kan følge ordinær undervisning på sin nærskole. Det er svært individuelt 
hvor lang tid det tar for elevene å lære norsk og antall måneder i velkomstklassen kan variere mye. 
Kartleggingsprøver viser når elevene kan overføres til sin nærskole. Før elevene skal overføres til 
nærskolen sin, hospiterer eleven en-to dag per uke i en periode. En gradvis overgang fra 
velkomstklassen til nærskolen gjør overgangen lettere og tryggere for elevene. 

Hønefoss skole har velkomstklasser for alle nyankomne, minoritetsspråklige elever mellom 7 og 13 år 
(2. – 7.trinn). Veienmarka ungdomsskole har velkomstklasser for elever i ungdomsskolealder. Både 
flyktninger, innvandrere, barn fra mottak og ungdommer fra Bufdirs omsorgssentre går i 
velkomstklassene. Opplæringslova regulerer elevenes rettigheter til særskilt norskopplæring.  

Norsk og samfunnskunnskap for voksne 
Innvandrere og nyankomne flyktninger har rett og plikt til norskopplæring. I Ringerike er det LSFV som 
har ansvar for undervisningen. Undervisningen er gratis for flyktninger og innvandrere over 16 år. 
Arbeidsinnvandrere fra EU/EØS har ikke rett eller plikt til norskopplæring.  

Alle som vil søke om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap må gjennomføre 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap og avslutte med en prøve.  

Introduksjonsprogram for voksne 
Introduksjonsprogrammet består av fagene norsk og samfunnskunnskap, arbeidspraksis eller andre 
tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. Målet er at deltakerne skal bli 
økonomisk selvstendige og kunne delta i arbeids- og samfunnsliv. 

Introduksjonsprogrammet kan vare i inntil to år og skal inneholde norskopplæring minst 550 timer. I 
helt spesielle tilfeller er rammen opp mot 3000 timer over flere år. 50 timer samfunnskunnskap på 
morsmålet kommer i tillegg. Programmet innebærer også tiltak som forbereder til videre opplæring 
eller tilknytning til yrkeslivet. Noen av de unge deltakerne har også rett på grunnskole, og kan ta det i 
introduksjonsperioden. Deltaker har rett på individuell plan når de deltar i introduksjonsprogrammet.   

Kommunen skal sørge for introduksjonsprogram til nyankomne innvandrere som bosettes i kommunen 
i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Familiemedlemmer til de som omfattes 
av introduksjonsprogram har også rett og plikt til program.  

I 2018 var det 194 deltakere i introduksjonsprogrammet. I første halvår av 2019 har 50 deltakere 
avsluttet introduksjonsprogrammet. Mange av deltakerne har fått seg jobb, flere har søkt plass i 
videregående skole og tre har søkt studier på høgskole/universitet. Flere fortsetter også på 
grunnskoleopplæring etter endt program.  

Videregående opplæring 
Det er etablert tett samarbeid mellom Hønefoss videregående skole, OPUS Ringerike (det 
fylkeskommunale ressurssenteret for voksne) og LSFV. Ved Hønefoss videregående skole er det 
introduksjonsklasse og kombinasjonsklasse hvor elevene får språkopplæring parallelt med 
fagopplæring og etter hvert kan ta fagbrev. Det er et mål å øke andel flyktninger som tar fagbrev slik at 
tilknytning til arbeidslivet blir varig.  

Ringerike karrieresenter 
Karrieresenteret tilbyr gratis og individuell karriereveiledning til alle voksne og ungdom over 19 år. De 
ansatte har mange års erfaring og kompetanse innenfor utdanningsvalg, omstilling og endringer i jobb 
eller utdanning. Gjennom samtaler med kan karriereveilederne være med på å bevisstgjøre brukerens 
valg og muligheter, kompetanse og ferdigheter. En av karriereveilederne er knyttet til LSFV og har 
faste møter med programrådgivere i introduksjonsprogrammet for å følge opp flyktninger og 
innvandrere spesielt.  

Ringerike karrieresenter er et samarbeid mellom Buskerud Fylkeskommune, Ringerike og Hole 
kommuner og NAV Buskerud. 
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Kultur, fritid og frivillighet 
Et rikt kulturliv gir samfunnsmessige effekter på en rekke områder. Kulturvirksomhet gir grunnlag for 
demokrati, for sosiale felleskap og økonomisk verdiskapning. Ved siden av skole og arbeidsliv er 
kulturlivet blant de arenaene som bidrar til økt kompetanse og tilhørighet. 

Kulturskolen  
Kulturskolen er kommunens ressurssenter for kulturopplæring rettet mot barn og unge, og skal gi flest 
mulig barn og unge et godt undervisningstilbud innen ulike kunstfag. Kulturskolen ønsker å være en 
arena der mangfold verdsettes, og hvor spennende prosjekter skapes i fellesskap. Fra og med 2019 
kan man søke om redusert elevkontingent basert på foresattes inntekter. 

Kulturskolen arbeider med flerkulturelle tiltak som musikkundervisning i velkomstklassen ved 
Veienmarka ungdomsskole, Læringssenteret og kulturtreff. 

SPLASH 
Kulturskolen har gjennom prosjektet SPLASH vært med på å bidra til integrering av flyktninger og 
asylsøkere ved hjelp av kulturelle fritidsaktiviteter. SPLASH er et kreativt møtested for alle og gis som 
et gratis tilbud til alle barn på 5.- 7. trinn ved 6 av kommunens barneskoler. Hver uke i 12 uker får 
elevene en aktivitet innen kunst, dans og musikk/kor. 

SPLASH vil gjennom kunstneriske aktiviteter som musikk, dans, sang og visuell kunst/film, søke å 
fremme samhandling og forståelse mellom ulike etniske og sosiale grupper. På den måten skal 
SPLASH gi deltakerne og publikum en opplevelse av mangfoldets muligheter. Prosjektet startet i 2016 
og videreføres i 2020. Prosjektet får økonomisk støtte fra Bufdir.  

Biblioteket 
Ringerike biblioteket fungerer godt som inkluderingsarena. Biblioteket ligger sentralt til i 
Sentrumskvartalet, det er åpent fra kl. 0900-2100 og det fungerer som en møteplass hvor man finner 
informasjon, kan låne PC og bøker i tillegg til at det er mulig å sitte sammen helt gratis. Både i 
bibliotekloven og i den nye kulturmeldingen fremheves folkebiblioteket som møteplass.  

Frivilligkoordinator 
Kommunens frivilligkoordinator bygger nettverk og jobber mot frivilligheten. Hun er også pådriver for 
prosjektet «Folk møter folk». Koordinatoren har tett kontakt med flyktningavdelingen og 
Frivilligsentralen. Gjennom nettverksbygging er det et mål om at er at flere nybosatte flyktninger 
kommer ut i aktivitet og deltar på kulturarenaer utover skole og arbeid.   

Frivillighet 
Frivillige organisasjoner er en viktig del av vårt lokalsamfunn. Sammen med skole, arbeid og 
kulturaktører skaper frivilligheten gode møteplasser. Frivillige i Ringerike kommune sier de opplever 
sin innsats som viktig og verdifull, og føler at de er en del av et fellesskap som skaper mening for 
andre. 

Frivillige organisasjoner har vist stor interesse for å bidra i forbindelse med økt tilstrømning av 
asylsøkere og flyktninger. De har blant annet bidratt med leksehjelp, klær og utstyr, norsktrening og 
fritidsaktiviteter. I Ringerike har Frivilligsentralen, Ringerike Røde kors, Soroptimistene og Refugees 
welcome to Ringerike vært spesielt aktive bidragsytere.   

Felles aktiviteter og arrangementer 

Språkkafé 
Kulturskolen sammen med Frivilligsentralen arrangerer ukentlig språkkafé på biblioteket. På 
språkkaféen kan de som ønsker å bli bedre i norsk få norsktrening og snakke norsk med andre 
deltakere og frivillige fra Frivilligsentralen.  

Folk møter folk 
Folk møter folk er en dialogmodell hvor målet er sosial nettverksbygging i introduksjonsprogrammet 
for flyktninger. Modellen er utviklet av Arendal voksenopplæring i samarbeid med Agderforskning og 
Med hjerte for Arendal. Møtene gjennomføres i regi av flyktningeavdelingen, frivillighetskoordinator og 
biblioteket. 



 

R inger i k e k om m une   17  In tegr er i ngsm eld ing 2019  
 
 

 

Metoden går ut på at 10 kjente fjes i lokalsamfunnet møter 10 deltakere på introduksjonsprogrammet 
til samtale. Arrangementet legger til rette for brobygging mellom mennesker og for stifting av gode 
relasjoner og nye bekjentskap. Det underliggende budskapet er at alle er likeverdige mennesker, 
uavhengig av posisjoner eller opphav, og at vi har mye til felles, til tross for at vi har ulik bakgrunn og 
historie. Det skal gjennomføres to Folk møter folk hvert år i årene fremover. 

Internasjonale kulturarrangement (IKAR), mangfold og flerkultur 
IKAR er et initiativ fra inkluderings- og integreringsrådet i Ringerike og har som formål å vise frem 
kulturen i det internasjonale samfunnet i Ringerike. 

I 2019 ble internasjonal uke arrangert 11. - 15. juni med arrangementer og aktiviteter for alle. 
Arrangementene foregikk i Hønefoss sentrum, og aktivitetene var gratis og åpne for alle. Hver dag 
hadde sitt eget tema som språk, dans, møteplasser og fritid. Internasjonal uke ble avsluttet med en 
flott fest i Søndre park på lørdag. Det planlegges internasjonal uke også i 2020. 

IKAR samlet et mangfold av internasjonale kulturer til Ringeriksdagen i 2018, og gjentar dette på 
Ringeriksdagen i 2019.  

Inkluderings- og integreringsrådet 
Rådet er opprettet for å legge til rette for gode integreringsprosesser, og har følgende oppgaver: 

 Integreringsrådet er rådgivende for kommune og kommunestyret. 

 Rådet uttaler seg i saker med spesiell betydning for innvandrergrupper og minoritetsgrupper. 

 Rådet tar opp saker som angår innvandrere og minoritetsgrupper i kommunen. 

 Rådet foreslår og støtter opp om flerkulturelle aktiviteter og arrangementer i lokalsamfunnet 

Ringerike. 

Rådet består av 12 medlemmer og har seks møter i året. Medlemmene velges for fire år. 

  



 

R inger i k e k om m une   18  In tegr er i ngsm eld ing 2019  
 
 

 

Tiltak 
Utfordringene ved bosetting av flyktninger er sammensatte. Det er mange tanker og meninger om 
hvilke tiltak som virker i integreringsarbeidet. Basert på forsking ved Norsk institutt for by- og 
regionforsking (NIBR), trekker forsker Kristian Tronstad fram fem integreringstiltak som faktisk 
fungerer: 

1. Språk er nøkkelen til å komme i jobb. Norskopplæring i praksis fungerer bedre enn 

norskopplæring på skolebenken. 

2. Nettverk. Innvandrere som har norske venner, kontakt med naboer og deltar i foreninger, har 

større sjanse for å komme i jobb. 

3. Spill på lag med arbeidsgivere. Det er arbeidsgiverne som til sist tilsetter innvandrere og 

flyktninger. Hva lags arbeidskraftsbehov fins i det lokale arbeidsmarkedet?  

4. Tett oppfølging av deltakere i introduksjonsprogram. Flyktninger som blir møtt med 

forventninger og som blir fulgt opp i norskopplæring og kvalifisering, lykkes bedre. 

5. Samarbeid. Integrering av innvandrere handler om utdanning, arbeid, helse, omsorg for barn. 

Kommuner som evner å få til samarbeid mellom NAV, voksenopplæring og kommunalt 

flyktningkontor, har bedre sjanse for å lykkes.  

Offentlige tjenester har tradisjonelt bygd på premisset om at alle kommunens brukere skal få det 
samme tilbudet og at de har samme behov og prioriteringer. Vi ser i større grad i dag at det er den 
enkeltes behov som står i sentrum ved planlegging av tiltak.  

Hvis rutiner og organisering av tjenestetilbudene ikke fanger opp eller tar hensyn til at brukerne er 
forskjellige når det gjelder religiøs bakgrunn, oppvekstforhold eller norskferdigheter, kan det føre til at 
noen får dårligere tilbud og utbytte av tjenestene. 

Effektiv koordinering 
Fleksibel og individuell tilrettelegging krever effektiv koordinering mellom ulike tjenester til ulike 
tidspunkt. Bedre planlegging og tydelig ansvarsavklaring er nødvending, samtidig som tjenestene som 
gis skal være så gode som mulig. Det er mange behov som er sammensatte og som påvirker 
hverandre, og de kan være vanskelig å koordinere tjenestene og gi et helhetlig tilbud.   

For eksempel vil boligstandard og bo-evne påvirke opplevelsen av helse og trivsel. Psykisk helse 
påvirker bo-evne og skolegang, tannhelse påvirkes av økonomi og evne til/forståelsen av å søke 
støtte. God og effektiv koordinering mellom flyktningavdelingen, NAV, boligtjenesten og helsetjenesten 
er viktig. Fire ganger i året er det møte på avdelingsledernivå for blant annet å dele informasjon slik at 
man kan være i forkant og kunne samarbeide om å gi et så godt tilbud som mulig.  

Flyktningene søker hjelp mange steder og det er et stor spenn fra de som ønsker/trenger hjelp til det 
meste til de som synliggjør sine behov for lite. De som søker bistand har heller ikke et klart bilde av 
hvem som bistår med hva, og man ser på det som forståelig at de leter etter hjelp der de tror de vil 
finne det. 

Tilrettelegging for flyktninger med ekstra utfordringer 
Kommunen kan søke om tilskudd til ekstraordinære kommunale utgifter som følger direkte av 
bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. Dette gjelder kun utgifter 
som ikke dekkes av andre offentlige instanser eller tilskudd, herunder integreringstilskuddet.  

Ringerike kommunen viderefører det eksisterende arbeidet med å søke tilskudd. Det etableres et 
system som er robust og enkelt slik at flest mulig at det søkes tilskudd for de av våre flyktninger det er 
aktuelt for, både voksne og barn. I dag er det en ansatt i flyktningavdelingen som er ansvarlig for å 
søke tilskudd og vedkommende sitter med mye kompetanse på feltet.  

Språk og kvalifisering  
Læringssenteret skal legge til rette for at flest mulig får norskopplæring på det spor og nivå de hører 
hjemme i. Språk- og arbeidspraksis må prioriteres slik at man får praktisert muntlig norsk mest mulig.  

Flere av flykningene som kommer til Norge har liten skolebakgrunn. Det betyr at kvalifisering til arbeid 
eller utdanning tar mer enn to år. Det er viktig at de enheter som har ansvar for flyktningene jobber tett 
sammen og har gode systemer som jobber for denne gruppen slik at flest mulig blir kvalifisert for jobb 
eller utdanning. Avtalen med Ringerike kommune og praksisplasser bør videreføres og spisses opp 
mot ulike yrker, ikke bare språkinnlæring.  
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Forhindre fattigdom og utenforskap 
Flyktningavdelingen har et prosjekt der en jobbkoordinator kun har hatt fokus på deltakere som skal ut 
i jobb. Dette har vist seg som et meget vellykket prosjekt og målet er at prosjektet kan fortsette og 
utvikles videre. Det utarbeides nå et nytt prosjekt, basert på erfaringer til jobbkoordinator-prosjektet. 
Dette prosjektet er et samarbeid mellom Læringssenteret, Karrieresenteret og NAV. Målgruppen er 
deltakere med liten skolebakgrunn. Målet er flere ut i fast arbeid. 

Styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge  
Flyktningavdelingen har utdannet to ansatte i foreldreveiledning – ICDP. Dette er en obligatorisk del 
av introduksjonsprogrammet. I tillegg til å få gode verktøy i omsorgsrollen, blir det også viktig å trekke 
inn andre instanser som jobber med barn og voksne for å informere og veilede i det å være en god 
omsorgsperson. I tillegg er det viktig å bygge ned barrierer og bygge opp tillitt mot blant annet 
barnevernet.  

Flyktningavdelingen samarbeider med helsestasjonen og barnevernet. I høst starter et nytt 
foreldreveiledningskurs (TIBIR) for foreldre i introduksjonsprogram. Læringssenteret har også fått 
midler fra Bufdir i forbindelse med «Trygge foreldre – trygge barn» (Regjeringens strategi for 
foreldrestøtte 2018-2021). 

Aktivisering av barn og unge  
Det er viktig at barn kommer ut i aktiviteter og møter det norske samfunnet tidlig. Barna får en følelse 
av tilhørighet, ny kunnskap og erfaringer i tillegg til at de møter gode rollemodeller. Aktivitetene bidrar 
også til å motarbeide negativ sosial kontroll. 

Det er bosatt 100 barn under 18 år i perioden 2016-2018, og det er særs viktig at barna blir fulgt tett 
opp både i den første bosettingsfasen, men også senere.  

God og effektiv koordinering mellom flyktningavdelingen, NAV, SLT, barnevern og helsetjenesten er 
viktig i dette arbeidet. Det er viktig å ha nok ressurser som jobber med barn og følger opp disse på en 
god måte.  

FLEXid - kurs for ungdom med flerkulturell oppvekst 
Flexid er et kurs som retter seg mot ungdommer med flerkulturell oppvekst. Kurset vil hjelpe dem med 
å finne sin egen identitet og har til hensikt å oppmuntre ungdommer til å se mulighetene snarere enn 
begrensningene i sin situasjon.  

Flexid skal bidra til å styrke den enkeltes deltakelse og tilhørighet i et flerkulturelt samfunn. Ungdom 
med minoritetsbakgrunn slites ofte mellom ulike forventinger fra familie og venner. Ansatte fra 
forebyggende helsetjenster og flyktningavdelingen har opplæring i FLEXid og holder kurs for 
ungdommer og ansatte i skolen.  

Ungdomsplassen  
Ringerike kommune ønsker å være mer tilgjengelig for unge og ungdomsplassen skal være en 
uformell møteplass for unge, en dør inn for å få kontakt med forskjellige kommunale tjenester og en 
trygg voksen å prate med. Ungdomsplassen er et prøveprosjekt i 2019. Det er til for ungdom i alderen 
13 til 23 år og ligger i Hønefoss sentrum. Prosjektet er initiert via vedtak i kommunestyret.  

Frivillighet 
Ringerike kommune skal legge til rette for, støtte opp om og styrke lokal frivillig innsats. Vi må derfor 
etablere en strategi for frivillig arbeid i kommunen. Det må kartlegges hvilket behov innbyggerne i 
Ringerike kommune har, og sikre at vi har tilbud som dekker disse behovene. Vi må etablere et godt 
samarbeid med alle lag og foreninger, og forsøke å skape et samarbeid på tvers av disse.  

Vi må rekruttere flere frivillige, opprette et system som ivaretar alle som er aktive slik at de opplever å 
være del av et fellesskap og at de blir ivaretatt. Som et ledd i rekrutteringen må kommunen i mye 
større grad synliggjøre frivilligarbeid. 

Ringerike kommune må legge til rette for at flere flyktninger kan være en ressurs og oppleve å være til 
nytte. Dette kan gjøres ved at de i mye større grad kan få ta del i frivillig arbeid. Dette er en lang 
prosess hvor man må bygge tillit og gi kunnskap til alle lag og foreninger, lokalbefolkningen og de som 
mottar hjelp fra frivillige aktører. 
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Frivilligsentralen og Læringssenteret har i mange år samarbeidet og det har vært en aktiv 
kvinnegruppe bestående av pensjonister og kvinner fra introduksjonsprogram som har hatt ukentlige 
møter i snart 15 år.  

Frivilligkontakter på sykehjem 
Vi bør rette et større fokus mot frivillig arbeid på sykehjemmene for at alle beboere kan få et mer 
variert og spennende tilbud som gir glede, mestring og mening i hverdagen. Alle sykehjemmene bør 
derfor ha frivilligkontakter som koordinerer frivillighet på hvert enkelt sykehjem. Frivilligkontaktene må 
også sikre at alle som yter frivillig arbeid blir møtt på en skikkelig måte, og opplever å være en del av 
arbeidsmiljøet.  

 

Veien videre 
Det er viktig at kommunen bosetter flyktninger de kommende årene, både på grunn av sitt 
samfunnsansvar, men også for å beholde den gode og brede kompetansen som er blitt bygd opp i de 
ulike avdelingene i kommunen.  

Vi må fortsette å bygge opp en felles forståelse for gruppens behov slik at dens medbrakte ressurser 
og kunnskap blir brukt best mulig, fortest mulig. Inkluderingsperspektivet skal gjennomsyre alt fra 
naboskap til næringsutvikling, slik at alle opplever å delta i fellesskapet.  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4722-3  Arkiv: F30  

 

Sak: 162/19 

 

Saksprotokoll - Bosetting av flyktninger i 2020  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Ringerike kommune vedtar å bosette 25 flyktninger i 2020.  

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune tar ikke imot flyktninger for 2020» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Herstads (Frp) forslag ble Rådmannens 

innstilling vedtatt mot 1 stemme (Frp) som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Kommunestyret 
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Arkivsaksnr.: 19/4722-2   Arkiv: F30  

 

 

Bosetting av flyktninger i 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune vedtar å bosette 25 flyktninger i 2020.  

 

 

 

 

Beskrivelse av saken  

Prognoser fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) viser at det er behov for å bosette 

5100 flyktninger i Norge i 2020. Dette tallet inkluderer 140 enslig mindreårige hvorav 40 er under 

15 år.  

 

Ringerike kommune anmodes om å bosette 25 flyktninger i 2020.  

Personer som er søkt ut til kommunen i 2019 og blir registrert bosatt over nyttår, vil telle på 

kommunen sitt vedtak for 2020. 

 

Læringssenteret for voksne og flyktningkontoret har det siste året måttet redusere kapasiteten 

betydelig siden antallet flytninger har avtatt mye.  

 

 

Økonomiske forhold 

 Kommunen mottar integreringstilskudd for bosatte flykninger. Dette tilskuddet dekker i praksis 

100 % av kommunens utgifter i forbindelse med bosetting av flyktninger. 

Om kommunen bosetter flyktninger med nedsatt funksjonsnivå og/eller atferdsvansker kan søke 

IMDI om tilskudd til å dette ekstraordinære utgifter. 

 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune imøtekommer den mottatte henvendelse fra IMDI om 

å bosette 25 flytninger i 2020. 

 

 

Vedlegg 

 

 Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2020. 

 Kriterier for anmodning 2020. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

leder: Marianne Mortensen 
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Anmodn ing om b o set t ing av flyktning e r i 2020

B osettin g er første steg i integreringsprosessen , og rask b o setting er avgj ø r e nde for rask e re oppstart
av kvalifiserings - og integreringsløpet i en kommune. K ommun e ne gj ø r en god innsats for å legge
til rette for rask b o setting og kvalifisering av flyktning e r, slik at flere kan delta i arbeid og samfunnsliv.

Hvert år anmoder IMDi aktuelle kommun e r om å b o sette et bestemt antall flyktning e r kommende
år, på bakgrunn av nasjonale prognos e r for behovet for b o setting.

Kunnskapsdepartementet har besluttet et sett med kriter ier for anmodning om bosetting i 20 20 , se
vedlegg . IMDi har, i samråd med KS, vurdert anmodningen til kommun e ne ut fra d i sse kriteri ene .

På bakgrunn av dette, ber Integrerings - og mangf o ldsdirektoratet (IMDi) om at Ringerike kommune
b osetter 25 flyktning e r i 2020.

Svar på anmodningen
Vi ber om at det kommer tydel i g fram av vedtaket hvor mange flyktning e r kommunen vedt ar å
b o sette i 2020 . Vi oppfordr e r kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallet det er anmodet om.
Vedtaket skal ikke inkludere familie gjenforente eller inneholde andre reservasjoner .

Frist for å svare på anmodningen er 20.12.2019 .

Når vedtak er fatt et , bes kommunen om å :
registrere vedtakstal l et i IMDi sitt fagsystem for b osetti ng (IMDinett)
sende skriftl i g kopi av vedtaket til post@imdi.no med kopi til KS ved nina.gran@ks.no

Bakgrunn for tal lene
De ny e ste prognos e ne fr a Beregningsgruppa for utlendingsforvaltning en viser at det er n ødvendig
å b o sette om lag 5 1 0 0 flyktning e r i Nor ge i 2020 , inkludert 1 4 0 e nsli ge mindreårige hvor av 40 er
under 15 år.

Det bere gnede b osetting sbehovet ha r bakgrunn i:
prognos e r over antall asylsøk ere til Nor ge
prognos e r over antall innvilg ede asylsøknad e r
prognos e r over antall overføringsflyktning e r
a ndre internasjonale forplikt elser
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Prognos e ne og b osetting sbehovet kan endre seg gjennom året som følge av faktor e ne over . Den
endel i ge b o set tingen for året kan d erfor bli hø ye re eller l ave re enn det som ligg er til grunn for
anmodningen . Det er d er for viktig at kapasi teten til å b o sette flyktning e r kan juster es i tråd med
behovet. IMDi vil uavhengig av dette fordele flyktning e r til kommunene fortløp e nde.

Person e r som er søkt ut til kommunen i 201 9 og blir registrert som b o s a tt over nyttår, vil telle på
kommunen sitt vedtak for 20 20 .

Tilsk udd sordning e r

Kommun e r som b osetter flyktning e r , får utbetalt integreringstils kudd . Dette utbeta les etter
at IMDi mottar krav om tils kudd fr a b o set ting skommunen etter at flyktning e r er b osa tt.
Tilsk udd et skal medv i rke til at kommun e ne har et aktivt b osetting s - og integreringsarbeid for
at flyktning e ne skal ko m me i arbeid, forsørg e seg s el v og delta i samfunnet så raskt som
m ulig . Integreringstilsk uddet dekk et 99,6 prosent av kommun en es utgifter i forbindelse med
b osetting av flyktning e r i 20181.
Kommun e r som b osetter e nsli ge mindreårige flyktning e r , mottar et særskilt tilsk udd i tillegg
til integreringstilsk uddet . Dette må også søk es om etter b osetti ng .
No en flyktning e r har et særskilt behov for oppfølging knytt et til funksjonsnivået sitt.
Kommun e r som b osetter flyktning e r , må d erfor re gn e med at enkelte person e r som skal
b ose ttes har særskilte behov. Kommun e r som b osetter person e r med neds a tt funksjonsevne
og/eller a tferdsvansk e r kan søke tilsk udd fr a IMDi for å dekke ekstraordinære utgifter.
Kommun e r mottar også tilsk udd for v o ksne innvandr ere som har rett og p likt til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap.

Les mer om tilsk udd på IMDi sine nettsider: https://www.imdi.no/tilskudd/

Kontakt

Ta kontakt med IMDi ved b o settingsteamet hvis det er spørsmål om anmodningen .

Med hilsen
for lntegrerings - og mangf o ldsdirektoratet

Eva Khan
r egiondirektør

Dokumentet er godkjen t elektronisk og behøver d erf or ikke h åndskrevet signatur.

Vedlegg 1: Kriterier for anmodning 2020

1 Jf. Beregningsutvalgets rapport for 2018, «Utgifter til bosetting og integrering 2018»
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Vedlegg: Kriterier for anmodning 2020  
 
IMDi viser til brev om anmodning om bosetting av flyktninger i 2020. Under følger informasjon om 

kriteriene for anmodningen, som besluttet av Kunnskapsdepartementet.  

Kriteriene som ble lagt til grunn for anmodning om bosetting til kommunene er følgende:  

 Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler – styrt og spredt bosetting. 

 Resultater i introduksjonsprogrammet over tid, samt muligheten for å få arbeid eller ta 

utdanning i regionen, skal tillegges størst vekt. 

 Kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid skal tas hensyn til 

ved anmodninger. Dette vurderes blant annet med utgangspunkt i kommunenes 

innbyggertall. Sammenslåtte kommuner vurderes særskilt. 

 Som hovedregel skal ingen kommune anmodes om færre enn 10 personer, med mindre det 

foreligger særskilte forhold. 

 Kommuner med integreringsmottak, inkludert samarbeidskommuner, skal vurderes særskilt 

for anmodning om bosetting. 

 Det skal tas hensyn til beredskap for opp- og nedbygging av bosettingskapasiteten, stabilitet 

i tjenestetilbudet og evne til rask omstilling. 

 Det skal, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med særskilt høy andel 

innvandrerbefolkning. Et område brukes her om en kommune eller bydel. 

 Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet i bosettingsarbeidet. 

Resultater i introduksjonsprogrammet og mulighet for å få arbeid eller ta utdanning i regionen er 

tillagt størst vekt i vurderingen, etterfulgt av kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt 

integreringsarbeid. Sistnevnte er blant annet operasjonalisert gjennom innbyggertall.  

Hensikten med kriteriet om at det, som hovedregel, ikke skal bosettes flyktninger i områder med 

særskilt høy andel innvandrere, er å unngå at nyankomne flyktninger bosettes inn i områder med 

dårlige levekår og integreringsutfordringer. Særskilt høy innvandrerandel er vurdert å være en 

innvandrerbefolkning på om lag 30 prosent av det totale antallet innbyggere i et område 

(innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre). Et område brukes her om en kommune eller 

bydel. Det må foreligge særskilte grunner for å avvike fra hovedregelen i enkelttilfeller. Følgende 

elementer kan utgjøre et slikt grunnlag: 

 Lav innvandrerandel i en delbydel/område i en bydel/område i en kommune som ellers har 

høy andel innvandrerbefolkning. 

 Lave levekårsutfordringer i dette området. 

 Høy andel norskspråklige i nærliggende/lokale barnehager og skoler. 

 Gode muligheter for arbeid. 

 Familietilknytning. 
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Det er viktig at kommunene, i sin langsiktige planlegging, sørger for at flyktninger bosettes i områder 

der det er gode muligheter for å praktisere norsk i barnehage, skole og i nærmiljøet, og der det er 

god tilgang på arbeid og utdanning. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4331-6  Arkiv: 037  

 

Sak: 165/19 

 

Saksprotokoll - Stiftelsen Positiv oppvekst  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Partnerskapsavtalen mellom Stiftelsen Positiv Oppvekst og Ringerike kommune 2019-2023 

godkjennes. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4331-5  Arkiv: 037  

 

Sak: 33/19 

 

Saksprotokoll - Stiftelsen Positiv oppvekst  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Partnerskapsavtalen mellom Stiftelsen Positiv Oppvekst og Ringerike kommune 2019-2023 

godkjennes. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.11.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 
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Arkivsaksnr.: 19/4331-3   Arkiv: 037  

 

 

Stiftelsen Positiv oppvekst  
 

Forslag til vedtak: 

Partnerskapsavtalen mellom Stiftelsen Positiv Oppvekst og Ringerike kommune 2019-2023 

godkjennes. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Reforhandling av 4-årig partnerskapsavtale med Stiftelsen Positiv Oppvekst. 

 

Avtalen definerer formål og forpliktelser ved partnerskapsavtalen som omhandler drift av 

ungdomsklubben Club Freezone i Hønefoss. 

 

Innledning / bakgrunn 

Stiftelsen Positiv Oppvekst driver ungdomsklubben Club Freezone i Hønefoss sentrum. Dette 

er et lavterskeltilbud for alle ungdommer, med varierte aktiviteter tilpasset deltager.  

 

Ringerike kommune og Stiftelsen Positiv Oppvekst har i mange år samhandlet i det 

forebyggende ungdomsarbeidet og Stiftelsen Positiv Oppvekst har siden 1999 mottatt 

kommunalt tilskudd til driften. 

 

Tilskuddet er på kroner 750.000 årlig i 2019. 

 

 

Formål 

Formålet med partnerskapsavtalen er å:  

 

• Sikre et kontinuerlig, åpent og inkluderende aktivitetstilbud for ungdommer i Ringerike 

kommune. Dette gis gjennom ungdomsklubben Freezone, drevet av Stiftelsen Positiv 

Oppvekst.  

 

• Sikre samhandling mellom kommunen og Stiftelsen Positiv Oppvekst i saker som berører 

ungdomsarbeid, både forebyggende og kulturelt.  



- 

 

• Involvere Stiftelsen Positiv Oppvekst i møter og kurs der dette etter kommunens vurdering 

er naturlig, for eksempel ved ungdomstiltak og forebyggende arbeid.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Ringerike kommune har i sine styringsdokumenter et mål om å være best for barn og unge.  

 

Folkehelsemeldingen og Ungdata-undersøkelsen viser at vi har flere barn- og unge som 

opplever ensomhet, som ikke deltar i organiserte aktiviteter og som lever under 

fattigdomsgrensa.  

 

Vi trenger et bredt tilfang av aktiviteter, møteplasser og lavterskeltilbud for å kunne tilby alle 

som ønsker det en meningsfull aktivitet og fritid. 

 

Stiftelsen Positiv oppvekst er med på å realisere dette gjennom klubbtilbudet Freezone. 

 

 

 

Økonomiske forhold 

Årlig driftstilskudd er per 2019 på kroner 750.000,-. 

 
 

 

Rådmannens vurdering 

 

Ungdomsklubben Freezone er med på å ivareta det viktige behovet for et lavterskel tilbud til 

ungdom i kommunen. Fokus på medvirkning, samhandling og utvikling er verdifullt både for 

kommunen og Ungdomsklubben Freezone, og ikke minst for ungdommene våre. 

 

En viderføring av avtalen er med på å sikre kontinuerlig drift og gi forutsigbarhet til Stiftelsen 

Positiv Oppvekst. 

 

 

Vedlegg 

 

Partnerskapsavtale 

Årsberetning 2018 

Årsoppgjør 2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



PAR TN E R SK AP SAVTAL E
M E LLOM STI FTELSEN P OSI TI V OP P VE KST OG RI N G E RI KE KOM M U N E

1. BAKGRU N N
Stiftelsen Positiv Oppvekst driver ungdomsklubben Club Freezone i Hønefoss sentrum. Dette er et
lavterskeltilbud for alle ungdommer, med varierte aktiviteter tilpasset deltager.

Ringerike kommune og Stiftelsen Positiv Oppvekst har i mange år samhandlet i det forebyggende
ungdomsarbeidet og Stiftelsen Positiv Oppvekst har siden 1999 mottatt kommunalt tilskudd til
driften.

Tilskuddet er på kroner 750.000 årlig i 2019.

2. FORMÅL
Formålet med partnerskapsavtalen er å:

• Sikre et kontinuerlig, åpent og inkluderende aktivitetstilbud for ungdommer i Ringerike kommune.
Det te gis gjennom ungdomsklubben Freezone, drevet av Stiftelsen Positiv Oppvekst.

• Sikre samhandling mellom kommunen og Stiftelsen Positiv Oppvekst i saker som berører
ungdomsarbeid, både forebyggende og kulturelt.

• Involvere Stiftelsen Positiv Oppvekst i møter og kurs der dette etter kommunens vurdering er
naturlig, for eksempel ved ungdomstiltak og forebyggende arbeid.

3. FORPLI KTELSER
Gjensidige forpliktelser:

• Partene skal sørge for gjensidig dialog

• Partene skal gjøre samarbeidet kjent, både internt og eksternt

• Partene skal sørge for å holde hverandre oppdatert på relevant utvikling

Ringerike kommune forplikter seg til å:

• Bidra med observatør med uttalerett til styret i Stiftelsen Positiv Op pvekst

• Bidra med informasjon om tiltaket via kommunale nettsider

• Gjennomgå tilsendt årsmelding, regnskap og budsjett årlig

• Informere Stiftelsen Positiv Oppvekst om tiltak og kurs som etter kommunens vurdering er
relevante for virksomheten



• Bidra med driftstilskudd. Tilskuddets størrelse fastsettes i forbindelse med årlig budsjettbehandling.

Stiftelsen Positiv Oppvekst forplikter seg til å:

• Drifte et inkluderende, åpent tilbud for ungdom i Hønefoss hvor alle er likeverdige, uansett kjø nn,
livssyn, sosioøkonomisk og/eller etnisk bakgrunn. Tilbudet drives i tråd med norsk lov og samfunnets
verdier som manifesterer seg i arbeidet mot rus, vold, mobbing og rasisme. Jf veiledere utarbeidet
for ungdomsarbeid, som http://www.ungogfri.no/filest ore/skjemaer_og_andre_pdfer/110207 -
Kommunalveileder_final.pdf

• Gi ungdom mulighet til aktiv medvirkning

• Være åpent minimum 2 dager i uka, og tilby variert aktivitet.

• Samarbeide med kommunens avdelinger for ungdomsarbeid der dette er naturlig

• Inf ormere om Club Freezone til ulike aktører

• Ivareta krav om evaluering og rapportering som stilles av kommunen

• Delta på utviklingsarbeid sammen med kommunen der det etter kommunens vurdering er naturlig
at Stiftelsen Positiv Oppvekst deltar

• Sende år srapport, regnskap og budsjett til postmottak@ringerike.kommune.no

• Melde budsjettmessige behov innen 01. juni for å kunne bli vurdert for budsjettmessige endringer
etterfølgende år. Krav sendes postmottak@ringerike.kommune.no

• Stiftelsen Positiv Oppve kst skal påse at det i forbindelse med nyansettelser eller engasjement fra
frivillige skal kreves politiattest når stillingen/oppgavene innebærer et tillits - eller ansvarsforhold
ovenfor mindreårige eller personer med utviklingshemming

4. OPPFØLGI N G AV A VTALEN
Avtalen skal evalueres minimum 1 gang i løpet av avtaleperioden. Det skal utarbeides årlige
handlingsplaner med fokusområder for året, som også fungerer som evalueringspunkter.

TVI STER
Oppstår det uenighet mellom partene vedrørende tolkning av d enne avtalen, skal tvisten søkes løst
gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem anses Ringerike tingrett som rett verneting.

5. AVTALEPERI ODEN
Denne avtalen er gyldig fra underskrivelsestidspunktet og fram til 31.12.2023.

Avtalen kan sies o pp skriftlig med 6 måneders varsel. Evt. forhåndsutbetalt driftstilskudd vil da kreves
tilbakebetalt.



Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis denne avtalen blir vesentlig
misligholdt, eller det er forhold ved den ene part e ller avtalen som kan skade den annens omdømme.
Dette kan være tilfelle dersom en av partene opptrer uetisk eller fo r øvrig på en slik måte at det
skaper negativ omtale av den annen part. Evt. forhåndsutbetalt driftstilskudd vil da kreves
tilbakebetalt.

6 . SÆRSKI LTE M ERKN ADER TI L DEN N E AVTALEPERI ODEN:
Ringerike kommune overfører det årlige tilskuddet i januar - februar hvert år.

Avtalen gjennomgås og reforhandles høsten 2023.

Hønefoss den (dato)

Ordfører
Ringerike kommune

Styreleder
Stiftelsen Positiv Oppvekst
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4122-4  Arkiv: A20  

 

Sak: 166/19 

 

Saksprotokoll - Læringsresultater i Ringeriksskolen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Utredningen om læringsresultater i Ringeriksskolen tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4122-3  Arkiv: A20  

 

Sak: 32/19 

 

Saksprotokoll - Læringsresultater i Ringeriksskolen  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Utredningen om læringsresultater i Ringeriksskolen tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.11.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4122-2   Arkiv: A20  

 

 

Læringsresultater i Ringeriksskolen  
 

Forslag til vedtak: 

Utredningen om læringsresultater i Ringeriksskolen tas til orientering. 

 

  

 

Innledning/bakgrunn 

Ringerike kommunestyre fattet i sak 96/19 følgende vedtak: 

«.. det er en forventning til at kommunen leverer resultater i henhold til vedtak som er gjort. 

Ringerikeskolen skal være en skole som utjevner sosiale forskjeller og løfter alle. .. 

Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en sak med forslag til tiltak som løfter 

resultatene i henhold til vedtatte målsetninger ...» 

I denne saken beskrives kort målsetting og resultater på de områder av skolens arbeid som 

måles i nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Videre sees det på nasjonale faglige føringer for 

å utvikle kvalitet. Kommunens arbeid på dette området beskrives og det pekes også på tiltak 

for videreutvikling av Ringeriksskolen. 

Saksutredning 

 

Kommunens mål  

De kommunale målene for de faglige resultatene i Ringeriksskolen ble fastsatt i saken 

«Sammen skaper vi Ringeriksskolen» (K-95/17). Der beskrives «Gode elevprestasjoner» i 

kapittelet «Lokalsamfunnets forventninger» og det står blant annet: 

 

 «Grunnskolepoeng, som viser karaktergrunnlaget som elevene går ut med fra grunnskolen i 

Ringerike, skal over tid gjenspeile at man er på nasjonalt nivå eller bedre.  

 Resultater på nasjonale prøver i Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at man er på nasjonalt 

nivå eller bedre.» 

 

Elevenes resultater på disse feltene beskrives årlig i tilstandsrapport for grunnskolen, 

kommunens årsrapport, kommunebarometer og folkehelseoversikt. 

 



- 

Grunnskolepoeng er et gjennomsnitt av elevenes karakterer etter 10.trinn. Over tid ligger 

resultatene i Ringerike omtrent ett poeng under lands- og fylkesgjennomsnittet, noe grafen 

nedenfor illustrerer: 

 

 

Når det gjelder nasjonale prøver, felles prøver som holdes over hele landet hvert år i 

september, så illustreres resultatene i tabellen nedenfor. På halvparten av prøvene presterte 

Ringerikselevene høsten 2018 under landssnittet, de gule feltene, og på den andre halvdelen av 

prøvene er den kommunale målsettingen nådd, de grønne feltene: 

 

Nasjonale prøver  
2018 

5.trinn 8.trinn 9.trinn 

Engelsk 48 51  

Lesing  49 50 53 

Regning 48 49 54 
  

 

Hvordan heve resultatene i skolene? 

I stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet Meld. 

St. 28 (2015–2016) beskrev departementet 

 
«hvordan innholdet i grunnskolen og videregående opplæring skal fornyes for at barn og unge 

skal få gode vilkår for å utvikle verdier, kunnskaper og holdninger som har stor betydning i 

deres liv.» 

 

Det nye læreplanverket ferdigstilles i høst og iverksettes fra høsten 2020. 

 

Dens siste stortingsmeldingen om grunnskolen, «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen» 

(Meld. St. 21 2016–2017), beskriver viktige områder for kvalitet i skolen. 

«Mye tyder også på at elevenes læringsutbytte i lesing, matematikk og naturfag har økt siden 

innføringen av Kunnskapsløftet, særlig i starten av grunnskolen. Sett over et 

lengre og samlet historisk perspektiv er likevel nivået på læringsutbyttet i disse fagområdene 

forholdsvis stabilt, og det er potensial for at elevene kan lære mer. 

Departementet mener at det er viktig at samfunnet klarer å løfte de elevene som er svakest 

faglig... Å løfte disse elevene er derfor en avgjørende faktor for å hindre utenforskap.» (Kap 

3.4) 



- 

Tiltakene departementet peker for å heve kvaliteten i skolen er blant annet:  

 Profesjonelt samarbeid, der lærerrollen, ledelse i skolen og skoleeierrollen 

spesielt kommenteres 

 Tidlig innsats i barnehage og skole  

 Rekruttering, videreutdanning og kompetanseutvikling av lærere, der 

desentralisert kompetanseutvikling vektlegges 

 Kvalitetsvurdering - resultatene analyseres og drøftes og det settes mål og 

gjøres prioriteringer til elevenes beste 

 

Hva gjøres på Ringerike i forhold til nasjonale forslag til å utvikle kvalitet og resultater? 

 

De ansatte i Ringeriksskolen har god kompetanse. Det arbeides likevel bevisst i hele 

Ringeriksskolen for å skape og videreutvikle et profesjonelt samarbeid for kvalitetsutvikling.  

 
«Gode skjønnsmessige vurderinger betinger en lærerprofesjon som i fellesskap finner fram til 

den undervisningspraksisen som har størst betydning for elevene læring og utvikling,» (Stm 21.) 

  

Arbeidet som beskrevet under foregår på skoler, mellom skoler og mellom kommuner og i 

samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge. Det har som siktemål å videreutvikle kvalitet og 

læringsarbeidet i det enkelte klasserom. 

 

 Skolebasert kompetanseutvikling  

Skolene i Ringerike har felles fokusområder for utvikling og innovasjon. Fokus  i 2017-

2019 var «Språkløyper», et nasjonalt program for å bedre læringsarbeidet innen 

språklig utvikling. Dette skoleåret er digital læring og forberedelse av nye læreplaner 

fra 2020, «Fagfornyelsen», de to sentrale temaene det arbeides med.  

 Kommunale kursdager 

Årlig felles kursdag for alle ansatte på skolene og en dag med varierte tilbud til skolene 

ut fra lokale behov. 

 Veiledning av nyutdannede lærere  

Lærere som kommer rett fra utdanning får oppfølging på skolen og i faglig nettverk 

 Regional kompetanseutvikling – Samarbeid med fire andre kommuner og Universitetet 

i Sør-Øst Norge (USN). 

o Faglige nettverk mellom lærere i kommunen med faglærere på USN som 

ressurspersoner. Dette omfatter de fleste av skolens fag over en to-årsperiode. 

o Samhandling mellom lærere og ledere på ungdomstrinn og videregående skole 

på lederplan og innen fag. Vurderingspraksis og engelsk har vært i fokus. 

o Videreutdanning, der 20-25 lærere årlig får bedre formell kompetanse i sentrale 

skolefag. 15 lærere startet høsten 2018 å studere norsk i et regionalt arrangert 

studium. 

o Samling for utviklingsgruppene – ledere og lærerrepresentanter, for faglig 

oppdatering og skolering i arbeidet med endring og utvikling. 

o Veiledning fra USN av disse gruppene på den enkelte skole i hvordan 

videreutvikle skolen og bedre elevenes resultater 



- 

 Lederutvikling 

Lederteamene på skolene følger kommunens lederutvikling. Rektorer har spesifikk 

lederutdanning, rektorskolen, eller annen lederutdanning, og flere ledere har eller 

holder på med mastergrad i utdanningsledelse. 

 Kvalitetsvurdering 

Systematisk arbeid på skolene og på kommunenivå med resultater fra 

kartleggingsprøver og nasjonale prøver 

- Lærere og ledere analyserer resultatene fra de ulike karleggingene, vurdere 

oppleggene sine og setter i gang tiltak for å kompensere mangler. Det gjøres også 

justeringer i skolens opplegg 

- Jevnlig dialog mellom skolene og kommunalsjef om resultater 

- Årlig tilstandsrapport fra alle skoler med resultater, analyser og tiltak  

- Kommunal tilstandsrapport fra sektor behandles av kommunestyret 

- Dialogmøte mellom representanter fra elever, foreldre og lærere på skolene og 

kommunalsjef om skolenes resultater 

 

Tiltak som kan heve elevenes resultater ytterligere 

 

Å omsette det faglige arbeidet i elevresultater tar tid og arbeidet som er satt i gang de siste 

årene må fortsette. Dette er tiltak som også er drøftet og omforent internt i sektoren.  

Andre sentrale momenter er: 

 Systematisk og kunnskapsbasert arbeid over tid 

Overordnet del av det nye læreplanverket som innføres høsten 2020 understreker 

profesjonsfellesskap og skoleutvikling. Det står blant annet at:  
«Skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine roller et felles ansvar for å legge til 

rette for god utvikling i skolen».  

Videre understreker planen at «lærere må tenke nøye over hva, hvordan og hvorfor 

elevene lærer», og må «vurdere sin pedagogiske praksis for å møte enkeltelever og 

elevgrupper best mulig».  

I videreutvikling av skolen som en lærende organisasjon må skolene og de ansatte 

analysere elevenes læring, være villige til så gjøre endringer og prøve ut nye metoder og 

innfallsvinkler. 

 Kompetanseutvikling 

Fortsette videre- og etterutdanning de neste årene. Det settes i gang videreutdanning 

for lærere i engelsk høsten 2020. Engelsk er det faget der den formelle kompetansen i 

Ringeriksskolen er lavest.  

 Lærerspesialister 

Vurdere å prøve ut en ordning med lærerspesialister. Lærespesialister er lærere med 

som er særlig faglig oppdaterte i ulike skolefag og som kan bidra til økt 

kompetanseutvikling i kollegiet og til mer læring hos elevene   

 

Faglige resultater påvirkes av mange andre faktorer enn det direkte læringsarbeidet. Her er 

noen momenter: 

 Gode barnehager  

Barnehagene i Ringerike har fokus på kvalitet. De kan bidra til at barna mestrer skolen 

bedre og til utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for barn fra familier med lav 

sosioøkonomisk status, kan barnehagen ha stor betydning for språkutvikling og psykisk 

helse 

 Samhandling med foreldre  



- 

Dette understrekes i læreplanen og skoleforskere som Thomas Nordahl peker på hvor 

viktig foreldres engasjement i barna læring er for barnas skoleprestasjoner 

 Tverrfaglig samarbeid 

Den nye sektoren Utdanning og familie og etablering av Familiens hus stimulerer til økt 

tverrfaglig arbeid. Dette vil støtte skolenes arbeid med læringsmiljø og helhetlig 

oppfølging av den enkelte 

 Miljøveiledere i skolene 

Innføring av miljøveiledere vil styrke skolenes arbeid for å skape godt læringsmiljø. 

Dette vil indirekte påvirke elevenes læring. 

 Program for forebyggende arbeid. 

Skolene har benyttet programmet «Mitt valg» i det forebyggende arbeid. Programmet 

har fokus på relasjoner mellom elever, trivsel og holdningsskapende arbeid. Dette 

programmet skal nå revideres. Våren 2020 blir det derfor vurdert ulike alternativer før 

eventuelt nytt forebyggende program for Ringeriksskolen velges. 

 Nasjonal lærernorm 

Det er innført en nasjonal lærenorm som skal sikre lærertetthet. Den skal være høyest 

lærertetthet fra 1.-4. trinn der det i gjennomsnitt skal være 1 lærer per 15 elever. Dette 

følges opp, så alle skolene minst har en lærertetthet som den nasjonale normen.  

 

Økonomiske forhold 

Når det gjelder ressursbruk viser rådmannens forslag til Handlingsprogram for 2020-2023 at 

utgiftene for en elev i Ringerike er ca. 96 % av gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner 

(KOSTRA gruppe 13).  

Gruppestørrelsen i Ringeriksskolene er gjennomsnittlig noe høyere enn i de sammenlignbare 

kommunene. 

Tidligere vedtak 

«Sammen skaper vi Ringeriksskolen»  Utviklingsmål for grunnskolen i Ringerike 2017-2021 

(K-95/17) 

 

Rådmannens vurdering 

Målsettinger om læringsresultater kan vedtas, men hva elevene faktisk lærer og presterer er 

svært sammensatt og komplisert.  Skoleledere og ansatte ved kommunens grunnskoler gjør sitt 

ytterste for at alle elevene skal finne seg godt til rette og få et godt læringsutbytte. 

Rådmannens vurdering er at det blir gjort et godt arbeid i Ringeriksskolen.  

 

Framover der det viktig å ha et fortsatt fokus på helhetlig arbeid i Ringeriksskolen. Bedre 

resultat er et tålmodighetsarbeid – ting tar tid. 

Det er og forskjeller i elevenes læringsutbytte, både mellom skoler og innad på 

skoler. Det er derfor viktig at arbeidet i skolene også bidrar til mindre forskjeller. 

I denne saken er det pekt på det noen momenter som virker inn på elever læring, det interne 

arbeidet i skolene og sektoren, samarbeid med foreldre, tverrfaglig arbeid og 

profesjonsutvikling i samarbeid med eksterne leverandører.  

Alt dette er faktorer som er viktige for at læringsarbeidet i den enkelte undervisningstime har 

god kvalitet og fører til et godt læringsutbytte. Rådmannen forventer at arbeid på sikt vil føre 

til at Ringeriksskolen når de mål som er vedtatt i «Sammen for Ringeriksskolen». 

 



- 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4679-2  Arkiv: G21  

 

Sak: 142/19 

 

Saksprotokoll - Fastlegeordningen i Ringerike kommune, - en orientering  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Fastlegesituasjonen, samt presenterte planer og tiltak, tas til etterretning. 

 
 

Behandling i Formannskapet 05.11.2019: 

 

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.: 19/4679-1   Arkiv:   

 

Fastlegeordningen i Ringerike kommune, - en orientering  
 

Forslag til vedtak: 

Fastlegesituasjonen, samt presenterte planer og tiltak, tas til etterretning. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Det er allment kjent at fastlegeordningen er under press, og slik fastlegesituasjonen er i dag er 

det stadig vanskeligere å rekruttere og beholde fastleger i kommunene. Fastlegeordningen i 

Ringerike kommune står overfor de samme utfordringer som nasjonale medier og utredninger 

beskriver. En av utfordringene er rekruttering, særlig til solopraksis og fastlegepraksis i 

distrikt.  Kommunen må påregne fremover å være aktiv som aktør i arbeidet for en 

bærekraftig, stabil og kompetent allmennlegetjeneste. Dette arbeidet er begynt i Ringerike 

gjennom et nært samarbeid med fastlegene.  

Fra 1.jan. 2020 har Sør- Aurdal sagt opp samarbeidsavtalen med Ringerike kommune om 

legekontoret på Nes.  Fastlegekontorene på Nes og Hallingby vil nå samordnes og det 

etableres økt tilgjengelighet på fastlegekontoret på Hallingby, med uendret åpningstid på Nes. 

I forbindelse med generasjonsskifte er fastlegehjemmelen fra Heradsbygda overført til Sokna 

fra 1.juni 2019. De to tidligere solo-fastlegehjemler er nå samlokalisert på Sokna. Praksisen er 

tilknyttet LISi 1 lege og har 5 dagers åpningstid. Saken presenteres i eget saksfremlegg i dette 

møtet. 

Gjeldende kommuneplan legger føringer for at Ringerike kommune skal være en attraktiv 

kommune å bosette seg i, med aktivitet ikke bare i Hønefoss, men også tettstedene Sokna, 

Nes, Hallingby, Tyristrand og Haug. Det innbefatter gode og stabile allmennlegetjenester der 

folk bor.  

Det gis i det følgende en beskrivelse av dagens fastlegesituasjon, samt en oversikt over status i 

arbeidet med strukturendringene i fastlegeordningen i Ringerike kommune. Orienteringen er en 

oppfølging på sak 11/19 Strategi for fastlegeordningen i Ringerike kommune, -  fra 

solopraksis til flerlegepraksis/lokalmedisinske sentra, som Hovedkomiteen Helse- og Omsorg 

og Eldrerådet (19/606ii) ved sine behandlinger har gitt sin tilslutning til.  

 

                                                
i Lege i spesialisering 
ii https://sru2.ringerike.kommune.no//api/utvalg/701/moter/11598/behandlinger/3/0 



- 

Beskrivelse av saken 

Fastlegen er nøkkelen for et bærekraftig helsetilbud til innbyggerne i Ringerike kommune. 

Ringerike kommune må gjennom god samhandling med fastlegene klare å utvikle modeller og 

en struktur som sikrer en bærekraftig og stabil tjeneste av god kvalitet.  

Det er velkjent fra mediebildet og fra nasjonale undersøkelser at fastlegeordningen er under 

press. Helsedirektoratet publiserte 4.sept. 2019 en omfattende rapport: «Evaluering av 

fastlegeordningen».  Denne bekrefter det fastlegene har beskrevet over lang tid. 

Arbeidsbelastningen har økt, og flere leger opplever nå arbeidssituasjonen sin som uhåndterbar.  

Legene opplever stadig større utfordringer i møtet med forventede og pålagte oppgaver. Det er 

kommunene som har ansvar for å sikre at befolkningen har forsvarlige allmenn medisinske 

tjenester. Mange kommuner opplever stadig større utfordringer i rekruttering til og stabilitet i 

fastlegehjemler. Det har tidligere vært mest kjent i distrikts-Norge, men er de seneste årene 

blitt et kjent problem også i større byer og tettsteder. Helsedirektoratets undersøkelse bekrefter 

at sannsynligheten for å slutte etter kort tid som fastlege har økt fra 2010-2018, både i sentrale 

og usentrale strøk. Dette bekreftes også ved at andelen av vikarer på fastlegelister har økt 

betydelig de siste to årene.  

Flere kommuner har tatt i bruk ekstraordinære virkemidler i kampen om å få fastleger til 

kommunen, og for å få de til å bli. I noen kommuner prøves ut f.eks. «gjenkjøpsgaranti» 

(kommunen forplikter seg til å kjøpe praksis av fastlegen om vedkommende ikke trives), 

fastlønnsavtaler og ulike andre finansieringsordninger for drift, oppstart, permisjon og for 

spesialisering.  

Som ledd i Helsedirektoratet sin evalueringen er det gjort en undersøkelse om innbyggernes 

erfaringer med fastlegeordningen. Den viser at flertallet av pasienter og brukere er godt 

fornøyd med fastlegeordningen. Kontinuitet i lege/pasientforholdet er regnet som en særdeles 

viktig faktor for kvalitet i tjenesten. 

Regjeringen vil, som reaksjon på evalueringen, i samarbeid med Legeforeningen og KS utvikle 

en egen handlingsplan for fastlegeordningen. Den ventes i 2020. 

 

Kommuneoverlegens vurdering 

Kommuneoverlegen er bekymret for utviklingen og for mulighetene for å bevare en 

bærekraftig og funksjonsdyktig fastlegeordning for kommunens innbyggere. Det blir nødvendig 

for kommunen å ta en betydelig og aktiv rolle for å sikre befolkningens allmenne 

helsetjenestetilbud. 

Pr 1.november 2019 har kommunen i alt 28 fastleger, fordelt på 13 fastlegekontor. Fire av 

disse fastlegehjemler er etablert som solopraksis. 11 av 28 fastlegene er over 50 år.  I 2018-

2019 er det inngått fastlegeavtale med ni nye fastleger. I 2018 hadde vi fem utlysninger, i 2019 

har vi gjennomført seks (derav to vikariater) og det gjenstår en utlysning. Det er til enhver tid 

fastlegehjemler som er besatt med vikar pga. fastlegens lovlige fravær (svangerskapspermisjon, 

utdanningspermisjon).   

Bildet illustrerer at kommunen, i likhet med alle andre norske kommuner står midt i et 

generasjonsskifte, og samtidig har en betydelig turn-over blant fastlegene. En del av de ledige 

hjemler skyldes generasjonsskifte eller svangerskapspermisjon, men de fleste er blitt ledige som 

følge av at yngre fastleger slutter i hjemlene sine. Legene oppgir begrunnelser som er 

gjenkjennbare i den nasjonale evaluering. Vi har hatt fra en til tre kvalifiserte søkere til de 

ledige hjemlene. Vikariatene er besatt, men i 2019 var det en periode på 1-3 måneder uten lege 

på plass. Særlig i 2019 har inngåelse av avtaler og overdragelse av praksis vært preget av 
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«kjøpers marked».  Kommende fastleger får i dag tilbud om fordelaktige og ekstraordinære 

avtaler i stadig fler og stadig mer sentrale kommuner.  

Utfordringene knyttet til rekruttering og å beholde fastleger kan beskrives i tre hovedområder:  

1. Svikt i rekrutteringen. Yngre nyutdannede leger søker seg ikke til fastlegeyrket, men 

velger fastlønnede stillinger med større stillingsvern i andre helsetjenester. Ringerike 

kommune har avtale om mottak av to yngre leger i utdanning, LIS 1 leger (tidligere 

turnuskandidat). Begge har tjeneste hos erfarne fastleger, som er spesialister i allmenn-

medisin og har veilederkompetanse. Kommunen supplerer de lovpålagte kurs med dekt 

todages kurs sammen med veileder i et relevant allmenn medisinsk tema, f.eks. det 

årlige Ringerikskurset. Gode LIS1-opplevelser i kommunehelsetjenesten gir bedre 

rekruttering og det er en viktig gruppe for kommunen å rekruttere nye fastleger fra.  

2. Det andre er knyttet til rammevilkårene for drift av praksis: økonomisk grunnlag, 

usikkerhet som privat næringsdrivende, krav og forventninger til fastlegen og en stadig 

økende arbeidsbelastning, som inkluderer overføring og utvidelse av faglige oppgaver. 

En fastlege har i gjennomsnitt 60 konsultasjoner i uken, og en gjennomsnittlig 

arbeidstid for fastlegene i Norge er 56 t/ukeiii. Det ventes at den nasjonale utredning i 

2020 vil adressere denne delen av utfordringene.  

3. Det tredje er knyttet til «generasjonsskiftet» blant fastlegene. Dagens fastlegeordning er 

ikke tilpasset «den nye generasjon» fastleger, som ønsker andre rammer rundt jobben 

som fastlege enn generasjonen før dem. De ønsker et levebrød, men også mulighet for 

et familie og fritidsliv.   

Dette utfordrer kommunenes organisering. Dagens fastlegeordning må rigges slik den kan 

ivareta både de veletablerte, de som er midt i karrieren sin og de nye fastlegene. Ringerike 

kommune inngikk 1.mai 2018 avtale med de etablerte erfarne fastleger om en 10 % stilling som 

mentor for yngre nystartede fastleger. Ordningen har nå vart i 1,5 år og gjøres permanent. Den 

evalueres svært positivt av alle involverte og beskrives som en viktig bidragsyter til bedre 

mestring som yngre lege. 

Strategi for fastlegeordningen i Ringerike kommune, - fra solo til flerlegepraksis. 

Ringerike kommune har et tett samarbeid med fastlegene for å finne frem til gode, lokale og 

fleksible tiltak for å bedre fastholdelse og rekruttering av fastleger, og der igjennom legge til 

rette for fortsatt tilgang til stabile, tilgjengelige og kompetente fastleger for innbyggerne i 

Ringerike.  

Sammen med fastlegene har kommunen utarbeidet en plan: Strategi for fastlegeordningen i 

Ringerike kommune -  fra solopraksis til flerlegepraksis/lokalmedisinske sentra.  

Hovedkomiteen for helse og omsorg har gitt sin tilslutning til denne planen. 

Planen legger opp til å avvikle etablerte solopraksis og samle de i flerlegepraksis. Et vilkår, 

som følger av kommuneplanen, er at tilgangen til fastlege og andre allmenn medisinske 

helsetjenester bevares i distriktene, og at det legges til rette for utvikling av integrerte tjenester 

og IKT satsning for betre samhandling.  Utviklingstiltakene planlegges ad fire akser i tråd med 

kommuneplanen: Tyristrand/Ask, Haug/Åsa, Hallingby/Nes og Sokna/Heradsbygda.  Modellen 

for fastlegeordningen kan illustreres slik:  

                                                
iii Uni Research: «Fastlegers tidsbruk», mars 2018 
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Det har i flere år vært etablert 2-lege praksis på Tyristrand og Haug legekontorer. Ved 

inngangen av 2019 gjenstod fire solopraksiser i distrikt: Heradsbygda, Sokna, Nes og 

Hallingby. I tillegg er det to solopraksiser i Hønefoss sentrum. 

Nes- Hallingby. 

Det er i dag en fastlegehjemmel ved Hallingby legekontor og en ved legekontoret på Nes, som 

begge er besatt med stabile fastleger. Fastlegene har et ønske om økt samhandling, og ser at et 

kommende generasjonsskifte vil kreve endret organisering for å være attraktiv for yngre 

fastleger. 

Fastlegehjemmelen på Nes har vært drevet i samarbeid med Sør- Aurdal kommune. I midlertid 

har Sør- Aurdal sagt opp samarbeidsavtalen med virkning fra 1.jan.2020. Det endrer 

driftsgrunnlaget for fastlegepraksis på Nes i Ådalen og gjør det nødvendig å redusere 

driftsnivået videre frem. 

I samarbeid med etablerte fastleger på Nes og Hallingby legekontorer endres derfor avtalen for 

fastlegehjemmelen på Nes i Ådal. Fastlegen på Nes i Ådalen vil fra 1.januar 2020 ha praksis en 

til to dager på Hallingby legekontor i samme bygg som dagens fastlege og helsestasjon holder 

til. Kontoret i Hallingby vil da være åpent 4 dager i uken. Kontorlokalene for fastlegene både 

på Nes og på Hallingby er kommunale. 

Det vil utfra eksisterende behov, uendret være fastlege på Nes legekontor 3 dager i uken, men 

med en redusert bemanning med hjelpepersonell. I dag er det 1,3 hjelpepersonell. I 

fastlegepraksis er normen 1 hjelpepersonell/lege. 

Fastlegehjemmelen på Nes endres som følge av dette til en ordinær fastlegeavtale med lokalitet 

på Hallingby, og med avtale om utekontor på Nes legesenter. 

 

Økonomiske konsekvenser. 

Legekontoret på Nes drives i dag med et økonomisk underskudd, med bakgrunn i at 

lokalsamfunnet på Nes ikke gir tilstrekkelig inntekstgrunnlag for tjenesten. Underskuddet deles 

i dag mellom Sør Aurdal og Ringerike kommune. Fra 1.januar 2020 bortfaller 

samarbeidsavtalen og det gjennomføres derfor to tiltak: 
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1. Bemanningen ved kontoret på Nes reduseres, slik den er i tråd med gjennomsnittet ved 

fastlegekontorer i Ringerike (Fra dagens 1,3 helsesekretær til en helsesekretær i forhold 

til legebemanning; det vil si fra 122 % stilling til 60 % stilling)  

2. Avtalen for den aktuelle fastlegehjemmelen tilpasses til kommunens øvrige 

fastlegeavtaler. Dagens hybridavtale (kommunen betaler kontordrift på Nes, mens legen 

er selvstendig næringsdrivende), erstattes av en ordinær driftsavtale med praksis sted 

Hallingby og utekontor på Nes. 

Samlet forventes endringene på Nes og Hallingby med disse tiltak ikke å gi endrede 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune. 

Heradsbygda – Sokna 

I forbindelse med generasjonsskifte ble fastlegehjemmelen fra Heradsbygda overført til Sokna 

Medisinske senter fra 1.juni 2019. Det er nå to fastleger på Sokna og åpent 5 dager i uken, mot 

tidligere 3,5 dg. Hjemmelen er besatt med yngre lokal lege, som starter i hjemmelen 1.mars 

2020. Ringerike kommune har ansatt vikar i hjemmelen fra 1.juni 2019 til 1.mars 2020. 

Legekontoret har i tillegg LIS1 lege (tidligere turnuskandidat). LIS1 leger er viktige kilder til 

rekruttering for vår lokale fastlegeordning.  

Tiltak i saken presenteres og utdypes i eget saksfremlegg i dagens møte. 

Gjenværende solo-fastleger, Tyristrand og Haug legekontorer 

Når ovenstående er gjennomført vil det i Ringerike kommune gjenstå to solopraksiser. 

1. Sentralt i Hønefoss er det en ordinær privatpraktiserende fastlegehjemmel. 

Hjemmelsinnehaver har avtalefestet, berettiget ønske om å dele praksis (delehjemmel), 

denne stillingen lyses ut vinter 2019 og ventes besatt vår 2020. Det vil da være to leger 

ved kontoret, som deler på hjemmelen. 

2. Ved Helsekontoret for Migrasjon, smittevern og vaksinasjon finnes kommunens eneste 

fastlønnede fastlege. Stillingen har ansvar for innbyggere uten fastlege i kommunen 

(f.eks. studenter, asylsøkere, flyktninger, arbeidsinnvandring, familie-sammen førte), for 

mindreårige asylsøkere og for en mindre fastlegeliste. Den inngår i helsekontorets 

tverrfaglige miljø og er kombinert med 40 % helsestasjon. Den planlegges foreløpig 

ikke endret. 

Fokus i denne første del av innsatsen har vært på satsningen fra solo – til flerlegepraksis, og det 

er derfor ikke nå initiert nye tiltak på Tyristrand og Haug. 

På Tyristrand/Ask har legekontoret siden 2012 vært betjent med to fastlegehjemler. I 

Haug/Åsa har legekontoret over 10 år hatt to fastlegehjemler. Begge kontorer har åpent fem 

dager i uken, og alle fire hjemler er besatt. 

Dette til orientering. 

  

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2019 

 

 



- 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak i reguleringssak - 0605_428 
Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen i Ringerike kommune 

 

Vi viser til kommunens oversendelse 11.09.2019. 
 
Sakens bakgrunn  
Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse i form av to 
tomannsboliger og to firemannsboliger, samt gang- og sykkelvei langs Klekkenveien fv. 163, til 
Borgergata. 
 
Forslagstiller er Boligpartner AS og Sandvold boliger AS. Planforslaget er utarbeidet av Boligpartner 
AS.  
 
Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn i perioden 08.04.2019 til 29.05.2019.  
 
Planen ble deretter vedtatt av kommunestyret i møte den 27.06.2019.  
 
Vedtaket ble påklaget av May Aagesen og Johnny Martinsen i brev datert 09.07.2019. I brev 
13.08.2019 bekreftet de at tilbakemeldingen skal anses som en klage på vedtak.  
Klager anfører at utbyggelsen er av et stort omfang, og at dette vil forringe bokvaliteten deres på 
grunn av økt trafikk i nabolaget. 
 
Kommunen tok ikke klagen til følge i møte den 05.09.2019. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 

Kommunens vedtak av 27.06.2019 i sak 16/5443 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 



  Side: 2/4 

Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 
Fylkesmannens kompetanse son klageinstans i plansaker 
 
Kommunestyret er øverste planleggings- og reguleringsmyndighet og har ansvaret for å utøve det 
planfaglige skjønn, herunder arealdisponeringer innen planområdet, jf. plan- og bygningsloven § 3-3.  
 
Etter en samfunnsmessig vurdering, i samråd med berørtstatlige fagmyndigheter, fylkeskommunen 
og andre som måtte ha interesser i planområdet, er det derfor kommunestyret som avgjør hvilke 
områder som skal med i reguleringsplanen.  
 
Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskriv T-8/86 fra  
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av 16. januar  
2004 fra Miljøverndepartementet. 
 
Fylkesmannen kan ikke endre planen uten at kommunen er enig i endringen. Dette gjelder 
endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i reguleringsbestemmelser. Dersom 
Fylkesmannen mener det bør gjøres slike endringer, og kommunen ikke er enig, må klagesaken 
oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.  
 
Det presiseres samtidig at det i forbindelse med klagebehandling av planen ikke kan gjøres 
endringer som innebærer at planen endres i hovedtrekkene, selv om kommunen er enig i 
endringene. 
 
Det følger videre av forvaltningsloven § 34 andre ledd at Fylkesmannen skal legge stor vekt på det 
kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. Ettersom kommunens vurderinger og vekting 
av ulike planinteresser og hensyn vil være utøvelse av kommunens frie skjønn, skal det i 
utgangspunktet mye til for å sette kommunens vedtak om reguleringsplaner til side.  
 
Vurdering av klagernes anførsler 
Klagerne anfører at reguleringsplanen innebærer en fortetting og forringelse av deres bokvalitet i et 
rolig eldre byggefelt. Det vises til økt trafikk i deres nabolag.  
 
Forslagsstiller sendte kommentarer til klagen i brev datert 21.08.2019. Forslagsstiller skriver at 
området er avsatt til boligformål i kommuneplanen og reguleringen ble satt i gang på grunnlag av 
dette. Forslagsstiller mener derfor at innvendinger mot fortetting således ville vært mest 
hensiktsmessig under arbeidet med kommuneplanen. Ellers skriver forslagsstiller blant annet at økt 
trafikk ikke er til å unngå ved utvikling av nye boligfelt, men at opparbeidelse av gang- og sykkelveg 
langs fylkesvegen vil kunne bidra positivt for å redusere trafikken, og at det skal skiltes med 
gjennomkjøringsforbud ved av kjøringen benevnt SKV10 i plankartet.  
 
Rådmannen skriver i sin konklusjon i saksfremlegget til klagesaken at:  

 
«Rådmannen mener at den vedtatte detaljreguleringen bidrar til et løft for området ved å 
realisere en gang- og sykkelvei langs Klekkenveien. Videre vil boligutbyggingen bidra til 
fortetning i et sentrumsnært område i et av de prioriterte satsningsområdene i kommunen. 
Det legges også opp til boliger med variert størrelse, som vil si at et bredere spekter av 
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befolkningen har mulighet til å etablere seg her. 
 
Rådmannen legger til grunn at reguleringsprosessen har fulgt vanlige prosedyrer og 
saksbehandlingsregler i henhold til plan- og bygningsloven med hensyn til varsling av 
oppstart, utleggelse til offentlig ettersyn samt framlagte dokumenter til politisk behandling. 
Alle bemerkninger som har kommet inn har fulgt saken.» 

 
Avveiningen mellom planfaglige utbyggingsinteresser og naboers interesse i å beholde et område i 
sin nåværende form/karakter, er underlagt kommunens frie skjønn. Det skal derfor mye til for å 
sette kommunens vedtak om reguleringsplaner til side, jf. forvaltningsloven § 34 andre ledd. 
Fylkesmannen mener det her er lagt vekt på saklige argumenter om ønske å fortette et boligområde 
i nærheten av Hønefoss sentrum.  
 
Oppsummering 
 
Fylkesmannen er av den oppfatning at planforslaget er tilfredsstillende opplyst, og at sakens 
dokumenter gir et tilstrekkelig grunnlag til å fatte en avgjørelse i saken.  
 
Fylkesmannen kan etter en gjennomgang av saken ikke se at det foreligger grunnlag for å foreta 
endringer i den vedtatte reguleringsplan basert på klagernes anførsler. Fylkesmannen presiserer at 
vedtak av arealplaner og deres nærmere innhold beror på et lokalpolitisk skjønn, som 
klageinstansen skal være varsom med å overprøve, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd tredje 
punktum.  
 
Etter Fylkesmannens oppfatning har kommunen foretatt en bred planmessig vurdering av de ulike 
hensyn som er fremkommet gjennom utarbeidelsen av detaljplanen. Fylkesmannen vil i denne 
sammenheng også vise til plan- og bygningslovens formålsparagraf, § 1-1, hvor det følger at 
planlegging skal legge til rette for vedtak om bruk og vern av ressurser og utbygging.  
 
Fylkesmannen kan heller ikke se, etter gjennomgangen av sakens dokumenter, at det foreligger 
saksbehandlingsfeil som skulle tilsi at planvedtaket er ugyldig.  
 
Klagene har dermed ikke ført frem. Kommunestyrets vedtak blir stående uendret. 
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 27.06.2019 i sak 16/5443 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
 
Med hilsen 
 
Hege Rasch-Engh 
seniorrådgiver 

  
 
Jacob Andreas Søreide 
rådgiver 

 
Saksbehandlers telefontid: mandag kl. 12.00 - 14.00 og onsdag - fredag kl. 12.00 - 14.00 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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08.12.19 

 

Grunngitt spørsmål vedrørende skoleskyss og trafikksikkerhet 

 

De siste årene har en rekke skoler i Ringerike blitt nedlagt. Slike vedtak medfører alltid mye 

frustrasjon og fortvilelse blant de berørte. Til tross for dette er det en del konsekvenser ved en 

skolenedleggelse som ikke er synlige for allmenheten, men som merkes svært godt for de som 

blir berørt. Det er for eksempel skoletransport, trafikksikkerhet og oppsmuldring av bygdene. 

 

Barn helt ned i 5 års alder blir fraktet lange avstander med buss.  Det er viktig og helt 

nødvendig at foreldre, elever, skolens ansatte kan stole på at barna kommer på skolen til rett 

tid, -kommer seg rett hjem fra skolen, eller at bussen ikke blir innstilt en morgen fordi det er 

dårlig føre. Det skjer hver vinter at små barn står og venter på en buss som aldri kommer. 

Foreldrene får først beskjed lenge etter at skolen og arbeidsdagen har startet. Dette er ikke 

greit, men dessverre ikke uvanlig.  

 

Det skjer at barn ikke får sitteplass, og må stå på bussen i flere km for å komme seg til skolen, 

på grunn av plassmangel.  Går trafikksikkerheten på bekostning av sparetiltak? Barn på buss 

til Benterud skole har opplevd at skolebussen ikke kjører ned til skolen, men først stopper på 

Sentrum stopp, slik at barna må gå tilbake til skolen. Et annet eksempel er skoleelever som er 

avhengig av buss for å komme seg til Veienmarka ungdomsskole har opplevd å ha kommet to 

timer for sent pga bussen ikke har stoppet for å plukke opp elever. 

 

Jeg tillater meg således å stille ordfører følgende spørsmål: 

 

1) Mener ordfører at dagens ordning med skoleskyss fungerer tilfredsstillende? 

2) Mener ordfører at det er en tilfredsstillende skoleskyss at elever må stå på buss på vei 

til skolen? 

3) Registrerer kommunen dersom det er avvik i skoleskyssen? Hvis ja, - hvor mange 

avvik er registrerte på manglende sikring av barn i buss i 2019? 

4) Kjenner ordfører til om det elever blir skysset med ordinær rutebuss, - i stedet for 

skolebuss, av økonomiske årsaker? 
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Grunngitt spørsmål til ordfører om ytringsfrihet, åpenhet og inkluderende kultur i Ringerike 

kommune. 

Den 13.november 2019 hadde Ringerike Høyre med flere kommunestyrerepresentanter i 

spissen et innlegg hvor ytringsfriheten og engasjementet for våre innbyggere i Ringerike blir 

satt på prøve.  

Ringerike Høyre hamrer i innlegget løs på både navngitte innbyggere og politikere, som blir 

gitt det glatte lag for sin deltakelse i debatten om Hønefoss skole og Heggen Barnehage. At 

man er uenig i sak er en ting, noe annet er å henge ut innbyggere som er engasjerte i sin egen 

hverdag, nærmiljøet for barna sine og oppveksttilbudet som blir borte. 

Et ektepar som har stått i spissen for å bevare skolen som deres egne barn går på, blir spesielt 

omtalt i leserinnlegget. I innlegget skriver Høyre «Etter vårt syn er det betenkelig at (….) 

fortsetter med sin desinformasjon, all den tid han faktisk er ansatt i planavdelingen i 

Ringerike kommune. Det er altså egne kolleger og sine egne ledere han anklager for juks. 

Ville slikt blitt godtatt i det private næringslivet? 

Når et politisk parti i et slikt ordskifte velger å trekke inn arbeidsforholdet til en innbygger og 

meningsmotstander reager mange sterkt. De reagerer fordi kommunestyret og formannskapet 

faktisk er arbeidsgiver til denne personen. Å trekke inn arbeidsplassen til en kommunalt ansatt 

person med ytringer, blir et politisk lavmål, og har ingenting med debatten om nedleggelse av 

Hønefoss skole å gjøre.  

Kommunestyret har nettopp mottatt en rapport fra Buskerud kommunerevisjon som heter 

«Etikkarbeid i kommunen, åpenhet, ytringskultur og varsling. Betryggende kontroll». I 

rapporten peker BKR på flere punkter innen ytringskulturen for de ansatte i kommunen. De 

kommer samtidig med noen anbefalinger. Ett av disse er at det bør iverksettes konkrete tiltak 

for å styrke ytringskulturen i Ringerike kommune for alle ansatte. 

Under valgkampen ble det poengtert flere ganger fra politisk hold at det er viktig å få opp 

valgdeltakelsen og engasjementet i kommunen vår. Det vil være positivt for kommunens 

utvikling at innbyggere i Ringerike engasjerer seg og bidrar til å dra utviklingen fremover på 

ulike måter.  

At vi har innbyggere i Ringerike som er engasjerte og som ytrer seg i den politiske debatten, 

fører til en bredere argumentasjon som er verdt å lytte til, uavhengig hva slags argumentasjon 

som legges frem. Det er en viktig egenskap som politiker å ha evne til å lytte til innbyggerne 

selv om vi er uenige. Spesielt viktig må det være å kunne skille person fra sak. 

Det er en viktig del av ombudsrollen vi innehar som folkevalgte i en kommune.  

Spørsmål til ordfører: 

1.Vil ordfører følge opp anbefalingene fra Buskerud Kommunerevisjon for å sikre de ansatte i 

Ringerike kommune en god ytrings og åpenhetskultur? 

2. Mener ordfører at kommunalt ansatte som er bosatte i kommunen skal ha mulighet til å ytre 

seg om forhold som berører deres egen fritid? 
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