
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 04.06.2020

Tillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 04.06.2020

Tillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 04.06.2020

Tillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 04.06.2020

FO 13/20 Interpellasjon fra Saeid Hosseini (Ap) - Etablering av flyktninger i Ringerike kommune

   Kommunestyret - 06.02.2020

      Saksprotokoll - Interpellasjon fra Saeid Hosseini (Ap) - Etablering av flyktninger i Ringerike kommune

   Interpellasjon fra Saeid Hosseini (Ap) - Etablering av flyktninger i Ringerike kommune

      Interpellasjon Saeid Hosseini Ap.pdf

FO 14/20 Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) - Ringerike kommune trenger en oppdatert handelsanalyse

   Kommunestyret - 03.03.2020

      Saksprotokoll - Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) - Ringerike kommune trenger en oppdatert handelsanalyse

   Kommunestyret - 06.02.2020

      Saksprotokoll - Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) - Ringerike kommune trenger en oppdatert handelsanalyse

   Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) - Ringerike kommune trenger en oppdatert handelsanalyse

      Opdpatert by og handelsanalyse.pdf

FO 15/20 Interpellasjon fra Harald Fagerås (Sp) - Nedleggelse av Heggen barnehage ønskes gjenopptatt

   Interpellasjon fra Harald Fagerås (Sp) - Nedleggelse av Heggen barnehage ønskes gjenopptatt

      Interpellasjon fra Harald Fagerås (Sp) - nedleggelse av Heggen barnehage ønskes gjenopptatt

      Tilbud fra Bergs Byggtjenester

FO 16/20 Interpellasjon fra Knut Stubben (Krf) - Elveforebyggingsnemnda

   Interpellasjon fra Knut Stubben (Krf) - Elveforebyggingsnemnda

      Interpellasjon vedrørende Elveforebyggingsnemnd.docx

PS 50/20 Økonomirapport 1. kvartal 2020

   Formannskapet - 26.05.2020

      Saksprotokoll - Økonomirapport 1. kvartal 2020

   Økonomirapport 1. kvartal 2020

      1.kvartals rapport 2020

PS 51/20 Årsrapport 2019 Finansområdet

   Formannskapet - 24.03.2020

      Saksprotokoll - Årsrapport 2019 Finansområdet

   Årsrapport 2019 Finansområdet

      Årsrapport 2019 Finansområdet

      Portefølje Fossefondet etter desember 2019

PS 52/20 Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 12. mars 2020

   Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 12. mars 2020

      Protokoll Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020.pdf

PS 53/20 Bompengesak E16 Skaret - Hønefoss

   Bompengesak E16 Skaret - Hønefoss

      Vedlegg 1

      vedlegg 2

      vedlegg 3

      vedlegg 4

      vedlegg 5

      vedlegg 6

      vedlegg 7

      vedlegg 8



      vedlegg 9

      vedlegg 10

PS 54/20 Innbyggerinitiativ - fortsatt drift Heggen barnehage

   Innbyggerinitiativ - fortsatt drift Heggen barnehage

      Meldingstekst.html

PS 55/20 "Ringerikspakka" - tiltak for tilrettelegging for næringsliv og aktivitet i forbindelse med Korona-krisen

   Strategi og plan - 20.05.2020

      Saksprotokoll - "Ringerikspakka" - tiltak for tilrettelegging for næringsliv og aktivitet i forbindelse med Korona-

krisen

   "Ringerikspakka" - tiltak for tilrettelegging for næringsliv og aktivitet i forbindelse med Korona-krisen

PS 56/20 Ny organisering og strategi for kommunens eiendomsvirksomhet

   Strategi og plan - 20.05.2020

      Saksprotokoll - Ny organisering og strategi for kommunens eiendomsvirksomhet

   Ny organisering og strategi for kommunens eiendomsvirksomhet

      Vedlegg 1 - Beskrivelse - alternative organisasjonsformer

      Vedlegg 2 -Matrise  i ny foreslått modell- oversikt over ansvarsforhold

PS 57/20 Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til pågående pandemi

   Strategi og plan - 20.05.2020

      Saksprotokoll - Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til pågående pandemi

   Eldrerådet - 25.05.2020

      Saksprotokoll - Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til pågående pandemi

   Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til pågående pandemi

PS 58/20 Næringsplan 2-1 - vedtak

   Strategi og plan - 20.05.2020

      Saksprotokoll - Næringsplan 2-1 - vedtak

   Næringsplan 2-1 - vedtak

      Næringsplan 2-1 (hefteformat, bilder skal byttes ut)

PS 59/20 Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

   Formannskapet - 22.04.2020

      Saksprotokoll - Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

   Formannskapet - 24.03.2020

      Saksprotokoll - Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

   Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

      Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

      Automatisk fornying av skjenkebevilning.pdf

      Uttalelse - Høring - Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 for Ringerike kommune

      Hønefoss bowlingsenter AS.docx

PS 60/20 Sluttrapporter investeringsprosjekt

   Formannskapet - 24.03.2020

      Saksprotokoll - Sluttrapporter investeringsprosjekt

   Sluttrapporter investeringsprosjekt

      Ringerike vannverk sluttrapport

      Sluttrapport Austjord Dagsenter

      Sluttrapporter investeringsprosjektSluttrapport Sokna skole

      Sluttrapport Benterud skole

      Sluttrapport Nes brannstasjon

      Sluttrapport Sokna brannstasjon

      Sluttrapport Austjord  hjelpemidellager

PS 61/20 Nes barneskole, oppgradering skolebygg

   Formannskapet - 26.05.2020



      Saksprotokoll - Nes barneskole, oppgradering skolebygg

   Nes barneskole, oppgradering skolebygg

PS 62/20 Miljøveiledere i skolen - Evaluering

   Formannskapet - 26.05.2020

      Saksprotokoll - Miljøveiledere i skolen - Evaluering

   Miljøveiledere i skolen - Evaluering

PS 63/20 Salg av eiendom - Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550

   Strategi og plan - 20.05.2020

      Saksprotokoll - Salg av eiendom - Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550

   Formannskapet - 22.04.2020

      Saksprotokoll - Salg av eiendom - Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550

   Strategi og plan - 24.03.2020

      Saksprotokoll - Salg av eiendom - Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550

   Strategi og plan - 18.03.2020

   Salg av eiendom - Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550

      1. Situasjonsplan Trulserudveien

      2. Kommuneplanen for gnr/bnr 86/416 mm

      3. Avtale mellom Ringerike kommune og Knut Gullingsrud

PS 64/20 Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt

   Formannskapet - 22.04.2020

      Saksprotokoll - Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt

   Formannskapet - 24.03.2020

      Saksprotokoll - Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt

   Hovedutvalget for oppvekst og kultur - 11.03.2020

      Saksprotokoll - Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt

   Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt

PS 65/20 Leksepraksis ved kommunens grunnskoler

   Formannskapet - 22.04.2020

      Saksprotokoll - Leksepraksis ved kommunens grunnskoler

   Leksepraksis ved kommunens grunnskoler

      Uttalelse fra Ullerål skole

      Uttalelse fra SU Hallingby skole

      Uttalelse fra SU Tyristrand skole

      Uttalelse fra SU Veien skole

      Uttalelse fra SU Helgerud skole

      Uttalelse fra SU Hov ungdomsskole

      Uttalelse SU Sokna skole

      Uttalelse fra SU Haugsbygd ungdomsskole

      Uttalelse fra Veienmarka ungdomsskole

      Uttalelse fra SU ved Benterud skole

      Leksepraksis ved Hov ungdomsskole

      Leksepraksis ved Tyristrand skole

PS 66/20 Forsinket driftsstart Monserud - konsekvens for avløpsgebyr

   Formannskapet - 26.05.2020

      Saksprotokoll - Forsinket driftsstart Monserud - konsekvens for avløpsgebyr

   Forsinket driftsstart Monserud - konsekvens for avløpsgebyr

PS 67/20 Stadfesting av kommuneoverlegens vedtak etter smittevernloven § 4-1

   Stadfesting av kommuneoverlegens vedtak etter smittevernloven § 4-1

      Vedtak etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 vedrørende serveringssteder

      Vedtak etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Røsholmstranda camping



      Vedtak etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Sandviksstranda camping

      Vedtak etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Hollerud camping

      Vedtak etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Sperillen camping

      Vedtak etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Buttingsrud camping

PS 68/20 Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering

   Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 09.03.2020

      Saksprotokoll - Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering

   Hovedutvalget for oppvekst og kultur - 11.03.2020

      Saksprotokoll - Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering

   Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - 10.03.2020

      Saksprotokoll - Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering

   Arbeidsmiljøutvalget - 20.02.2020

      Saksprotokoll - Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering

   Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering

      Plan for miljørettet helsevern 2020-2023

      Plan for miljørettet helsevern 2020-2023 - Program, prosedyrer,oversiktsdokumenter

PS 69/20 Årsmelding krisesenteret 2019

   Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - 10.03.2020

      Saksprotokoll - Årsmelding krisesenteret 2019

   Eldrerådet - 25.05.2020

      Saksprotokoll - Årsmelding krisesenteret 2019

   Årsmelding krisesenteret 2019

      Årsmelding krisesenteret 2019

PS 70/20 Valg av nye ungdomsrådsrepresentanter til Ungdomsrådet 2020

   Valg av nye ungdomsrådsrepresentanter til Ungdomsrådet 2020

      Saksprotokoll - Konstituering av ungdomsrådet 2019

FO 17/20 Grunngitt spørsmål fra Terje Berghagen (AP) - Sannering Nes i Ådal - Etappe 2

   Grunngitt spørsmål fra Terje Berghagen (AP) - Sannering Nes i Ådal - Etappe 2

      Grunngitt spørsmål i forbindelse med sannering Nes i Ådal - Etappe 2

FO 18/20 Interpellasjon fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Universal utforming i Ringerike og Hønefoss sitt bybilde

   Interpellasjon fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Universal utforming i Ringerike og Hønefoss sitt bybilde

      Interpellasjon fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Universal utforming i Ringerike og Hønefoss sitt bybilde

PS 71/20 Verbalforslag - kommunale arbeidsplasser

   Administrasjonsutvalget - 27.05.2020

      Saksprotokoll - Verbalforslag - kommunale arbeidsplasser

   Verbalforslag - kommunale arbeidsplasser

      Eksisterende bygg

      Internettdekning

      Busstabeller

PS 72/20 Valg av nytt varamedlem til hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning etter Arne Broberg (H)

   Valgutvalg - 26.05.2020

      Saksprotokoll - Valg av nytt varamedlem til hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning etter Arne Broberg (H)

   Valg av nytt varamedlem til hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning etter Arne Broberg (H)

PS 73/20 Fritak fra politisk verv

   Valgutvalg - 26.05.2020

      Saksprotokoll - Fritak fra politisk verv

   Fritak fra politisk verv

PS 74/20 Fritak fra politisk verv

   Valgutvalg - 26.05.2020

      Saksprotokoll - Fritak fra politisk verv



   Fritak fra politisk verv

PS 75/20 Fritak fra verv

   Valgutvalg - 26.05.2020

      Saksprotokoll - Fritak fra verv

   Fritak fra verv

PS 76/20 Ringerike kommune sitt eierskap i Vardar AS

   Formannskapet - 22.04.2020

FO 19/20 Grunngitt spørsmål fra  Hans-Petter Aasen (Sp) - vedrørende ekstraordinære tiltak for reiselivsnæringen

   Grunngitt spørsmål fra  Hans-Petter Aasen (Sp) - vedrørende ekstraordinære tiltak for reiselivsnæringen

      Grunngitt spørsmål fra  Hans-Petter Aasen (Sp) - vedrørende ekstraordinære tiltak for reiselivsnæringen

PS 77/20 Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til pågående pandemi

   Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til pågående pandemi

      Tilbudsbrev

      Plantegning

      Fasadetegning



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Klækken hotell 

Møtedato:  04.06.2020  

Tid:   10:00  

 

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

grupperom, bestilles dette av gruppeledere 

Dagsplan: 

10:00 – 10:05   Opprop /møteinnkalling 

10:05 – 12:00   Orienteringer: 

 Status pandemi v/ kommuneoverlege Karin Møller  

 Status Helse og omsorg i pandemien v/ 

kommunalsjef Christine M Bråthen  

 Status Barnehage og skole i pandemien v/ 

kommunalsjef Marianne Mortensen 

 Orientering v/rådmann Tore Isaksen.  

12:00 – 13:00              Lunsj 

13:00    Saksliste 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets §10 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Arkivsaksnr.: 20/525-2   Arkiv: F30 &29  

 

Interpellasjon fra Saeid Hosseini (Ap) - Etablering av flyktninger i 

Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Kommunestyret 06.02.2020 

13/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utsatt til KS 03.03.20 på grunn av mangel på tid. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Saeid Hosseini (Ap) mottatt 28.01.20 
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Arkivsaksnr.: 20/527-2   Arkiv: U01 &29  

 

Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) - Ringerike kommune trenger en 

oppdatert handelsanalyse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/20 Kommunestyret 06.02.2020 

9/20 Kommunestyret 03.03.2020 

14/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsette til kommunestyrets møte 02. april 2020, da representanten ikke var tilstede. 

Videre utsatt til kommunestyremøte 04.06.20 på grunn av korona pandemien. 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) mottatt 28.01.20. 
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Arkivsaksnr.: 20/1464-2   Arkiv: A10 &29  

 

Interpellasjon fra Harald Fagerås (Sp) - Nedleggelse av Heggen 

barnehage ønskes gjenopptatt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Harald Fagerås (Sp) mottatt 23. mars 2020. 
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Arkivsaksnr.: 20/1184-2   Arkiv: K70 &29  

 

Interpellasjon fra Knut Stubben (Krf) - Elveforebyggingsnemnda  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Knut Stubben (Krf) mottatt 09.03.20. 
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Arkivsaksnr.: 20/2206-1   Arkiv: 150  

 

Økonomirapport 1. kvartal 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

68/20 Formannskapet 26.05.2020 

50/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Økonomirapport 1. kvartal 2020 med vedlegg, tas til orientering. 

2. Følgende budsjettkorreksjoner vedtas og innarbeides i driftsbudsjettet: 

a. Nye regler om pensjon for lærlinger utgjør økte pensjonsutgifter på 820.000 kr 

pr. år. Budsjettmidler til dekning av ny utgift overføres til Administrasjon og 

fellestjenester fra Avsetninger. 

b. Utgifter til nytt medlemsskap i Utmarkskommunenes sammenslutning utgjør 

45.000 kr pr. år. Budsjettmidler til dekning av ny utgift overføres til Strategi og 

utvikling fra Avsetninger. 

3. Følgende budsjettkorreksjoner vedtas og innarbeides i investeringsbudsjettet: 

a. Årsbudsjett 2020 på Heradsbygda omsorgssenter (prosjekt 10006) nedjusteres med 70 

millioner kroner. Ny ramme for prosjektet blir 430 millioner kroner.  

Budsjettert bruk av lån og mva. kompensasjon reduseres med henholdsvis 56,28 og 

13,72 millioner kroner, sum 70. mill kroner.  

b. Budsjettert investeringstilskudd fra Husbanken på 10,4 millioner kroner og 

salgsinntekter på 14,4 millioner kroner vedrørende Hov vest omsorgsboliger (prosjekt 

10007) forskyves fra 2020 til 2021. Budsjettert bruk av lån økes med 24,8 millioner 

kroner.  
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Innledning 

 

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

økonomisk årsprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, ansatt og årsverk samt status 

på politiske vedtak som administrasjonen skal følge opp.  

 

Det ble i starten av 2020 gjennomført ledersamtaler mellom kommunalsjefene og 

enhetslederme, der ble det utarbeidet virksomhetsplaner for hver enhet som fastsetter konkrete 

tiltak for å nå målene for 2020. Rapporterting av mål er ikke gjort i denne kvartalsrapporten, 

dette skyldes at vi fortsatt er tildlig i året og at det vil være mer hensiktsmessig å rapportere på 

mål to ganger per år, det vil si i 2. kvartal og i årsrapport. På grunn av Koronasituasjonen er 

det også krevende å rapportere status mål allerede nå i forbindelse med 1. kvartal 2020.  

 

Saksfremlegget vil beskrive hovedbudskapet i rapporteringen pr. 1. kvartal 2020, og henviser 

videre til den vedlagte rapporten – for mer ytfyllende informasjon og detaljer. 

 

 

Budsjettkoreksjoner 

Rådmannen har foretatt administrastive budsjettkorreksjoner i driftsbudsjettet som ikke er av 

prinsipiell betydning, og som ikke endrer kommunens netto driftsramme. De økonomiske 

oversiktene i kvartalsrapporten inkluderer disse budsjettendringene.  

Se liste i vedlagte rapport. 

 

I tillegg ønsker rådmannen å foreta følgende budsjettkorreksjoner, jfr. forslag til vedtak: 

 

Justering av driftsbudsjetter - mellom sektorer 

Nye utgifter som ikke var kjent på det tidspunktet HP 2020-2023 ble utarbeidet. 

 

Justering av investeringsbudsjetter – mellom prosjekter 

 

Heradsbygda omsorgssenter: 

Tilbudet på totalentreprisen på Heradsbygda omsorgssenter vinteren 2019, var vesentlig lavere 

enn rammeavsetningen for dette arbeidet. Som følge av kontraktsinngåelsen med valgt 

entreprenør, reduseres nå prosjektets totalramme. Både årsbudsjettet og den totale 

prosjektrammen nedjusteres, slik at de er mer i tråd med de faktiske forhold. Budsjettnedtaket 

reduserer årets behov for låneopptak. 

 

Hov vest omsorgsboliger: 

Hov Vest er organisert som et borettslag. Økonomien i prosjektet kommer fram i 

saksframstillingen til BP2. Ringerike kommune mottar investeringstilskudd fra Husbanken og 

salgsinntekter fra borettslaget.  

Prosjektet Hov vest omsorgsboliger har blitt noe forsinket og vil ikke ferdigstilles før i 2021. 

Kommunen vil dermed ikke motta verken investeringstilskuddet fra Husbanken eller inntektene 

fra salg av leilighetene i 2020. Budsjetterte investeringsinntekter må derfor tas ut av budsjett 

2020 og innarbeides i Budsjett 2021 og Handlingsprogram 2021-2024. Bortfall av inntekter i 

2020 medfører økt bruk av lånemidler i 2020, isolert sett. 
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Økonomiske årsprognose 

Den økonomiske årsprognosen indikerer at Ringerike kommune vil få et betydelig lavere 

overskudd i 2020, enn forventet i budsjettet.  

 
tall i hele tusen kroner 

Budsjett

hittil  

Regnskap 

hittil  i  år

Avvik 

hittil Budsjett Prognose Avvik*

10 Folkevalgte og revisjon 2 886 2 386 500 11 025 11 025 0

20 Administrasjon og fellesutgifter 29 707 38 523 -8 816 100 301 103 301 -3 000

25 Strategi og utvikling 11 428 12 660 -1 232 43 296 43 296 0

30 Utdanning og familie 178 307 169 254 9 053 644 759 650 759 -6 000

40 Helse og omsorg 178 808 181 564 -2 756 656 251 675 251 -19 000

50 Teknisk, kultur og idrett 47 747 50 254 -2 507 170 656 170 656 0

51 Selvkost -4 087 -15 215 11 128 -70 977 -67 853 -3 124

70 Avsetninger, overføringer 19 912 -5 167 25 079 37 828 47 828 -10 000

464 708 434 259 30 449 1 593 139 1 634 263 -41 124

hele året 2020til og med mars 2020

Sektor:

Sum alle sektorer  
 

I budsjettet for 2020 er det forventet et overskudd (til ubundne avsetninger) på 43.186.000 kr. 

Dersom prognosen pr. 1. kvartal holder seg ut året, vil overskuddet bli redusert til 2,062 

millioner kroner. 

 

Sett i forhold til kommunes budsjetterte inntekter utgjør det budsjetterte overskuddet 1,67%. 

Prognosen tilsier nå 0,08 %.  

 

Se vedlagte kvartalsrapportens avsnitt «Kommunens tjenesteområder», for flere detaljer og 

kommentarer. 

 

 

Sentrale inntekter 

Inntekter fra skatt og rammetilskudd mv. forventes å bli som budsjettert, 1.779.060 kr. 

 

Finansinntekter og - utgifter 

I prognosen anslås det at renteutgifter på lån blir 10.000.000 kr lavere enn budsjettert. Dette er 

foreløpig tenkt avsatt til fond (ikke til å redusere avvikene på driftssiden). 

 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner (fond) 

Budsjettert netto avsetning til fond ved årets slutt er 32.771.000 kr. Det forventes å avsette 

43.186.000 kr til fond – og bruke av fond 10.415.000 kr.  

På finansområdet viser prognosene et positivt avvik på 10.000.000, som følge av lavere 

renteutgifter. Dette er i prognosen tenkt satt til fond, som da øker fra 43.186.000 kr til 

53.186.000 kr.  

 

 

Status investeringsbudsjetter 

Det er rapportert status på investeringsprosjekter pr mars 2020.  

Se vedlagte kvartalsrapport - avsnittet «Status investeringsprosjekter»  
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Sykefravær 

Det totale sykefraværet i årets 1. kvartal var 9,5 %. Det er noe lavere enn 1. kvartal i fjor.  

Se flere detaljer i vedlagte kvartalsrapport  

 

Bemanning 

Pr. 31. mars hadde kommunen 2.276 personer ansatt, fordelt på 1.874 årsverk. Sett i forhold 

til samme tid i fjor, viser tallene at det er færre ansatte og flere årsverk – noe som indikerer at 

flere har fått økte stillingsstørrelser.  

Se flere detaljer i vedlagte kvartalsrapport  

 

Status politiske oppdrag 

Kvartalsrapporten viser status på de KS-vedtak og verbalforslag, som administrasjonen skal 

følge opp og melde tilbake på.  

 

 

Rådmannens vurdering 

En ekstraordinær driftssituasjon som følge av Covid-19, gjør at fokus og oppgaver har vært 

preget av pandemien. Det er tildels omfattende og tidkrevende prosesser som skal til for å 

kunne omstille driften til gitte rammer. Det jobbes imidlertid iherdig under de rådende forhold, 

for å begrense de negative avvikene mellom budsjett og prognose i tjenestene.  

 

Rådmannen ser imidlertid at det på avsetninger til pensjon og lønnsvekst, kan bli et positivt 

avvik i forhold til budsjett – noe som vil bidra til et bedre resultat samlet sett, enn det som 

meldes nå. Men, kommunens utgifter tilknyttet pandemien og refusjonsordninger fra statens 

side, er holdt utenfor de økonomiske prognosene i kvartalsrpporten nå. Rådmannen vil i 2. 

kvartal ha en mer konkret oversikt over utgiftene og overføringene fra staten som er signalisert 

i revidert nasjonalbudsjett.  

  

 

Vedlegg 

Økonomirapport 1. kvartal 2020 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arkivsaksnr.: 20/1316-1   Arkiv: 200  

 

Årsrapport 2019 Finansområdet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/20 Formannskapet 24.03.2020 

51/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2019 for finansområdet tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Årsrapporten for finansområdet skal utgjøre en separat rapport, adskilt fra den ordinære 

årsrapporten. 

 

Beskrivelse av saken 

Netto driftsresultat er 2,7 prosent av brutto driftsinntekter i 2019, og det er høyere enn målet 

om 1,75 prosent. Kommunens korrigerte netto driftsresultat er 1,6 prosent av brutto 

driftsinntekter. Netto lånegjeld er 93 prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondet 

utgjør 9 prosent av brutto driftsinntekter. 

 

Årsregnskap 2019 viser at netto finansutgifter ble 22,1 millioner kroner lavere enn budsjettert. 

Det skyldes høyere finansinntekter. Finansinntektene er høyere enn budsjettert som følge av 

høyere avkastning på Fossefondet enn avkastningsmålet. I tillegg ble renteinntektene på 

konsernkonto høyere enn budsjettert. 

 

Sammenlignet med 2018 ble netto finansutgifter 3,3 millioner kroner lavere. I 2019 utgjør 

netto finansutgifter 4 prosent av kommunens brutto driftsinntekter, en reduksjon på 0,3 

prosentpoeng fra 2018. 

 

Gjelden har økt med 466 millioner kroner i løpet av 2019. Samlet nettoverdi er betydelig 

redusert fra 2018 til 2019 som følge av økt lånegjeld. 

 

En stresstest skal vise risikoen for tap i en portefølje ved markedsendringer. Den totale 

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

driftsregnskapet på 24,1 millioner kroner i løpet av et år. Dette scenarioet inntreffer dersom alt 

skjer samtidig innenfor samme år. 
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Likviditet 

Saldo på konsernkonto er 459,6 millioner kroner ved utgangen av 2019 og består av 

fondsmidler og ubrukte lånemidler. Omtrent 40 prosent av likviditeten er frie, ubundne midler. 

Nesten 60 prosent av de likvide midlene på konsernkontoen er ubrukte lånemidler og bundne 

fondsmidler. 

 

Ved inngangen til 2019 var konsernsaldo 483,8 millioner kroner. Ved utgangen av året er 

saldoen 459,6 millioner kroner, en reduksjon på 24,2 millioner kroner i løpet av året. 

 

Fossefondet 

Ved utgangen av 2019 var Fossefondets markedsverdi 156 933 401 kroner. Samlet avkastning 

for 2019 ble meget god og endte på 12,68 prosent. I kroner utgjorde avkastningen 18 535 

828,44 og ble mer enn 2,5 ganger så høy som avkastningsmålet på 7 millioner kroner. 

 

Fossefondets avkastning ble 2 prosent høyere enn Referanseporteføljens avkastning, som ble 

10,68 prosent samlet for året.  

 

Porteføljen er ved årets slutt investert med: 

• 18,2 prosent i pengemarkedsfond 

• 28,3 prosent i obligasjonsfond 

• 53,4 prosent i aksjefond (38,1 prosent i internasjonale aksjer og 15,3 prosent i norske 

aksjer).  

 

Porteføljen er investert med undervekt i pengemarked og obligasjoner og overvekt i aksjer og 

høyrente, sammenholdt mot strategien. 

 

Etter et relativt svakt 2018, ble 2019 et meget godt år for risikoaktiva. Med andre ord ble 

aksjeavkastningen svært bra i 2019.  

 

I 2019 er tapsrisikoen økt som følge av ny strategisk aktivaallokering for Fossefondet. Den 

økte risikoen er en planlagt og vedtatt strategi og har bakgrunn i en målsetting om høyere 

avkastning for Fossefondet. 

 

Gjeldsforvaltningen 

Investeringsgjelden har økt med 346,9 millioner kroner. Gjeldsøkningen skal håndteres 

driftsmessig, da renter og avdrag øker vesentlig som følge av låneveksten. Startlån viser en 

økning på 119,1 millioner kroner. 

 

Årets låneopptak på 453,1 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i juni og 

november 2019, ett lån på 360 millioner kroner til ikke-gebyrfinansierte investeringer og ett lån 

på 93,1 millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer. 

 

Opprinnelig låneramme for 2019 var på inntil 582,64 millioner kroner, hvorav 93,1 millioner 

kroner til gebyrfinansierte investeringer. Årets faktiske låneopptak til investeringer ble nesten 

130 millioner kroner lavere enn den vedtatte lånerammen. 

 

Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 150 millioner kroner i 2019. 
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I 2. tertial ble det rapportert om planlagt bruk av lån til investeringer på 585 millioner kroner, 

som baserte seg på investeringsprognosene på det tidspunktet. Faktisk bruk av lån til 

investeringer i 2019 ble 492,1 millioner kroner, nesten 100 millioner kroner lavere enn planlagt. 

Avviket er over 15 prosent, og det forteller at kvaliteten på investeringsprognosene må bli 

bedre. 

 

Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet på totalt 182,3 

millioner kroner. 

 

Beregnet minimumsavdrag for 2019 ble 102,5 millioner kroner. Driftsregnskapet viser bokførte 

avdrag på 106,2 millioner kroner. Det betyr at kommunen betalte 3,7 millioner kroner mer enn 

beregnet minimumsavdrag. 

 

I 2019 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 19,9 millioner kroner. 

 

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 20,35 år. 

 

Ved inngangen til 2019 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponerte gjeld 65,7 prosent 

og er ved utgangen av året 66,3 prosent. 

 

Rentebindingstiden var 1,65 år ved inngangen til året og er økt til 2,45 år ved utgangen av 

2019. Økningen skyldes 10 års bindingstid på årets låneopptak til ikke-gebyrfinansierte 

investeringer. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Monserud renseanlegg er kvalifisert for grønn rente i Kommunalbanken. Som følge av dette, 

har kommunen i løpet av 2019 oppnådd grønn rente på to av sine lån. Grønne lån gis til 

prosjekter som bidrar til redusert klimagassutslipp, energieffektivisering og/eller 

klimatilpasning. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Den gode avkastningen på Fossefondet er ekstraordinær og synliggjør ikke et normalår. 

Utbygging har enda et stykke igjen i forhold til samsvar mellom framdriften i 

investeringsprosjektene og budsjettert behov for investeringsmidler for enkeltåret. 

Rådmannen vil i forbindelse med 1. kvartal 2020 ha fokus på å treffe bedre i 2020 på behov for 

investeringsmidler sett i forhold til framdriften i investeringsprosjektene. 

Årsrapporten gir en god oversikt over kommunens handlingsrom innenfor finansområdet. 
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Vedlegg 

Årsrapport 2019 Finansområdet 

Porteføljerapport etter desember 2019 fra Industrifinans 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 20/462-11   Arkiv: 216 &17  

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 12. mars 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

52/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Kontrollutvalgets protokoll tas til orientering. 

 

  

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Møteprotokoll fra 12. mars 2020. 
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Arkivsaksnr.: 15/1534-260   Arkiv: Q62 &13  

 

Bompengesak E16 Skaret - Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

53/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Utbyggingen av strekningen E16 Skaret-Høgkastet-Hønefoss delfinansieres med 

bompenger i henhold til bompengeutredning fra Statens vegvesen av 19.05.2020.  

2. Det legges til grunn 15 års etterskuddsinnkreving i begge retninger i en automatisk 

bomstasjon på ny E16 mellom Skaret og Høgkastet.   

3. Fv. 2848 stenges med en fysisk bom, og passering her vil kun bli mulig for innbyggerne på 

Sollihøgda, samt for utrykningskjøretøy og buss i rute.  (Hole kommune) 

4. Det gjøres fartsregulerende tiltak på dagens E16 mellom Høgkastet og Hønefoss, slik at 

denne strekningen blir mindre attraktiv. Det forutsettes at dette gjøres som en del av 

FRE16 utbyggingen. 

5. Kommunene/fylkeskommunen aksepterer en gjennomsnittlig bompengetakst på inntil 100 

kr (2020-prisnivå).  

6. Grunntaksten er foreløpig beregnet til 100 kr (2020-prisnivå) for takstgruppe 1.  

a. Takstgruppe 1 med gyldig elektronisk brikke får 20 pst rabatt 

b. Takstgruppe 2 betaler dobbelt takst av takstgruppe 1. 

c. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2.  

d. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale betaler 50 % av 

ordinær takst fratrukket brikkerabatt. 

e. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 pst. rabatt 

f. Det legges til grunn fritak for betaling i samsvar med gjeldende takstretningslinjer 

7. Gjennomsnittstaksten forutsettes regulert i takt med prisstigningen 

8. Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som det er 

lagt til grunn i Statens vegvesen sin finansieringsanalyse, forutsettes det at 

gjennomsnittstaksten ved oppstart av innkrevingen kan settes lavere enn de som er 

beregnet. Endelig takst- og rabattsystem vurderes på nytt i god tid før innkrevingen av 

bompenger starter. Endring i gjennomsnittstakstene forutsetter tilslutning fra 

fylkeskommunen og lånegarantister.  

9. Bompengeordningen legges inn som et prosjekt under Vegfinans AS.  

10. Kommunestyret forventer snarlig oppstart senest i 2022 og at Ringeriksbanen og E16 

Skaret - Høgkastet - Hønefoss står ferdig 2028. 
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Sammendrag 
Saksframlegget er omforent mellom Viken Fylkeskommune, Hole kommune og Ringerike kommune. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok den 27.mars 2020 Statlig reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet – Hønefoss. Reguleringsplan for E16 Skaret – Høgkastet ble 

vedtatt av Hole kommune i 2017.  

Regjeringen har overfor Statens vegvesen avklart rammene for finansieringen av veidelen av 

utbyggingen inkludert ny E16 Skaret – Høgkastet. Målet er at regjeringen skal legge fram forslag til 

bompengeproposisjon for Stortinget samtidig med at forslag til investeringsbeslutning legges fram 

neste vår. Dette forutsetter at det gjøres lokale bompengevdtak i kommunene Hole og Ringerike 

samt Viken fylkeskommune før sommeren (i juni dette år).  

Utbyggingen av ny E16 Skaret -Høgkastet-Hønefoss er i NTP 2018-2029 fastsatt delfinnansiert med 

bompenger. 

Anbefalt løsning er 1 bomsnitt, på parsellen Skaret-Høgkastet. Det vi gi mulihet til å benytte ny E16 

på strekningen Elstangen – Hønefoss uten å betale bompenger. Videre vil dette gi mindre avvisning 

til dagens veinett. Grunntaksten er foreløpig beregnet til 100 kr (2020-prisnivå) for takstgruppe 1. 

Innkrevingsperioden settes til 15 år, som er det maksimale det kan planlegges med. 

Bompengebidraget til prosjektet på 4.400 mill. kr oppnås med dette. 

Viken fylkeskommune garanterer for et maksimalt låneopptak for Veifinans E16 Sollihøgda As. Det 

vises her til «Faglig grunnlag for delvis bompengefinansiering av E16 Skaret-Høgkastet-Hønefoss» 

vedlagt. 

 

Saksopplysninger 

Ringeriksbanen og E16 (FRE16) er et fellesprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR, som 

omfatter planlegging av firefelts E16 fra Høgkastet til Hønefoss, samt dobbeltsporet jernbane fra 

Sandvika til Hønefoss. Statens vegvesen skal i tillegg til dette bygge ut E16 Skaret-Høgkastet til 

firefelts motorveg. Den nye veien fra Skaret til Hønefoss vil gi økt fremkommelighet og økt 

trafikksikkerhet.  

Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen, og sammen med E16 Skaret-Høgkastet-Hønefoss er 

dette det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok den 27. mars 2020 statlig reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet – Hønefoss. Reguleringsplan for E16 Skaret – Høgkastet ble 

vedtatt av Hole kommune i 2017.  
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Regjeringen har overfor Statens vegvesen avklart rammene for finansieringen av veidelen av 

utbyggingeng inkludert ny E16 Skaret – Høgkastet. Statens vegvesen vil nå kunne videreføre 

prosessene med lokale bompengevedtak med kommunene Hole og Ringerike og Viken 

fylkeskommune, slik at de lokale bompengevedtakene for E16 Høgkastet-Hønefoss kan fattes så raskt 

som mulig. Målet er at regjeringen skal legge fram forslag til bompengeproposisjon for Stortinget 

samtidig med at forslag til investeringsbeslutning legges fram neste vår. 

For store utbyggingsprosjekter, slik som fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss, er 

det krav til ekstern kvalitetssikring (KS2) før investeringsbeslutning legges fram for Stortinget. 

Samferdselsdepartementet tar sikte på at dette arbeidet kan startes opp innen kort tid, slik at 

kvalitetssikringen kan ferdigstilles ved årsskiftet 2020/21.    

Planlagt byggestart er 2022 med ferdigstillelse 2028. 

Kostnadsanslaget som tilhører reguleringsplanen (P50) er på 12.000 mill. kroner (2020-kroner). Dato 

for anslaget er 12.04.2019. 

I 2005 ble det laget en mulighetsstuidie for delvis bompengefinnansiering av ny E16 Bjørum – 

Hønefoss. Med bagrunn i denne vedtok kommunene i 2006 at de ønsket at det ble jobbet videre med 

prosjekete basert på delvis bompengefinnansiering.  

Før det kan fremmes en sak om bompengefinansiering for Stortinget må det foreligge bindende 

lokalpolitiske vedtak i berørte kommuner og fylkeskommune om delfinansiering med bompenger. 

(Denne saken) 

Trafikkmodell beregninger 

Det er jobbet med flere alternative løsninger for bomsnitt for å få optimal trafikkflyt og for å nå 

finansieringskravet av veidelen på 4.400 mill kr.  

Underveis i prosessen fattet Samferdselsdepartementet nye føringer for bruk av bompenger (brev av 

18.06.2019):  

Statens vegvesen og Nye Veier AS skal frå no ikkje planleggje med bruk av bom på 

sideveg i framtidige prosjekt eller i prosjekt som er under planlegging. Trafikantane skal 

med denne innstramminga sikrast økt grad av gratis omkøyringsvegar. 

Politikken er blitt endret noe, og i brev fra Samferdselsdepartementet av 06.04.2020 sier man at «i 

arbeid med fremtidige bompengeprosjekt må bruk av bom på sidevei særskilt begrunnes».  

Med et bomsnitt mellom Skaret og Høgkastet viser alle beregningene en sterk økning av trafikk på 

Fv. 2848 Utstranda. Det forutsettes derfor at denne veien stenges for gjennomfartstrafikk i 

bomperioden. Et forslag er å ha bom eller annen løsning hvor enkelte kjøretøy kan passere ved hjelp 

av et kort eller brikke. Dette er aktuelt for de som bor på Sollihøgda slik at de kan komme til 

kommuneseteret uten å passere gjennom bomsnittet på den nye veien. Videre vil buss i rute og 

utrykningskjøretøy kunne kjøre her. 
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Anbefalt løsning med 1 bomsnitt 

Anbefalt løsning har 1 bomsnitt som er plassert sør for motorveikrysset på Elstangen, på parsellen 

Skaret-Høgkastet. Trafikkmodeleringene viser en positiv effekt ved at langt færre velger å kjøre 

dagens vegnett og gammel E16. For trafikanter som kjører ny E16 hele strekningen Skaret-Hønefoss, 

vil samlet bomavgift være lavere med ett bomsnitt enn tre. Det vil være mulig å kjøre ny E16 på 

strekningen mellom Elstangen og Hønefosse uten bomavgift. Da parsellen Skaret-Høgkastet er en 

veg strekning uten kryss, vil plassering av bomsnittet ikke ha noen påvirkning av trafikkmønsteret. 

Det forutsettes toveis innkreving i bomsnittet med en takst på kr. 100. 

Skisse av anbefalt løsning med 1 bomsnitt (vedlegg 3) 

Alternativ med 3 bomsnitt 

Med 3 bomsnitt på ny E16, hvor disse plasseres på strekningene mellom kryssene; Skaret – 
Elstangen, Elstangen – Styggdalen, Styggdalen-Ve vil trafikantene betale en avgift i forhold til den 
andelen av ny vei de benytter. En modellering av dette alternativet viser at mange trafikanter da 
velger å kjøre på dagens veg i stedet for ny E16. Dette gir en uønsket trafikk flyt (effekt). For å nå 
finansieringskravet må bomavgiftene da settes høyere enn anbefalt løsning med ett bomsnitt. Det 
forutsettes toveis innkreving i bomsnittene, med samlet bomtakst for hele strekningen på kr. 125. 

Skisse med 3 bomsnitt (vedlegg 6) 

Referansealternativet  

Dette viser trafikk situasjonen uten bom(mer), noe som er en aktuell situasjon etter at ny vei er 

nedbetalt og trafikken får en naturlig flyt og fordeling. Referansealternativet 2030 (vedlegg 8). 

Økonomiske forhold 

Ringeriksbanen finansieres i sin helhet med statlige midler. E16 Skaret – Høgkastet- Hønefoss 

delfinansieres med bompenger der den statlige andelen er 63 % (7.600 mill kr), og andel 

bompengefinnansiering er på 37% (4.400 mill kr.).  

Bompenger er et supplement til de ordinære bevilgningene fra staten. Adgangen til medfinansiering 

gjennom bompenger er hjemlet i Vegloven. I henhold til § 27 i Vegloven skal inntektene fra 

bompenger komme de lokale innbyggerne til gode gjennom tiltak for å utvikle et mer helhetlig og 

samordnet transportsystem. Dette innebærer at berørte kommuner og fylkeskommuner må vedta 

bompengefinansieringen før saken framlegges for Stortinget til godkjenning. 

Takst og rabattsystemer 

For at bompengebidraget skal være nedbetalt i løpet av innkrevingsperioden er grunntaksten 
foreløpig beregnet til 100 kr (2020-prisnivå) for takstgruppe 1. 

 Takstgruppe 1 med gyldig elektronisk brikke får 20 pst rabatt 

 Takstgruppe 2 betaler dobbelt takst av takstgruppe 1. 

 Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2.  

 Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale betaler 50 % av ordinær takst 
fratrukket brikkerabatt. 

 Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 pst. rabatt 

 Det legges til grunn fritak for betaling i samsvar med gjeldende takstretningslinjer 
Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg, samt alle kjøretøy uavhengig av 
vekt i kjøretøykategori M1.  



  Sak 53/20 

 

 Side 21 av 85   

 

Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kg, unntatt kjøretøy som er registrert i 
kjøretøykategori M1. M1 er biler for persontransport med maksimum åtte sitteplasser i tillegg til 
førersetet og omfatter bobiler, campingbiler og enkelte større personbiler. For at kjøretøy over 3 500 
kg i kategori M1 skal inngå i takstgruppe 1, er det krav om elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale. 

Takstgruppe 2 betaler det dobbelte av takstgruppe 1. Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig 
brikkeavtale får 20 % rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale betaler 50 
% av ordinær takst fratrukket brikkerabatt. 

Det vises for øvrig til gjeldende takstretningslinjer.  

I tråd med forutsetningene i Prop. 1 S (2016–2017) vil beregnet gjennomsnittstakst bli benyttet som 

grunnlag for justering av takstene. Før oppstart av bompengeinnkrevingen vil gjennomsnittstaksten 

bli vurdert ut fra kjente faktorer som låneopptak, lånerente og utbyggingskostnad. Forslag til 

justeringer av gjennomsnittstaksten som følge av dette forutsetter tilslutning fra fylkeskommunen 

som garantist. 

Tidligere vedtak og behandling 

Det er både i Ringerike og Hole kommuner fattet vedtak i Kommunestyrene om å benytte 
bompengefinansiering av E16 Sandvika – Hønefoss (KS 16.02.06). 

Buskerud fylkeskommune vedtok i Fylkestinget 26.  april 2017 en prinsipiell tilslutning til at 
fylkeskommunen garanterer for et låneopptak på 3,2 mrd kr. i bomselskapet.   

 

Rådmannens vurdering 
 
Anbefalt løsning med ett bomsnitt vil etter Rådmannens vurdering være å anbefale ved at det gir; 
lavere totalkosnad i bompasseringen, en unngår bommer på lokalveiene, en vil kunne kjøre på ny E16 
lokalt (mellom Elstangen og Hønefoss) uten avgift, det vil reduserer trafikken på dagens veinett. Det 
vil derimot gi en merutgift for for de som kjører kun på den sørlige parsellen. 
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Vedlegg: 
 

Vedlegg 1 Faglig grunnlag for delvis bompengefinansiering av E16 Skaret-Hønefoss 

Vedlegg 2 FRE-00-A-30251_00A_trafikknotat 

Vedlegg 3 1 bomsnitt kr 100 

Vedlegg 4 1 bomsnitt kr 120 

Vedlegg 5 1 bomsnitt kr 110 

Vedlegg 6 3 bomsnitt 

Vedlegg 7 Dagens situasjon 2018 

Vedlegg 8 Referansealternativ 2030 

Vedlegg 9 Vedtak KS 2006. Mulighetsstudie_Delfinansiering ved bruk av bompenger 

Vedlegg 10 BFK_ Bompengefinansiering av E16 Skaret - Hønefoss, prinsippvedtak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

ass. Rådmann: Terje Dahlen 

 

leder Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Arkivsaksnr.: 20/1595-1   Arkiv: 028 A10  

 

Innbyggerinitiativ - fortsatt drift Heggen barnehage  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

54/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret vil ikke revurdere vedtak om nedleggelse av Heggen barnehage. 

 

  

 

Saksutredning 

Ringerike kommune har mottatt et innbyggerinitiativ med overskriften; revurder nedleggelsen 

av Heggen barnehage og riving av bygget. 

 

Ringerike kommunestyre fattet i sak 192/19 vedtak om at Heggen barnehage legges ned ved 

fra 01. august i år. 

 

Et innbyggerinitiativ med nesten 1000 underskrifter ber om en revurdering av 

nedleggelsesvedtaket. 

 

Om behandling av innbyggerinitiativ sier kommuneloven § 12 – 1 3. ledd: 

 

Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en sak som er 

behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. Kommunestyret eller 

fylkestinget skal selv ta stilling til om et forslag kan fremmes. 

 

Det er opp til kommunestyret å ta stilling til om det skal saksforberedes og legges fram en ny 

sak om Heggen barnehage eller ikke. 
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Juridiske forhold 

Kommuneloven § 12-1 omhandler innbyggerforslag. Hele paragrafen er gjengitt under.  

 

§ 12-1.Innbyggerforslag 

Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens 

eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling 

til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 300 underskrifter i 

kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta 

stilling til om det aktuelle forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 

Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at 

det er fremmet. Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i 

forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Forslagsstillerne skal 

informeres om vedtak som treffes, og om tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. 

I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere 

innbyggerforslag. Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en 

sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. 

Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om et forslag kan fremmes. 

Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragrafen, og som blir nedstemt i 

kommunestyret eller fylkestinget, kan bare påklages dersom forvaltningsloven eller annen lov 

gir klagerett. 

 

Rådmannens vurdering 

Kommunestyret fattet vedtak i sak 192/19 som betyr at Heggen barnehage driftes ut 

inneværende barnehageår, og så legges ned. 

Siden denne saken ble grundig debattert før vedtak ble fattet i overnevnte sak, anbefaler 

rådmannen kommunestyret å avslå ny behandling av om Heggen barnehage skal legges ned 

eller driftes videre. 

 

 Ringerike kommune, 28.04.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

Vedlegg: Innbyggerinitiativet på «min side» (klikk på vedlagte meldingstekst) 
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Arkivsaksnr.: 20/2256-1   Arkiv: U01  

 

"Ringerikspakka" - tiltak for tilrettelegging for næringsliv og aktivitet 

i forbindelse med Korona-krisen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/20 Strategi og plan 20.05.2020 

55/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune vil bidra aktivt til å avhjelpe den krevende situasjonen i næringslivet 

gjennom en tiltakspakke:  

- Omdisponering av investeringsmidler til tiltak knyttet til tilrettelegging for 

næringsutvikling og trafikksikkerhetsprosjekter i tråd med dette saksfremlegget 

- Fremskynding av noen investeringstiltak der vi ser muligheter for raskere 

gjennomføring, og innenfor gjeldende budsjett 

- Etablering av nytt næringsfond i samarbeid med aktuelle aktører. Rådmannen 

kommer tilbake med egen sak om vedtektsendringer i eksisterende fond mm i 

kommunestyremøtet 4. juni  

  

De økonomiske konsekvensene av tiltakspakken søkes innarbeidet i 2. kvartalsrapport 

2020.  

 

Rådmannen rapporterer løpende til Formannskapet på status og fremdrift for tiltakene. 

 

Rådmann ber om aksept for oppstart av prosjektet i Hønengata allerede i mai, for å sikre 

fremdrift og ferdigstillelse av hovedelementene før skolestart høsten 2020.  

- Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog for å få iverksatt byggingen av studentboliger som 

SSN har fått tildelt, så fort som mulig.  

 

- Regjeringen har forsterket støtten til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter 

som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene. 

Kommunestyret ber om at disse midlene så snarest mulig lyse ut, slik at de kommer bedriftene 

til nytte.  

 

Ringerike kommune utarbeider straks søknad om bredbåndsmidler fra Viken.  
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Bakgrunn og gjennomgang  

 

Koronaviruset gir store utfordringer og ringvirkninger så vel lokalt som globalt. Kommunen følger 

utviklingen i næringslivet tett, og har allerede etablert en «Krisestab» for næringslivet» bestående av 

kommunene i regionen, NAV, Universitetet i Sør Øst Norge, Ringerike Næringsforening, Ringerike 

Etablerersenter og PAN Innovasjon. Gjennom dette arbeidet samarbeides det tett og godt, og det 

utveksles informasjon. 

 

For Ringerike kommune sin del er det avgjørende viktig å opprettholde aktiviteten i næringslivet så 

godt som mulig, og bidra der kommunen har muligheter. 

 
Regjeringen har varslet og vedtatt flere pakker til en samlet verdi av ca. 310 mrd. kroner som skal 

hjelpe næringslivet gjennom krisen. I tillegg har Viken fylkeskommune etablert næringstiltak til en 

samlet verdi av ca. 90 mill. kroner. Flere tiltak forventes i tiden fremover. 

 

Rådmannen har allerede igangsatt flere tiltak, som tidligere er behandlet av Formannskapet. I denne 

saken samles tiltakene for å gi en totaloversikt over kommunes rolle og bidrag, samt beslutning på 

noen enkeltprosjekter. Det foreslås dermed en løsning som følger: 

 

1. Tiltak knyttet til gjennomføring og forsering av vedtatte bevilgninger i 2020  

2. Tiltak basert på ekstraordinær bevilgning i 2020  

 

Totalt omfatter disse tiltakene ca. 37 Mill kr, slik det fremgår av oversikt i tabell under: 

 

 

Omdisponering av midler til Krisestab for 

næringslivet 

1 000 000,- Allerede besluttet 

Fortau - Sagaveien 1 300 000,- Allerede besluttet, gjennomføres før 

skolestart 

 

To nye tiltak – tilrettelegging for næringsliv: 

- Utbedring av Nordmoveien, Soknabruket 

- Vannledning og Høydebasseng - 

Eggemoen 

15 000 000,- Viktig for Soknabruket og 

tilrettelegging for ytterligere vekst. 

Oppfølging av vedtatt reguleringsplan, 

vil gjøre alt klart teknisk for 

næringsutvikling på hele Eggemoen. 

*Oppgradering Hønengata 3 500 000,- Se punkt under 

**Etablering av kulvert i Grensegata, 

trafikksikkerhet og sikker skolevei 

5 000 000,-   

Rentefrie betalingsutsettelser, eiendomsskatt og 

andre avgifter 

200 000,- Allerede besluttet. Anslag – vil bli 

rapporter i ordinær 

økonomirapportering. 

Styrket vedlikehold – kommunale bygg 3 000 000,- Nytt tiltak – forsering av nødvendige 

vedlikeholdsprosjekter 

Forsert utbygging – el-bil ladere 3 000 000,- Allerede bevilget 

***Etablering av nytt næringsfond i samarbeid 

med flere aktører– bruk av kommunens 

eksisterende næringsfond  

5 000 000,- Ber om prinsipiell tilslutning – 

vedtekter og styring fremmes som egen 

sak. 

Totalt 37 000 000,-   
 

*Skoleveistiltak vedtatt og finansieres delvis gjennom skoleprosjektet på Ullerål. Som tidligere orientert 

benytter vi anledningen til komplett opprusting av gatestrekningen fra jernbanebrua til Dronning Ragnhildsvei 

i tråd med gjeldende reguleringsplan. Kommunen gjennomfører, og det etableres refusjonsavtaler med alle 
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grunneiere som har tiltaket som rekkefølgekrav i sin reguleringsplan. Så må de innløse sin andel av prosjektet 

når de utvikler eiendommene. Total prosjektkostnad ca. 17,7 Mill kr. Inkludert i dette ser vi for oss å 

gjennomføre utbedringer er i VA-anlegget i området – dette fremmes som egen politisk sak. Prosjektet er ferdig 

prosjektert, og anbud gjennomført med forbehold om politisk godkjenning. Arbeidene kan startes opp 

umiddelbart etter Formannskapets vedtak. Det forutsettes aksept fra grunneiere på refusjonsavtaler før 

igangsetting. 

 

**Samarbeidsprosjekt med Bane Nor. Gjennomføring i august i togfri periode. Krever kjøp av en eiendom, 

Grensegata 1, der vi kan fradele areal til gangvei og selge igjen. Alternativt kan bygget benyttes i kommunal 

regi. Videre bruk av eiendommen. Når det gjelder kjøp av eiendommen er det gjennomført to takster på hhv 3,9 

og 3,95 Mill kr. Det er oppnådd enighet med eier om kjøp av eiendommen til 3,95 Mill kr, med forbehold om 

politisk godkjenning. Dersom kommunen velger å beholde eiendommen vil dette komme i tillegg til foreslått 

investering   

 

***Forslag om endring av vedtektene i eksisterende kraft- og hjemfallsfond foreslås endret for større 

fleksibilitet. Videre foreslås det å etablere et egen fond i samarbeid med Sparebank 1 og andre aktører, der 

Ringerike kommune går inn med 5 Mill kr fra sine fond. Kriterier for tildeling og styring av fondet legges frem 

som egen sak, der det legges til grunn aktiv bruk av hele kapitalen innenfor en tidsramme på 3 år. Dersom 

Formannskapet slutter seg til forslaget, vil egen sak fremmes med vedtektsendring og bevilgning til nytt fond 

til kommunestyremøtet 4. juni. 

 

Finansiering av tiltakene 

Investeringene gjennomføres innenfor gjeldende vedtatt totalramme for investeringer. Gjennom god 

planlegging og kostnadskontroll har vi muligheten til dette og fortsatt levere innenfor de gitte 

totalrammer. Investeringene som prioriteres er knyttet til konkrete tiltak for å tilrettelegge for økt 

næringsutvikling, samt trafikksikkerhetstiltak og tilrettelegging for gående og syklende.  

 

I forbindelse med 1. kvartal foreslås det å redusere bevilget ramme til Heradsbygda Omsorgssenter 

med 69 Mill kr. Det foreslås dermed 26 Mill kr av disse midlene omdisponeres til gjennomføringer 

av investeringer i tabellen ovenfor. Disse kan gjennomføres på kort sikt – og bidra til økt aktivitet og 

forbedringer i sentral infrastruktur for kommunen. 

Investeringene som da inngår i dette er: 

- Utbedring av Nordmoveien 

- Høydebasseng og vannledning – Eggemoen 

- Fremskyndet vedlikehold – kommunale bygg 

- Etablering av kulvert i Grensegata 

 

Bevilgningen til Næringsstabens arbeid på 1 Mill kr er allerede besluttet, og består av midler 

omdisponert i eksisterende budsjett, samt gjenstående omstillingsmidler fra tidligere Buskerud 

Fylkeskommune. 

 

Effekten av rentefrie betalingsutsettelser er et anslag basert på tidligere vedtak. 

 

Forsert utbygging av elbil-ladere er i tråd med gjeldende budsjett, i tillegg søkes volumet økt 

gjennom støtte fra Viken. 

 

Etablering av nytt næringsfond. Her foreslås det en bevilgning på 5 Mill kr fra kommunens 

eksisterende fond, som i dag har en verdi på ca. 22 Mill kr. Det er gjennomført dialog med 

Sparebank1 Ringerike Hadeland, som stiller seg positive til et samarbeid og bidrag inn i fondet.  

Dersom Formannskapet slutter seg til dette vil Rådmannen fremlegge egen sak om 

vedtektsendringer og bevilgning til nytt fond, samt retningslinjer for dette, til kommunestyremøtet 4. 

juni. 
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Det forventes at staten vil kompensere deler av kommunens merutgifter som følge av 

krisesituasjonen. Det er ikke hensyntatt i denne saken. 

 

Rådmannen legger til grunn at kommunens tiltak må sees i sammenheng med de nasjonale og 

regionale tiltakene, og at det må sikres at tiltakene ikke overlapper hverandre. Videre er det 

avgjørende at tiltakene evalueres løpende i dialog med næringslivet for å vurdere behovet for 

eventuell forsterkning eller spissing.  

 

Andre forhold 

Generelt holder kommunen høy aktivitet i sin saksbehandling, samt full fokus på vårt omfattende 

investeringsprogram. Med et investeringsbudsjett på 765 Mill kr i 2020, er kommunen selv en svært 

sentral bidragsyter til å holde den økonomiske aktiviteten oppe. Næringsavdelingen har også høy 

beredskap, og bistår alle som tar kontakt. 

 

Videre vurderes det som svært viktig at kapasitet og gjennomføring innen plan og byggesak. Her 

leverer Ringerike kommune godt i dag, og vil fortsette med samme kapasitet. 

 

Videre er samarbeidet med Universitetet i Sør-Øst Norge meget godt – og arbeidet med de 

fremtidige løsningene for Ringeriksregionen er tillagt ekspertgruppen som er etablert. Videre har 

USN besluttet å øke kapasiteten på sin side i det regionale samarbeidet, og vil sette ytterligere 

personell på arbeidet i egen regi. Kommunens næringssjef og nødvendige ressurser vil også bli 

koblet sammen med disse, og med næringslivets organisasjoner. 

  
 

 Ringerike kommune, 11.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Terje Dahlen 
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Arkivsaksnr.: 20/2061-1   Arkiv: 610  

 

Ny organisering og strategi for kommunens eiendomsvirksomhet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Strategi og plan 20.05.2020 

56/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken går til kommunestyret uten innstilling. 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Det vises til politisk bestilling fra Formannskapets strategikonferanse i juni 2019 om utredning 

av fremtidig organisering av eiendomsvirksomheten i Ringerike kommune. Konkret er det bedt 

om utredning av tre alternativer: 

 Organisering som i dag 

 Organisering som Kommunalt foretak (KF) 

 Organisering som Aksjeselskap 

 

Rådmannens tolkning som fremlagt i Formannskapets strategikonferanse i 2019: 

 Det er behov for å etablere en eiendomsstrategi som gir overordnede føringer for 

kommunens eiendommer. Organiseringen er en konsekvens av denne. 

 Det er behov for å strukturere arbeidet med eiendom på en annen måte i dag 

 Kommunens rolle må sees annerledes på – vi er mer enn reguleringsmyndighet og 

eiendomsbesitter – vi må ta rollen som samfunnsplanlegger med større bredde. 

 Nye samarbeidsplattformer med næringsliv, organisasjoner og andre offentlige 

aktører blir avgjørende for å lykkes. 

 Kommunen besitter vesentlige økonomiske og samfunnsmessige verdier som 

trenger en mer offensiv forvaltning. 
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Forvalter 

Bruker Eier 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike kommune har en omfattende eiendomsvirksomhet. Den kan deles inn i følgende 

hovedområder: 

- Eiendommer som benyttes til 

kommunal tjenesteproduksjon 

- Eiendommer som har 

potensiale for utvikling 

- Eiendommer som ligger under 

allmenn benyttelse til idretts- 

og friluftsformål 

- Øvrige grunneiendommer 

- Kommunale veier og 

kommunaltekniske anlegg. 

 

Ringerike kommune står ovenfor en 

rekke store utfordringer i årene som 

kommer, når det gjelder egen 

bygningsmasse og eiendommer som 

eies og forvaltes. Samtidig besitter kommunen store verdier i eiendommer som må forvaltes på 

en offensiv og profesjonell måte.  

 

Det forventes strammere økonomiske rammer, noe som betyr at fremtidig vedlikehold og 

investeringer krever bedre planlegging og prioritering. 

 

Mange av kommunens eiendommer har betydelig etterslep og behov for vedlikehold. Det betyr 

at mange bygninger vil kreve betydelige økonomiske midler for Ringerike kommune. Gjennom 

de siste års investeringsprogram har man fornyet store deler av eiendomsmassen og faset ut 

eldre og utidsmessige eiendommer. Dette har vært et helt nødvendig grep, samtidig som vi er 

nødt til å forbedre løpende vedlikehold for nyere bygg, både for å sikre gode tjenester til 

innbyggerne og lang levetid på bygningsmassen.  

 

Dagens eiendomsdrift 

Kommunen har i dag en eiendomsdrift organisert under sektor Teknisk, som forestår all drift 

og vedlikehold av kommunens totale eiendomsmasse. Videre er det etablert en bestiller/utfører 

modell, som har gitt oss god oversikt over kostnadene.  

 

Modellen ivaretar kommunens rolle som forvalter og 

bruker, men i mindre grad det strategiske elementet 

som eier.  

 

Uavhengig av valg av overordnet organisasjonsform, 

er det startet et arbeid med endringer i strukturen i 

teknisk drift og forvaltning. Dagens struktur med 

bestiller/utfører modell endres, slik at all 

eiendomsforvaltning, inkludert renhold, 

vaktmestertjenester og vedlikehold samles under felles ledelse i en egen enhet. 



  Sak 56/20 

 

 Side 31 av 85   

 

 Denne enheten vil ha ansvaret for: 

 Ansvar for bygninger og eiendommer til kommunale formål. Eiendommene skal ha en 

god og nøktern standard. 

 Planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold på våre formålsbygg. 

 Ha oversikt over eiendommens tilstand og behov til enhver tid 

 Ivareta forvaltning, myndighetsoppgaver og saksbehandling innenfor området  

 Drift og forvaltningsoppgaver som ventilasjon, energistyring, tegninger, plan, VVS, 

driftsplaner renhold, driftsplaner vedlikehold, driftsplaner vaktmester, 

tilstandsvurderinger, tilsyn, kontroller, dokumentasjon, serviceavtaler, energimerking 

av bygg, avfall, sikring, hms, heis, inneklima, leieavtaler osv. 

 Innføre og implementere digitale styringssystemer. 

 

Store rehabiliteringsprosjekter eller nybygg vil som i dag ligge hos utbygging. Det er viktig 

med godt samarbeid mellom eiendom og utbygging i disse prosjektene, både i 

planleggingsfasen og gjennomføringsfasen. 

 

Teknisk drift og forvaltning innenfor Vei, park og idrett samt VAR området er en egen enhet 

som blant annet har ansvaret for drift, forvaltning, vedlikehold og rehabilitering av kommunal 

infrastruktur (veier, VAR, idrettsbaner, parker og torg.) 

 

Ringerike Boligstiftelse 

Stiftelsen har til formål å erverve eller forestå oppføringen av trygdeboliger, samt boliger og 

institusjoner til bruk for pleie- omsorg, helse og sosialtjenesten og leie ut leiligheter etc. i slike 

bygg i Ringerike kommune. Stiftelsen har i dag bokførte verdier på eiendom på om lag 330 mil 

kr. Stiftelsen eier og drifter i dag en vesentlig del av kommunens tilbud av boliger og 

institusjoner innenfor helse- og omsorg. 

 

Samarbeidsavtalen med Boligstiftelsen skal reforhandles i løpet av 2020. Samtidig er det en 

prinsipiell og politisk vurdering om man ønsker å videreføre denne måten å arbeide på. 

Alternativet vil være å ta tilbake driften av denne typen boliger og institusjoner og drifte det i 

ordinær kommunal regi. Det er med dagens lov- og regelverk svært vanskelig å gjennomføre 

en slik prosess, noe som bl.a. KS har spilt inn i arbeidet med ny Stiftelseslov. 

 

Det vurderes som nødvendig at samarbeidet med Boligstiftelsen gjennomgås som helhet for å 

sikre at praksis blir forenlig med det kommunen til enhver tid har behov for. Videre må det 

sikres at Stiftelsen arbeider helt og fullt i tråd med kommunens strategiske arbeid. Dette er 

først og fremst et internt arbeid i kommunen som eneste leietaker. Vi må selv sørge for å 

benytte stiftelsen på en mest mulig effektiv måte. Et konkret poeng i så måte er at vi sikrer oss 

samordning mot kommunal drift i størst mulig grad – og en lik praksis.  

 

Leieavtaler og all håndtering av eiendomsrelaterte spørsmål må håndteres av eiendomsenheten, 

slik at vi unngår avvik og direkte avtaler via helse- og omsorg. Videre bør egne boliger som 

benyttes til stiftelsens kjerneformål avvikles – og inngå i stiftelsens portefølje dersom de er 

tilpasset behov.  
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Eiendomsstrategi 

 
Ringerike kommune har i dag ikke en tydelig eiendomsstrategi. Rådmannen ønsker å forankre 

noen grunnleggende strategiske prioriteringer, gjennom overordnede strategiske føringer som 

skal inngå i handlingsprogrammet. Disse foreslås som følger: 

 

Ringerike kommunens eiendomsvirksomhet skal aktivt og effektivt forvalte verdiene i 

kommunens totale eiendomsmasse, inklusive grunneiendommer, gjennom å: 

- Tilrettelegge for fremtidsrettede formålsbygg som gir best mulige forutsetninger 

for gode tjenester. 

- Optimalisere utnyttelse av egen eiendomsmasse med sikte på reduserte 

driftskostnader, herunder også leieavtaler. 

- Legge til rette for en bærekraftig steds- by- og næringsutvikling i tråd med 

kommuneplanens målsettinger. 

- Drive aktiv utvikling av eiendommer med utviklingspotensialer som bygger opp 

under kommunens overordnede målsettinger. 

 

Kommunestyret har vedtatt at Ringerike skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for sin 

virksomhet og valgt ut ni fokusområder blant disse. I pågående arbeid med å revidere 

kommuneplanens samfunnsdel skal konkrete mål for hva Ringerike ønsker å oppnå 

innenfor hvert av disse fastsettes. Kommunens forvaltning og –utvikling av egne 

eiendommer bør benyttes som et viktig virkemiddel for å bidra til kommunens mål om en 

bærekraftig utvikling. Eksempler er: 

- å tilrettelegge for at offentlige tjenester og arbeidsplasser lokaliseres slik at 

transportbehov reduseres og det tilrettelegges for at stor andel kan gå, sykle eller 

ta kollektivt.  

- utvikle inkluderende og gode boligområder og offentlige rom som fremmer 

folkehelse på tvers av ulike befolkningsgrupper, f.eks. kombinasjoner av 

student- og eldreboliger eller integrering av sårbare grupper i gode 

oppvekstmiljø for barn. 

- ha høye ambisjoner for å redusere klimagassutslipp og energibruk i kommunale 

byggeprosjekter gjennom bl.a. valg av klimavennlige byggematerialer som tre og 

å tilrettelegge for fossil- og/eller utslippsfrie byggeplasser. 

 

Med begrenset økonomisk handlefrihet de kommende årene, legges det til grunn at 

kommunen både må ha en effektiv forvaltning av eiendomsmassen, sikre arealer til 

nødvendig strategisk utvikling av tjenestetilbudet, og avhende eiendommer som ikke 

defineres som strategisk viktige for kommunen. 

 

Videre vil kommunen legge til rette for samarbeidsprosjekter med andre offentlige og 

private aktører der dette er hensiktsmessig. OPS-løsninger og varianter av dette (som f.eks. 

Hønefoss Arena) kan være en godt egnet løsning innenfor enkelte områder. 

 

Kommunen har de siste årene gjennomført en omfattende fornyelse av egen 

eiendomsmasse. Det medfører også at vi har flere verdifulle eiendommer som i dag ikke 

utnyttes eller ligger brakk. Disse har vesentlig økonomisk verdi for kommunen – og må 

utvikles videre. Kommunen legger til grunn følgende prinsipper for disse: 
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- Eiendommer som vurderes med strategisk verdi for fremtidige kommunale tjenester 

beholdes. Utrangert bebyggelse rives. Bebyggelse som er av god kvalitet kan 

vurderes utleid. 

- Eiendommer med utviklingspotensial skal i hovedsak reguleres i kommunens egen 

regi. Det skal vektlegges tjenester og botilbud som bygger opp under 

kommuneplanens målsettinger.  

 

Rapportering og politisk forankring 

Kommunestyret skal årlige forelegges en gjennomgang av status for kommunens 

eiendomsvirksomhet, knyttet til Formannskapets strategikonferanse i juni. Redegjørelsen og 

eventuelle tiltak herfra legges inn i handlingsprogrammet og kommende budsjett. 

Redegjørelsen skal inneholde 

- Status/kartlegging av alle formålsbygg med hensyn til tilstand, utviklings- og 

investeringsbehov, vedlikeholdskostnader og arealeffektivitet 

- Status/kartlegging av alle leieforhold med leietider, kostnader og brukere av lokalene. 

- Strategisk vurdering – kort- og langsiktige behov knyttet til kommunal 

kjernevirksomhet  

- Strategiske salg/kjøp av eiendommer for å sikre utvikling i tråd med kommuneplanens 

målsettinger. 

- Rapportering og strategiske vurderinger knyttet til bruken av kommunens 

eiendomsforvaltning til å oppnå kommunens målsetninger innen FNs bærekraftsmål 

(senere: -mål i kommuneplanens samfunnsdel innen disse). 

 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet ga Rådmannen en bestilling på vurdering av forskjellige organisasjonsformer i 

strategikonferansen i 2019. Rådmannens tolkning av dette vedtaket fremgår innledningsvis i 

saksfremlegget. 

 

Økonomiske forhold 

Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Intensjonen er imidlertid en 

organisering som i sterkere grad hensyntar kommunens eiendomsverdier – og en mer effektiv 

utnyttelse av disse, herunder både utvikling og salg av eiendommer. Dette er i tråd med vedtatt 

handlingsprogram, der det er lagt inn salg av eiendommer for 5 mill. pr år. 

 

Alternative løsninger 

Dersom kommunestyret ønsker at alle virksomhet innen eiendom samles, både drift og 

utvikling, vil etableringen av et kommunalt foretak være riktig vei å gå etter rådmannens 

vurdering. Dersom kommunestyret ønsker en slik løsning, anbefales det å fatte et prinsipielt 

vedtak om dette – og at administrasjonen kommer tilbake med en fremdriftsplan for slik 

gjennomføring. Antatt fremdrift for etableringen av et KF vil være i løpet av 1. halvår 2021. 
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Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Saken knytter seg først og fremst til bærekraftsmålene 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 

nr 9 Innovasjon og infrastruktur og nr 11 bærekraftige byer og samfunn. Det skal legges til 

rette for effektiv og god arealutnyttelse, bidra til vekst i næringslivet og vektlegge by- og 

stedsutvikling som bygger opp under kommunes overordnede mål. Ved selv å ta et større 

ansvar for utvikling av eiendommer, kan vi også i større grad stille krav til miljø- og 

klimariktige løsninger.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har vurdert de forskjellige organisasjonsformene opp mot de utfordringer 

kommunen står overfor, samt hvilke kompetanse og ressurser organisasjonen har i dag. 

Samtidig er det viktig å vurdere de alternative organisasjonsformene utfra noen hovedkriterier: 

- Demokratisk styring og kontroll 

- Strategisk utvikling 

- Tjenesteproduksjon 

- Økonomi/ressursoptimalisering/kostnadskontroll 

- Ansattes rettigheter. 

 

Matrisen under er utarbeidet av Deloitte for Asker kommune i deres tilsvarende prosess 

– og vurderingene sammenfaller med rådmannens vurdering av de samme forholdene. 

 

Med basis i overstående matrise vurderer rådmannen at en fortsatt organisering i egen 

organisasjon er det mest hensiktsmessige, men unntak av arbeidet med strategisk 

utvikling av egne eiendommer og en mer aktiv rolle. Derfor vil Rådmannen foreslå 

følgende prinsipper for fremtidig organisering av kommunens eiendomsvirksomhet: 

 

1. Kommunens eiendomsvirksomhet driftes i egen kommunal regi og organiseres 

under sektor Teknisk, kultur og idrett: 

a. Ansvar for bygninger og eiendommer til kommunale formål. Eiendommene 

skal ha en god og nøktern standard. 

b. Planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold på våre formålsbygg. 

c. Ha oversikt over eiendommens tilstand og behov. 

d. Overordnet ansvar for grensejusteringer både grunneiendommer, veiarealer 

og VA. 
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2. Ansvaret for utviklingseiendommer og grunneiendommer som ikke nyttes til 

veier/kommunalteknisk infrastruktur, flyttes til sektor for Strategi og utvikling. 

a. Eiendomsutvikling. Forestår strategiske oppkjøp og vurderer hvilke 

eiendommer som selges  

b. Har ansvaret for regulering og videreutvikling av eiendommer. Tidlig fase 

utredning av utbyggingsprosjekter. 

c. Utbyggingsavtaler, kjøp av eiendom, styrearbeid (Fossveien 7-9, sameiet 

Hønefoss Bru mm), oppfølging av reguleringsplaner osv. Henvendelser om 

kjøp av eiendom. 

 

3. Gjeldende samarbeidsavtale med Ringerike Boligstiftelse reforhandles i 2020. 

Stiftelsens fremtidige rolle som Ringerike kommunes operatør avklares og 

konkretiseres, herunder rutiner og regler for oppfølging. Faste kvartalsvise 

gjensidige rapporteringsmøter etableres.  

 

4. De strategiske føringer som fremgår i dette saksfremlegget legges til grunn for det 

videre arbeidet og følges opp årlig og rapporteres kvartalsvis gjennom budsjett og 

handlingsplan. 

 

Ved valget av en slik løsning knytter vi all eiendom som ikke er knyttet direkte til kommunens 

kjernevirksomhet inn mot det langsiktige strategiske arbeidet i kommunen. På denne måten 

sikrer vi at eiendommene vurderes i en helhet og opp mot de utviklingsplaner som kommunen 

vedtar gjennom kommuneplanarbeidet – og opp mot videre utvikling av det kommunale 

tilbudet.  

 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 – Beskrivelse alternative organisasjonsformer 

Vedlegg 2 – Matrise ansvarsforhold i foreslått organisering 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til 

pågående pandemi  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/20 Eldrerådet 25.05.2020 

15/20 Strategi og plan 20.05.2020 

27/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 02.06.2020 

57/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannens redgjørelse tas til etterretning. 

2. Det vurderes fordelsaktig om kommunen kan etablere ekstra kapasitet i størrelsesorden 

ca 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter fra samme tidspunkt som 

avtalen med Sundvollen hotell avvikles. 

3. Rådmannen får fullmakt til å realisere slik etablering dersom dette dokumenteres 

regningssvarende, både praktisk og økonomisk. 

4. Dersom støtteordninger kan utløses fra husbankens side, forutsettes at disse nyttes fullt 

ut. Om dette skulle betinge kjøp framfor en leieordning, forventes dette spørsmål 

framlagt for politisk behandling. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I løpet av første del av mars måned ble de første tilfeller av covid-19 diagnostisert i Norge, og 

nasjonale helsemyndigheter fryktet at viruset raskt ville spre seg og resultere i en epidemisk 

spredning med en forventet betydelig sykdomsbyrde allerede i påsken 2020. 

Denne sykdomsbyrden ville være for stor til at ordinære tjenester i ordinære rammer kunne 

håndtere den. Det var nødvendig raskt å skape et økt handlingsrom for å gi mulighet for 

håndtering av syke og for å sikre tjenestene til andre innbyggere med behov for helse- og 

omsorgstjenester. Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner besluttet derfor 12.03.20 med 

øyeblikkelig virkning å etablere et Helsehotell på Sundvollen Hotell. Hotellet har bidratt til å 

skape handlingsrom i sykehjem og er klart gjort for å ta imot covid-19 syke i egen avdeling 

(beskrevet i egen sak).  

Parallelt er det i Ringerike kommune gjort flere justeringer i bruk av sykehjemsplasser, etablert 

kohorteri for pasienter og personale så langt som mulig, og innført besøksrestriksjoner. Alle 

                                                
i Faste identifiserbare grupper  
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sykehjem har nå alene langtidspasienter, unntatt en avgrenset avdeling på Hønefoss sykehjem 

(avlastningsplasser). Denne avdelingen benyttes midlertidig til dette formålet fordi pasientene i 

dag oppholder seg ved Helsehotellet. Pasientene som bor ved Helsehotelles skal tilbakeføres til 

sine institusjonsrom når avtalen med Helsehotellet avsluttes. Austjord tar i helhet imot 

korttidsplasser. Det er lagt plan for håndtering av covid-19 smitte og vedtatt stenging av alle 

rom i sykehjem uten eget bad og toalett (dog unntatt plasser beregnet for KØHii). Det har 

medført reduksjon på i alt 11 plasser i sykehjemmene i Ringerike. Denne stegningen har derfor 

skapt et behov for avlastningsplasser samlet ved en annen lokasjon som har korttidsplasser.  

Fra 12.03.20 frem til 20.04.20 innførte regjeringen omfattende restriksjoner for å bremse 

utbredelsen og få bedre kontroll på spredningen av virus i samfunnet. Resultatet er at det i dag 

er svært liten smittebelastning i samfunnet både nasjonalt og lokalt. I midlertid er tiltaksbyrden, 

dvs. ringvirkningene av tiltakene, så stor at det truer samfunnets bærekraft og ikke er holdbart 

over lengere tid. 

Fra 20.04.20 har regjeringen derfor besluttet en gradvis åpning av samfunnet under stadig 

overvåkning og med håp om å få det til «et –steg-om –gangen». Det er stor grad av usikkerhet 

knyttet til utbruddet og til hvordan tiltaksendringene vil påvirke utbredelsen.  

Det medfører at det i tiden fremover vil komme stadige justeringer og endringer, og samfunnet 

vil fortsatt være i økt beredskap. Forventningen i dag er at denne situasjon kan vare i minst ett, 

kanskje to år fram i tid.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Covid-19 utbruddet forventes å vare lenge – kanskje opp til to år. Kommunen må derfor se på 

tiltak som mer langvarige løsninger, og de må være integrert i og tilpasset behovene i helse- og 

omsorgstjenesten.  Dette for å kunne ivareta «normalhverdagen» 

«Helsehotellet» på Sundvollen har fungert som en akutt løsning og skapt det handlingsrommet 

kommunen trengte. Det er og har fungert som en god og forsvarlig løsning både i et 

administrativt, i et helse og omsorgsfaglig og i et smittevernfaglig perspektiv.  

Det må nå tas tilling til avtalen med Sundvollen hotell før aktuelle avtaleperiode opphører 

15.06.20. Det er en opsjon for forlengelse for to måneder om gangen av avtalen med 

Sundvollen Hotell. Det gir oss et handlingsrom, men begrenser hotellets eget handlingsrom i 

forhold til høstens belegg. 

Ringerike kommune sin helse- og omsorgstjeneste er ikke dimensjonert for å håndtere de 

ekstrautfordringer som følger både av covid-19 utbruddet og de justeringer som det har vært 

nødvendig å gjøre i sykehjemmene for å imøtekomme økt krav til smittevern og økt kapasitet.  

Deler av dette forventes å bestå frem til nye Heradsbygda omsorgssenter står ferdig høsten 

2021. 

I et pasientperspektiv er opphold på hotell ikke en god løsning over lengere tid. En løsning 

med økt sengekapasitet må være integrert og tilpasset den normale drift. Det inkluderer 

rehabilitering og aktivitet. Nærhet til hjelpemidler og tilrettelegging for bruk er viktig, likeens 

at løsningen har en innretning som er forenelig med hygiene i institusjon (skyllerom m.v.). 

 

                                                
ii Kommunal ØyeblikkeligHjelp. 



  Sak 57/20 

 

 Side 38 av 85   

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Kommunestyret fattet i sak 158/19 den 7/11.2019 følgende vedtak: 

Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-2023 

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:  

a) Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: god 

helse (mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), 

bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og 

samarbeid for å nå målene (mål 17).  

b) Bærekraftsmålene henger tett sammen og flere mål overlapper med de utvalgte 

fokusområdene eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele tiden 

arbeide med de andre bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte 

fokusområder.  

c) I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå hvilke (+) mål som blir støttet og 

på hvilken måte det blir gjort.  

I tillegg skal Ringerike kommune ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder:  

Liv på land (mål 15), Mindre ulikheter (mål 10) og Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 

8) 

Framlagte sak relateres betydningsmessig i forhold til mål 3 God Helse og mål 10 Mindre 

ulikheter.  

 

Rådmannens vurdering 

Det er stor usikkerhet knyttet til covid-19 utbruddet og i hvor stor utbredelse sykdommen vil 

få lokalt. Prognosene i dag er usikre. Det er grunn til å tro at det vil komme positive tilfeller, 

men det er ikke mulig å si når og i hvor stort omfang, og ei heller hvor lang tid det vil strekke 

seg over. 

Det kan allikevel regnes som sikkert at kommunen vil oppleve flere «smittetopper» i 

fortsettelsen, med relativ stor belastning på helse og omsorgstjenestene. Det vil også være økt 

belastning mellom disse toppene, da sykehusene utsetter elektiviii behandling mens 

smittetoppene pågår. Det betyr at sykehusene i periodene mellom disse vil «kjøre på» med 

planlagt og utsatt behandling/operasjoner for å komme ajour, noe som igjen genererer store 

behov innen helse og omsorgstjenestene i kommunen. Likeens vil de begrensninger som i dag 

er lagt på kommunens institusjoener generere en økt belastning på hjemmetjenestene, som på 

sikt må håndteres/justeres. 

En løsning med økt sengekapasitet må derfor være fleksibel og lett å omdisponere, slik den kan 

benyttes rasjonelt og til ulike formål. For å få det til må løsningen være organisert med ledelse 

og medarbeidere integrert i etablert organisasjon, med gode muligheter for å ta ut 

synergieffekter fra bestående tjenester. Slikt aktuelt tomteareal forefinnes i dag på Austjord 

behandlingssenter. 

Smittevern i bred forstand omhandler flere forhold. Logistikk og kapasitet med god plass og 

god ventilasjon er en del som de bygningsmessige forhold betinger. Lett vaskbare overflater, 

ingen dørstokker, skyllerom og unngå tepper på gulvene bidra til enklere renhold og mindre 

                                                
iii Planlagt 
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smittebelastning. Alle rom må ha eget bad og toalett, for å begrense smittespredning. 

Rommene må ha en størrelse slik det er mulig å bo der (karantene, isolasjon) og bygget må gi 

rom for å håndtere smitte både ved punktisolering og som kohort. Det må være mulig å skille 

rene og urene soner. Det må etableres smittevernsluser ved inngang/utgang til hver enkelt 

kohort avdeling, innrettet slik at størrelsene på de enkelte enheter kan justeres opp eller ned alt 

etter behov. I perioder vil det være stort behov for avlastning, i andre perioder vil det være 

stort behov for smittebehandling. Det må være personalfasiliteter utenfor smitteavdelingen slik 

pauser kan tas. 

Pasienter med alvorlig Covid-19 infeksjon krever høy medisinskfaglig kompetanse. Det 

inkluderer lege og sykepleiere med indremedisinsk, geriatrisk og palliativ kompetanse. 

Kompetent helsepersonell er en nøkkel kompetanse, der kommunen er avhengig av 

optimalisert tilretteleggelse med geografisk nærhet. Det vil også være nødvendig å øke antall 

plasser som kan ivareta Covid-19 pasienter.  

Helsehotellet på Sundvollen har fungert som en akutt løsning og skapt et handlingsrom vi 

trengte. Det er og har fungert som en god og forsvarlig løsning både i et administrativt, i et 

helse og omsorgsfaglig, og i et smittevernfaglig perspektiv. Det er velfungerende for en kortere 

periode, men er ikke velintegrert i våre normale tjenester og er særlig utfordrende når 

perspektivet strekker seg utover en avgrenset periode. Det egner seg ikke til pasienter med 

behov for hjelpemidler og er i et pasientperspektiv ikke ønsket som bosted over lengere tid. 

Dette har også en kostnadsmessig dimensjon. Organisasjonen i satellitt utfordrer på sikt ledelse 

og faglig kapasitet i vår organisasjon. 

Avtalen på Sundvollen varer i dag til 15.juni 2020, med mulighet for forlengelse. For å etablere 

en mer langsiktig og tilpasset løsning ønsker rådmannen undersøke mulighetene for og om 

mulig erstatte tilbudet på Sundvollen helsehotell med en løsning som er integrert mot 

kommunens korttidsplasser på Austjord.  Dette vil kunne la seg gjøre ved å supplere 

bygningsmassen på Austjord med modulbaserte løsninger. Rådmannen forbereder nå en 

tilbudsinnhenting fra aktuelle leverandører, og har innhentet nødvendige kravspesifikasjoner fra 

eget fagmiljø. 

Hole og Jevnaker kommune har også uttrykt noe spesifikt ønske i denne anledning, og vil 

kunne ta kontakt for å kjøpe ekstra plasser dersom situasjonen skulle tilsi at dette er mulig 

kapasitetsmessig. 
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Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 11.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Næringsplan 2-1 - vedtak Handlingsplan for næring 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/20 Strategi og plan 20.05.2020 

58/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Næringsplan 2-1 vedtas for 2020-2021 med følgende endringer: 

 
Bidra til at USN campus Ringerike styrker sin posisjon og at regionen drar veksler på USN-
partnerskapet og fagmiljøet i LUNA.  

 

Næringslivet selv har spilt inn at de skal jobbe aktivt med å trekke virksomheter til regionen. 
Kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner og bistå grupper og enkeltaktører i konkrete 
prosesser. Kommunen skal også arbeide proaktivt for å trekke statlige virksomheter til kommunen. 
  
Bytte ut Buskerud fylkeskommune med Viken fylkeskommune i punkt 3.  
 

 

 
  

Sammendrag  

Næringsplan 2-1 er kommunes verktøy for å iverksette næringspolitisk strategi «Framover 

sammen». Næringsplan 2-1 skal brukes av Ringerike kommune, i hovedsak av politikerne 

og administrasjonen ved Strategi og utvikling.  

 

Planen har en tiltaksplan, som beskriver tiltakene kommunen skal arbeide med fremover. 

Planen vedtas for to år av gangen. Denne planen skal gjelde ut 2021.  

 

 

Bakgrunn  

Den 7. mars 2019 ble næringspolitisk strategi «Framover sammen» og oppstart av 

handlingsplan for næring (Næringsplan 2-1) vedtatt, sak 17/19. Handlingsplan for næring 

(Næringsplan 2-1) er utarbeidet på bakgrunn av næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen; «Fremover sammen». 

 

Næringsplan 2-1 skal gjøre strategi om til handling ved å sette til liv aktiviteter som vil 

generere at de prioriterte satsningsområdene vil bli realisert.  
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Hovedsakelig skal planen bidra til å skape en ny arbeidsplass per andre (netto) nye 

innbygger; derfor navnet næringsplan 2 – 1.  Innbyggere og interessenter skal oppleve 

Ringerike som framoverlent og tydelig i sin rolle som vertskap og tilrettelegger for 

næringsutvikling. Dette vil styrke kommunens omdømme. Vi har også tro på at vi lettere 

tiltrekker oss nye foretak, oppmuntre til nyetableringer og føre til vekst i eksisterende 

virksomheter ved at virksomheten vokser og utvikler seg, som generer økt overskudd og 

flere arbeidsplasser. Eller at de starter nye virksomheter; «knoppskyting». 

 

Handlingsplanen baserer seg på de seks strategiske satsningsområdene i næringspolitisk 

strategi «Framover sammen»: 

1. Proaktiv arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer  

2. Klynger og nettverk  

3. Kunnskap og kompetansebygging  

4. Entreprenørskap og innovasjon 

5. Trekke virksomheter til regionen  

6. Næringsutvikling knyttet til regional vekst og investeringer 

 

Målet for prosjektet er å lage en lettlest intuitiv handlingsplan, med klart definerte mål for 

hvordan kommunen skal etterfølge og innfri de strategiske satsningsområdene i 

næringspolitisk strategi. Handlingsplanen skal oppleves enkel og «realistisk» å 

gjennomføre. 

 

Handlingsplanen skal fungere som et internt administrativt og politisk verktøy i Ringerike 

kommune.  

 

 

Prosjektgruppa  

Prosjektgruppa har hatt ansvar for tekstproduksjon og informasjonsinnhenting. Det er 

prosjektgruppa som har hatt ansvaret for å arrangere verkstedene med aktører, samt 

nødvendige møter underveis i planarbeidet. 

 

Prosjektgruppa har bestått av:  

Åshild Lie (prosjektleder), Harriet Slaaen (prosjektansvarlig) og Linda Moholdt Nordgården 

(prosjektdeltaker/informasjonsrådgiver).  

Steinar Aasnæss, campuskontakt USN har bistått arbeidet med rådgivning og innspill. 

 

Regionalt næringsteam  

I juni 2019 ble det opprettet et regionale næringsteamet juni 2019, med mål om å kjøre 

felles prosess for utarbeidelse av kommunale handlingsplaner for næring. Næringssjef i 

Ringerike kommune fasiliterer regional prosess.  

Regionalt næringsteam har hatt flere møter hvor de har delt kunnskap, diskutert maler og 

mulige samkjøring av aktiviteter.  

 

Kommunene er i ulike stadier i utarbeidelser av kommunale handlingsplaner for næring, 

men de har jevnlig kontakt og bruker hverandre i arbeidet. Ringerike kommune er først ute 

av kommunene med politisk behandling av sin handlingsplan for næring.  

 

Regionalt næringsteam består av næringssjef, rådgivere for næring og USN sin 

campuskontakt. USN sin campuskontakt hjelper teamet med analysegrunnlag ( f eks 

Vekstbarometeret), overvåker hva som blir gjort og skal følge opp hvilke resulter som blir 

oppnådd under de ulike strategiene.  
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Medvirkning  

Medvirkning til planen har vært gjennomført ved orientering og innspill fra referansegruppen 

(næringslivet), dette i to frokostmøter som er blitt avholdt på USN, 12. november 2019 (ca. 

50 deltakere) og 11. februar 2020 (ca. 25 deltakere).  

 

Politisk medvirkning er gjort i Strategi og plan ved politiske møter, politisk verksted ble 

avholdt den 22. januar 2020.  

 

Næringsplan 2-1 er ikke en plan som følger plan og bygningsloven, og den blir derfor ikke 

sendt på høring.   

Planen kan ikke påklages. 

 

 

Økonomiske konsekvenser  

Store deler av tiltakene som beskrevet i del 2 av næringsplanen skal utføres av 

næringsteamet i kommunen. Tiltakene har derfor ikke økonomiske konsekvenser utover 

vanlige lønnskostnader. 

 

Vedrørende oppstart og realisering av kryss ved Kilemoen er det et prosjekt knyttet til 

europaveinettet, og vil kreve omfattende og kostnadskrevende tiltak. Kommunens oppgave 

vil ført og fremst være å få frem løsninger for gjennomføring og finansiering, både opp mot 

regionale og nasjonale myndigheter og aktuelle tiltakshavere i området. Dette vil bli fremmet 

som egne politiske saker. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Bærekraftsmål 8, 9, 11, 13 og 17 regnes som de mest relevante for næringsutviklingen i 

Ringerike kommune. Realisering av bærekraftsmålene åpner for regional innovasjon og nye 

forretningsideer som kan bidra til måloppnåelse av næringspolitisk strategi. 

 

             
 

 

Vedlegg 

Næringsplan 2-1 (hefteformat, bilder skal byttes ut) 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Harriet Slaaen 
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saksbehandler: Åshild Lie 
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Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/20 Formannskapet 24.03.2020 

67/20 Formannskapet 22.04.2020 

59/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes, - og behandles av et samlet kommunestyre. Dersom kommunestyret ikke har 

trådt sammen før 15.06.20 kan saken fremmes på nytt for formannskapet under forutsetning av 

fortsatt delegasjon. 

 

 

 

 

 

 Innledning / bakgrunn 

 

Etter hvert kommunestyrevalg skal det nye kommunestyret evaluere alkoholpolitikken og 

vedta en fireårig alkoholpolitisk handlingsplan. Bevillingspolitikken skal fungere som et 

styringsinstrument for folkevalgte organer og administrasjonen. 

 

Det er et mål for kommunen å ha seriøse, gode og varierte møteplasser for innbyggerne i 

kommunens restauranter, puber og serveringssteder. I tråd med alkohollovens formål har 

kommunen fokus på å hindre økonomisk kriminalitet gjennom å legge til rette for rettferdige 

konkurranseforhold i utelivsbransjen.  

 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 

fremmer befolkningens helse og trivsel. Det er et mål for kommunen å redusere de 

samfunnsmessige og individuelle skadevirkningene alkoholforbruk kan føre til. 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan skal fungere som en veileder for administrasjonen, de folkevalgte 

og for bevillingshaverne.  
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Beskrivelse av saken 

 

Offentligheten, de berørte parter og myndigheter er orientert og oppfordret til å komme med 

innspill til alkoholpolitisk handlingsplan for periode 2020-2024. Vi har mottatt uttalelse fra 

Kristelig Folkeparti og Hønefoss Bowlingssenter.  

Innspillene har ikke ført til endringer i opprinnelig utkast til plan. 

På generelt grunnlag påpeker Kristelig Folkeparti at det er behov for en rusplan med fokus på 

illegale rusmidler og forebyggende tiltak. I henhold til kommunens rusenhet er en egen rusplan 

under arbeid. Alkoholpolitisk handlingsplan tar ikke for seg problemer vedrørende illegale 

rusmidler. Alkohol er et legalt rusmiddel, men det er allikevel viktig for kommunen å skape 

alkoholfrie soner, særlig med tanke på barn, unge og unge voksne.  

Innholdsmessig bygger dette planutkastet på alkoholpolitisk handlingsplan fra forrige periode, 

men planen har en ny utforming. Planens juridiske forankring er styrket og hver del viser til 

aktuell paragraf i lov eller forskrift.  

Kapittel 1 Formål presiserer formålet med alkoholpolitisk handlingsplan og kommunens 

overordnede retningslinjer og prinsipper. Det er ikke kommet innspill som gjelder kapittelets 

innhold.  

Kapittel 2 Alkoholfrie soner gir en oversikt over de soner som kommunen ønsker skal være 

alkoholfrie. Følgende innspill har kommet: 

Hønefoss Bowlingssenter AS ønsker å skjenke alkohol i hele bowlinghallen, selv om det er barn 

tilstede. Per i dag har de kun lov til å skjenke alkohol i avstengt «barområde», samt i hele 

hallen i de tidsrom hvor det er innført 18-års aldersgrense.  

Alkoholpolitisk handlingsplan for 2020-2024 presiserer at bowlingssentra kun kan gis 

skjenkebevilling dersom personer under 18 år ikke oppholder seg i lokalet der skjenkingen 

skjer. Rådmannen er opptatt av å opprettholde alkoholfrie soner av hensyn til barn, unge og 

unge voksne. Bowlinghallen er et aktivitetssenter med familieprofil, og rådmannen anbefaler 

derfor ikke å endre skjenkebestemmelsene ved bowlinghallen.  

KrF ønsker at man i større grad krever at det ikke serveres alkohol på idrettsarenaer, selv om 

det er lagt opp til at det skjer i spesielle soner og når det er pauser. Rådmannen mener at 

dagens ordning med alkoholservering i avskjermede soner under pauser fungerer godt og 

anbefaler ikke å endre dette. 

Kapittel 3 Definisjon av alkoholholdig drikk er ikke endret. Det er ingen innspill til 

innholdet i kapittelet.  

Kapittel 4 -  Bevillingsperioden kan endres.  

Kommunen kan innføre unntaksbestemmelsen i alkohollovens § 1-6 som medfører at gjeldende 

salgs- og skjenkebevillinger ikke skal opphøre, men gjelde for en ny periode på inntil fire år 

med opphør senest 30. september etter at nytt kommunestyre tiltrer/30. september 2028. Dette 

gjelder ikke for de salgs- eller skjenkesteder som har fått tolv eller flere prikker i 

bevillingsperioden, eller de som har fått bevillingen inndratt.  
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Endringer i konsept eller eierforhold må straks meldes til kommunen, og kommunen vil foreta 

en årlig sjekk av eierforhold i forbindelse med saksbehandling av omsetningsoppgaver. 

Unntaksbestemmelsen vil være ressursbesparende for kommunen og bevillingshaverne. 

I brev til ordfører datert 18.11.2019 oppfordrer NHO kommunen til å innføre 

unntaksbestemmelsen. De påpeker at automatisk fornying av bevilling er en viktig forenkling, 

og at slike beslutninger bidrar til å gjøre kommunen næringsvennlig.  

Kapittel 5 Generelt om saksbehandling gjør kort rede for juridiske krav til 

bevillingsmyndighetens saksbehandling. Det er ingen innspill til kapittelets innhold. 

Kapittel 6 Felles bestemmelser for salgs- og skjenkebevillinger (Lovgrunnlaget) er nytt i 

forhold til tidligere plan.  

Kapittelet gir en oversikt over alkohollovens bestemmelser vedrørende styrer og stedfortreder, 

kunnskapsprøver, aldersgrenser, reklame, utdeling av alkohol i markedsføringsøyemed, samt 

forbudet mot salg, utlevering og skjenking til ruspåvirkede personer. Det er ingen innspill til 

kapittelets innhold. 

Kapittel 7 Behandling av søknader om salgsbevillinger er også nytt i forhold til forrige 

plan.  

Saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger er nå delt opp i ulike kapitler. Dette anses som 

hensiktsmessig både for administrasjonen, de folkevalgte og for bevillingshavere som skal 

benytte alkoholpolitisk handlingsplan som en veileder. Kapittelet inneholder informasjon om 

aktuelle høringsinstanser, kriterier til vurdering ved saksbehandling, salgstider og vilkår.  

I tillegg er det inntatt et nytt punkt om nettsalg. Alkoholloven er ikke til hinder for nettsalg av 

alkohol i gruppe 1 og alkoholforskriften gir føringer for salg og utlevering. Rådmannen 

anbefaler å åpne opp for nettsalg av alkohol under visse forutsetninger. Det er flere kommuner 

som har åpnet opp for nettsalg og det er ikke meldt om problemer i forhold til utlevering av 

varer eller økt tilgjengelighet. Kommunen har tidligere avslått søknader om nettsalg på 

bakgrunn av at det ikke er ønskelig med økt tilgjengelighet.  

Nettsalg av dagligvarer og alkohol er en stadig voksende trend. Løsningen er tidsbesparende 

og den er nyttig for de som ikke kan komme seg på butikken på egenhånd. Vinmonopolet AS 

har allerede en ordning for nettsalg av alkohol hvor de tilbyr både hjemlevering og henting i 

post/butikk.  

Det er ingen innspill til kapittelets innhold. 

Kapittel 8 Behandling av søknader om skjenkebevillinger er også nytt i denne planen.  

Kapittelet gjør rede for aktuelle høringsinstanser, kriterier til vurdering ved saksbehandling, 

skjenketidene, vilkår, samt ambulerende skjenkebevillinger og bevillinger for enkeltstående 

anledninger.  

Vilkårene for skjenkebevillinger er de samme, men det er lagt til et ekstra punkt vedrørende 

kurs i ansvarlig vertskap. Bevillingshaver må påse at alle ansatte fullfører e-læringskurs i 

ansvarlig vertskap og diplom for bestått kurs skal oppbevares i skjenkestedets IK-perm.  
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Avsnittet vedrørende ambulerende skjenkebevillinger og bevillinger for enkeltstående 

anledninger er endret fra forrige plan slik at forskjellen mellom de to typene bevillinger nå 

kommer tydeligere frem. 

KrF mener det vil være et godt tiltak for å redusere alkoholbruken at man stenger 

alkoholskjenkingen tidligere om natta enn foreslått. Allikevel påpeker de at de har merket seg 

Politiets utsagn om at tidligere avslutning av skjenking neppe vil føre til færre 

ordensforstyrrelser, og de foreslår derfor ikke redusert skjenketid i denne omgang.   

Kapittel 9 Kontroll er ikke endret med unntak av at det er inntatt et punkt vedrørende årlig 

innsending av aksjeeierbøker. For at bevillingsmyndigheten skal ha løpende kontroll med 

gjeldende eierforhold, må bevillingshaverne sende inn revisorbekreftet aksjeeierbok sammen 

med omsetningsoppgave en gang i året.  

Det er ikke kommet innspill til kapittelets innhold. 

Kapittel 10 Reaksjoner ved overtredelse av bestemmelser knyttet til salgs- og 

skjenkebevillinger er endret ved at hele prikkbelastningssystemet som forklart i 

alkoholforskriftens § 10-3 er inntatt i planen.  

Dette er for å gi de folkevalgte og bevillingshaverne en god oversikt over hvilke overtredelser 

som fører til hvilke antall prikker. I tillegg er det i dette kapittelet inntatt et nytt avsnitt 

vedrørende inndragning av bevilling på bakgrunn av prikktildeling.  

Det er ingen innspill til innholdet i kapittelet. 

Kapittel 11 Klageadgang er ikke endret. Det er ingen innspill til innholdet i kapittelet. 

Kapittel 12 Bevillingsgebyr er oppdatert med gjeldende satser. 

Krf bemerker at gebyrene for salg og skjenking av alkohol bør økes slik at det ikke blir søkt 

om unødig mange løyver. Det er ikke anledning for kommunene å vedta økte gebyrer. 

Gebyrene blir årlig fastsatt i alkoholforskriften. Kommunen har kun anledning til å fastsette 

lavere gebyr enn det forskriften bestemmer. 

Kapittel 13 Delegasjoner er endret.  

Selve delegasjonene er i utgangspunktet ikke endret, men det er små forandringer i tabellen. 

Avgjørelser vedrørende klage på vedtak om ilagte prikker eller klage på vedtak om inndragning 

av bevilling etter 12 prikker er fjernet. Avgjørelsen var tidligere tillagt formannskapet, men 

ettersom det er rådmannen som tar avgjørelser i saker vedrørende prikktildeling og inndragning 

av bevilling som følge av prikktildeling, er det naturlig at eventuelle klager skal gå til samme 

instans.  

Videre er det inntatt et punkt vedrørende inndragning av bevilling etter forhold som ikke er 

omfattet av prikktildelingssystemet. Slike avgjørelser tilfaller formannskapet. Dette er ikke 

nytt, men denne typen avgjørelse har ikke tidligere vært nevnt i kapittelet delegasjoner. 

Det er ikke kommet innspill til innholdet i kapittelet. 
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Behov for informasjon og høringer 

  

Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2020-2024 ble sendt til 

følgende høringsinstanser: bevillingshavere, politiske partier, kommunelegen, Hønefoss Taxi 

AS, rusenheten, SLT-koordinator, Ringerike Næringsforening og Politiet. I tillegg ble planen 

lagt ut på kommunens nettside slik at allmennheten kunne komme med innspill.  

  

Rådmannens vurdering 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2020-2024 godkjennes. 

 

Vedlegg 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2020-2024 

Innspill fra NHO Viken Oslo 

Uttalelse fra Ringerike KrF 

Uttalelse fra Hønefoss Bowlingssenter AS 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen 
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Sluttrapporter investeringsprosjekt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/20 Formannskapet 24.03.2020 

60/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Sluttrapporter for investeringsprosjekt tas til orientering  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Gjennom handlingsprogrammene fra 2016 og frem til dagens handlingsprogram for perioden 

2020-2023 så har Ringerike kommune hatt en stor investeringstakt både på offentlige 

formålsbygg og kommunal infrastruktur. 

Det er her i denne saken omtalt 6 investeringsprosjekter. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I handlingsprogrammene for 2016 og frem til dagens handlingsprogram (2020-2023) så 

investerer Ringerike kommune betydelige investeringsmidler i offentlig infrastruktur og 

formålsbygg. 

 

I denne saken fremmes disse prosjektene for avslutning. Sluttrapporter ligger som vedlegg til 

saken.  

 

1. Sokna skole  

2. Benterud skole  

3. Kilemoen vannverk 

4. Austjord dagsenter  

5. Austjord Hjelpemiddellageret  

6. Nes brannstasjon  

7. Sokna brannstasjon  
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Sokna skole  

 

Sokna skole ble toralrenovert i 2016. Det en 1-10 skole bestående av flere byggetrinn. Den 

endste delen ble bygget i 1959 og har to etasjer pluss kjeller under deler av bygget. Den nyeste 

delen er fra 1981.  Begge delene av skolen ble totalrehabilitert i prosjektet for å gi mer 

moderne læringsarealer, og for å tilfreddtille dagens krav så skolen kan oppnå godkjenning 

etter forskrift om miljørettet helsevern. 

 

I handlingsplanen for 2015-2018 ble det avsatt 70 millioner kroner til gjennomføring. 

 

I prosjektet ble det satt en mål innefor følgende kategorier: 

- Samfunnsmål 

- Effektmål  

- Resultatmål  

 

Disse utdypes i sluttrapporten. Prosjektet har levert på samtlige punkter bortsett fra 

resultatmålet om at skolen oppnår godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern. Skolen 

mangler fortsatt godkjenning, Dette skyldes i hovedsak utfordringer i idrettsbygget som ligger 

på skolens område og som ikke var en del av dette prosjektet. Selve gymsalen ble rehabiltert i 

noen år tidligere, men det ble da ikke gjort noe med garderobene. Nå der de også rehabilitert 

og tatt i bruk igjen etter nyttår i 2020. Bilbioteket fikk og nye og oppdaterte lokaler som en 

følge av skoleprosjektet. 

 

Bevilget totalramme var 70 millioner kroner Skolen ble levert til 63 150 000 kroner.  Inventar 

utgjorde 2,6 millioner kroner. Under gjennomføringer kom det fram nødvendige behov for 

oppgradering utomhus. Dette kom inn i prosjektet som tilleggsbestilling og utgjorde 3 150 000 

kroner.  Dette var nødvendig for å få en helhet i skoleanlegget og for at skolen skal kunne bli 

godkjent etter forskrift for milljørettet helsevern.  

Totalt påløpte kostnader for Sokna skole er kr 68,9 millioner kroner.   

 

Skolebygget stod ferdig innen avtalt tid med en høyere kvalitet enn tidligere planlagt og til en 

kostnad innenfor bevilget ramme.  

 

 

 

Benterud skole  

 

Benterud skole erstatter Eikli skole og Kirkeskolen. Det ble gjort flere vedtak i saken, fra 

vedtak om å bygge ny skole i 2008, til igangsettingsvedtaket i 2017:  

«Ny skole Hønefoss Sør vedtas bygges innenfor et budsjett på kr 353 millioner inkl. 

moms, slik vedlagte forprosjekt slik vedlagte forprosjekt viser» (K-sak 25/17) 

 

Rammen på 353 millioner kroner omfatter skolebygg, uteområde og kjøp av tomt for 38 

milloner kroner. 

Det var byggestart i 2017. Skolen ble ferdigstilt og levert til overtagelse 12.10.2018, og tatt i 

bruk fra 4.1.2019. Skolen er levert innenfor tidsramme, innenfor økonomisk ramme og til en 

tilfredsstillende kvalitet. 
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I prosjektet ble det satt en del mål innefor følgende kategorier: 

- Samfunnsmål 

- Effektmål  

- Resultatmål  

 

Disse utdypes i sluttrapporten (Vedlegg).  Hovedessensen i den er at prosjektet har levert på 

samtlige punkter. 

Ballspillflaten ved siden av Benterud stua er ikke ferdigstilt. Den delen av tomten ble «frosset» 

for videre arbeider høsten 2018 da det ble påvist miljøforurensing i randsonen mot elven på 

utsiden av tomten. Området, som er tiltenkt ballspill, kan nå opparbeides og vil stå klar til 

skolestart i 2020.  

Kostnadsrammen for prosjektet var på 353 millioner kroner med tomtekjøp (K-sak 25/17). 

Ved sluttoppgjør var det påløpt 336,3 millioner kroner. Det er avsatt 4 millioner kroner til 

ballområdet som ikke er ferdigstilt ennå. Totalkostnaden for skole og tomt blir da 340,3 

millioner kroner. 

Skoleveistiltakene beskrevet i reguleringsplanen (K-sak 26/17) er og gjennomførte, og var 

ferdigstilt til skolen åpnet. Skoleprosjektet dekket fullføringen av skoleveistiltakene og deler av 

VA-løsningen utenfor tomtegrensen.  Dette er også nå ferdigstilt.  

 Det samlede mindreforbruket ut fra vedtatt ramme er 7,7 millioner kroner. 

 

 

Kilemoen vannverk  

 

Det er etablert et nytt vannbehandlingsanlegg for manganfjerning i tilknytning til Ringerike 

vannverk. Det nye anlegget er dimensjonert for å kunne forsyne 60 000 personer. I tillegg til 

utvidelse av vannbehandlingsanlegget har bassengkapasiteten blitt økt med et nytt basseng på 3 

000 m3, slik at samlet bassengkapasitet i tilknytning til vannbehandlingsanlegget er 5 000 m3.  

 

I handlingsprogrammet for perioden 2015-2018 og årsbudsjett 2015 ble det vedtak om 

finansiering av gjennomføring av Ringerike vannverk. Se oppstilling under. 

Økonomiske hovedtall Godkjent budsjett Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase 123 mill. kr 111,9 mill. kr 11,1 mill. kr 

Eks. Byggherrekost 111,7 mill. kr 98,5 mill. kr 13,2 mill.kr 

Eks. Prosjekteringskost 104,5 mill. kr 90,2 mill. kr 14,3 mill. kr 

Reservevann Tjorputten  2,5 mill. kr 2,8 mill kr  0,3 mill. kr 

Den faktiske kostnaden er antatt, da entreprisen for utomhusanlegg ikke er avsluttet eller 

overtatt.  
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Krav og føringer i prosjektet. 

Prinsipp Den faktiske implementeringen i dette prosjektet 

1. Tilfredsstille 
drikkevannsforskriften 

- Etablert manganfjerning (fysisk/kjemiske parametere) 

- Etablert UV-desinfeksjon (mikrobiologiske parametere 

og hygienisk barriere) 

- Tilsatt marmor i trykkfiltrene (korrosjonsparametere) 

 
2. Anlegg som gir grunnlag for stabil 

og god drift 
- Etablert styresystem med automatisert drift som ikke 

krever kontinuerlig oppfølging av driftspersonell. 

- Valgt materialer og utstyr på prosessutstyr og rør med 

høy kvalitet som krever lite vedlikehold. 

 
3. Arkitektonisk tilpasning til 

eksisterende bebyggelse/kledning i 
tegl. 
 

- Etablert tegl på ny bygning for tilpasning til eksisterende 

bygning og for mindre utvendig vedlikehold. 

 

4. Kriterier for energi: TEK 10 - Bygget er prosjektert og bygget iht. krav i TEK 10. 

 

 

Positivt: Den ble satt av tilstrekkelig reserve i den opprinnelige rammen. Det var god 

konkurranse på entreprisene, slik at tilbudsprisene stort sett ble lavere enn forventet.  

Negativt: Prosjektet ble utvidet til også gjelde oppgradering av eksisterende bygg og basseng. 

Dette ble mer kostbart enn forutsatt da det ble avdekket flere feil på bygningen. 

Prosjektet er levert innenfor økonomi og fremdrift som var satt. 

 

Austjord dagsenter  

 
Komplett rehabilitering og ombygging av tidligere kantinebygg på Austjord, med hensikt å etablere 

inntil 60 dagsenterplasser for brukere med vedtak om dagsenterplass.  Totalt ca 600 m2, finansiert av 

Husbanken, med en kostnadsramme på ca. 15,8 millioner kroner.  

 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen 

var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang og avgrensning, selv om det var noe 

uklart nøyaktig hvor grensesnittet lå mot Teknisk forvaltning og tiltak på deler av eksisterende 

bygg som ikke var omfattet av prosjektet.  

Høy måloppnåelse på 

Virksomhetsmål: 

 

Bygget oppfyller alle nødvendige funksjoner på en god måte. Bygget har blitt et populært og 

godt tilbygg til eldre innbyggere.  

Etablering av inntil 60 dagsenter plasser har vist seg å være en tilstrekkelig/ passende 

dimensjonering.  
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Effekt og resultamål: 

 

Moderne og godt tilrettelagt bygg som ivaretar funksjon på en tilfredsstillende måte. 

 

Total godkjent kostnadsramme for prosjektet ved oppstart var ca. 15 millioner kroner inkludert 

merverdiavgift. i tillegg ble det avsatt ca. 800 000 kroner til anskaffelse av løst inventar 

(møblering etc.), til sammen 15,8 millioner kroner. Totalt påløpte kostnader ved avslutning av 

prosjektet var ca 15,6 millioner kroner.  Merforbruket ble innedekket av Helse og omsorg. 

 

Austjord hjelpemiddellager 

 

Etablering av nytt permanent hjelpemiddellager for å handtere kommunens ansvar og plikter i 

forhold til tekniske/elektroniske hjelpemidler av midlertidig karakter  

Hjelpemiddel lageret ble etablert ved Austjord behandlingssenter. Ombygging av tidligere 

svømmehall og admin. bygg, samt påbygg med gangforbindelser mot eksisterende dagsenter. 

Innbefattet og utomhus/ parkering, og rampe for varelevering. I tillegg til hjelpemiddel lager 

ble det etablert lokaler for administrasjon, felles møterom og en demo leilighet for 

velferdsteknologi. 

 

Samtlige punkter i oppdragsavtalen samt måloppnåelse som ble satt er levert. Se sluttrapport 

som ligger vedlagt. 

 

Total godkjent kostnadsramme for prosjektet ved oppstart var ca. 11,1 millioner kroner 

inkludert merverdiavgift. Totalt påløpte kostnader ved avslutning av prosjektet var 11,7 

millioner kroner. Årsaken til avviket på 0,6 millioner kroner var at prosjekteier utløste opsjoner 

for oppgradering av admin. bygget (utskiftning av vinduer, fendring i korridorer, nye nødlys, 

etc) som ikke var medberegnet i opprinnelig kostnadsramme. Kostnader utover godkjent 

kostnadsramme er godkjent av prosjekteier/ bestiller (kommunalsjef helse og omsorg).  

 

Prosjektet var del av en samlebevilgning som omfattet både dagsenter og hjelpemiddel lager. 

Deler av dette var Husbankfinansiert. 

 

Nes Brannstasjon  

 

Brannstasjonen på Nes er utdatert for mange år siden. Brannstasjonen på Nes i Ådal besto av en leid 

garasje til brannbil og utstyr, mens mannskapene og deres utstyr hadde tilhold i en gammel brakke på 

ca. 15 m2. Denne løsningen tilfredsstiller ikke dagens krav til hverken arbeidsmiljø eller helse, miljø og 

sikkerhet. 

Det ble vedtatt å bygge ny brannstasjon på kommunal tomt rett ovenfor Nes Samfunnshus.  

Prosjektet er en del av en totalleveranse for to identiske brannstasjoner.  

Kostnadsrammen for totalprosjektet var kr. 17 MNOK, dvs. 8,5 MNOK på hver stasjon. 

Totalt påløpte kostnader ved avslutning av dette prosjektet var 8.918.365,- NOK. 
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Økonomiske hovedtall Godkjent 

budsjett 

Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase 8.500.000,- 8.918.365,- 418.365,- 

Omdisponering midler fra andre prosjekter 418.365,- 418.365,- 0 

        

 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen og 

brannvesenets krav var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang og avgrensning.   

Det var ingen avvik i prosjektet og ingen alvorlige HMS hendelser 

 

Sokna brannstasjon  

 

Lokalene som mannskapene og bilene holdt til i på Sokna var en gammel kommunal garasje. Denne 

løsningen tilfredsstiller ikke dagens krav til hverken arbeidsmiljø eller helse, miljø og sikkerhet. 

Det ble vedtatt å bygge ny brannstasjon samme tomt hvor den gamle kommunale garasjen da ble revet 

for å gi plass til ny brannstasjon.  

Prosjektet er en del av en totalleveranse for to identiske brannstasjoner.  

Kostnadsrammen for totalprosjektet var kr. 17 MNOK, dvs. 8,5 MNOK på hver stasjon. 

Totalt påløpte kostnader ved avslutning av dette prosjektet var 9.133.051,- NOK. 

 

 

 

Økonomiske hovedtall Godkjent 

budsjett 

Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase 8.500.000,- 9.133.051,- 633.051,- 

Omdisponering midler fra andre prosjekter 633.051,- 633.051,- 0 

        

 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen og 

brannvesenets krav var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang og avgrensning.   

Det var ingen avvik i prosjektet og ingen alvorlige HMS hendelser. 
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Rådmannens vurdering 

 

Det er de siste to årene avsluttet flere investeringsprosjekt. Sluttrapportene viser at 

investeringsprosjektene leveres innenfor tidsrammene, budsjett og oppdragbeskrivelser som er 

satt.  Kommunen har vært heldig med valg av gjennomføringstidspunkt for prosjektene både 

med hensyn til tilgjengelig kapasitet hos entreprenører samt markedet for øvrig. 

Rådmannen vil forelå at det en gang årlig leveres en sak til politisk behandling om 

sluttrapporter  for investeringsprosjekt som er avsluttet. 

 

Rådmannen anbefaler at sluttrapportene for investeringsprosjektene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

Sluttrapport Benterud skole 

Sluttrapport Nes Brannstasjon 

Sluttrapport Sokna Brannstasjon 

Sluttrapport Austjord Dagsenter  

Sluttrapport Austjord hjelpemiddellager  

Sluttrapport Sokna skole  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 
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Arkivsaksnr.: 19/2166-35   Arkiv: A20  

 

Nes barneskole, oppgradering skolebygg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/20 Formannskapet 26.05.2020 

61/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune starter ombygging av nåværende skolebygg på Nes til et 

oppvekstsenter som inneholder skole og barnehage. 

2. Det inngås kontrakt med Mesterbygg Ringerike AS for gjennomføring av prosjektet. 

3. Utbyggingen gjennomføres innenfor avsatt ramme i budsjett 2020 på 31 millioner 

kroner. 

4. Oppvekstsenteret skal stå ferdig sommeren 2021. 

5. Nåværende barnehagebygg selges. 

 

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune vedtok ombygging av Nes skole til et oppvekstsenter som inneholder 

barnehage og skole i 2019. På bakgrunn av dette er det utarbeidet tegningsgrunnlag og 

gjennomført en konkurranse for ombyggingen. Vinner av konkurranse er Mesterbygg 

Ringerike A/S. Det inngås kontrakt med vinneren med forbehold om politisk godkjenning. 

Ombyggingen starter sommeren 2020 og barnehage og skole vil stå ferdig sommeren 2021. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret initierte i handlingsplan for Ringerike kommune 2019-2022 (K-sak 143/18) at 

Nes skole skulle moderniseres og ulike alternativer utredes. 

Det ble lagt fram en sak i kommunestyret i juni 2019 med ulike alternativer. Kommunestyret 

vedtok å renovere nåværende skolebygg fra 1952/1978 og samlokalisere barnehage og skole i 

dette bygget. Det ble avsatt en ramme på 31 millioner kroner til prosjektet (K-sak 84/19). 

I saken ble det pekt på blant annet at  

«I kommuneplanen heter det at framtidig vekst skal knyttes til de prioriterte lokalsamfunnene: 

Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand. 
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 Oppgradering av barnehage og skole, er en tilrettelegging for dette. Det kan også vurderes en 

utbygging av anlegget med gymsal eller idrettshall.  

Oppgradering av skolen og barnehagen vil kunne stimulere til økt tilflytting, samt også bidra til 

videre utvikling av Nes i Ådal som lokalsamfunn.» 

 

 

Beskrivelse av saken 

Nes skole er en 1-10 skole med 22 elever per 1.oktober 2019. Elevtallsprognosene viser et 

stabilt elevtall framover. Skolebygningene er fra henholdsvis 1952 og 1978. Gjennomgangen 

av bygningsmassen og tekniske anlegg har lagt føringer for den vedtatte oppgraderingen (K-

sak 84/19). Barnehagen, som holder til i en tidligere lærerbolig, etableres i den eldste delen av 

bygget. 

 

Målet er at bygget etter renovering skal kunne fungere i 40 år. Det fokuseres på 

energieffektivisering ved oppgradering av de tekniske anleggene. Det blir blant annet nytt 

ventilasjonsaggregat, varmepumpe fra luft til vann og nytt mellombygg mellom de to 

bygningsdelene. I den eldste delen rives alt innvendig. Bygget innredes slik brukerne i samråd 

med arkitekt har funnet det hensiktsmessig. I den nyeste delen fra 1978 gjøres mindre 

tilpasninger i rominndelingen, men det blir en del følger av nye tekniske anlegg. Det settes inn 

heis i bygget. 

 

Tilbudsutlysningen skjedde i januar 2020. Det kom tilbud fra tre lokalt forankrede 

entreprenører. Ringerike kommunes seriøsitetsbestemmelser er lagt til grunn uten forbehold. 

Det er kåret en vinner, Mesterbygg Ringerike AS, som er forespeilet kontrakt med forbehold 

om politisk godkjenning. Ukjente konsekvenser knyttet til Covid-19 er ivaretatt som 

usikkerhetsavsetninger i budsjettet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har gjort følgende vedtak om utbygging av Nes skole i juni 2019 (K-sak: 

84/19):  

1. Ringerike kommune bygger om nåværende skolebygg på Nes til et oppvekstsenter som 

inneholder skole og barnehage. Eksisterende barnehagebygg selges.  

2. Rammen for utbyggingen i kommunens økonomiplan for 2020-2023 økes til 31 

millioner kroner. 

3. Oppvekstsenteret står ferdig til skolestart sommeren 2021. 

4. Bygdehuset benyttes til undervisning i kroppsøving og deler av kunst- og 

håndverksfaget, og folkebiblioteket blir værende i skolebygget. 

Ringerike kommune rettet i desember 2019 en ny henvendelse til Sør-Aurdal kommune om at 

kommunen er positiv til å ta imot elever fra Sør-Aurdal kommune ved Nes skole, dersom 

kommunen endrer sin skolestruktur. (Verbalforslag K-sak 192/19) 

Sør-Aurdal svarte at det er vedtatt å sette «i gang en prosess der det tas sikte på å legge ned 

Begnadalen skole fra og med høsten 2021», og at de tar kontakt dersom det skulle bli aktuelt å 

kjøpe elevplasser av Ringerike kommune. 

 



  Sak 61/20 

 

 Side 59 av 85   

 

Økonomiske forhold 

Kommunestyret satte av en ramme på 31 millioner kroner til prosjektet (K-sak 84/19), for å 

bygge om 1952- og 1978-bygget og samle skole og barnehage i ett bygg.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har gått videre med alternativet som kommunestyret vedtok. Det er utarbeidet 

tegningsgrunnlag, gjennomført prosjektering og konkurranse.  

Rådmannen er tilfreds med at prosjektet er klar for gjennomføring slik at barnehage og skole 

står ferdig sommeren 2021 innenfor den ramme som er avsatt. 

Rådmannen er og godt fornøyd med at tre lokalt forankrede entreprenører deltok i 

konkurransen.  

Ombyggingen av Nes skole vil gi økt antall barnehageplasser og tilstrekkelig areal til skole 

framover, og kan bidra til å gjøre Nes attraktiv for bosetting. Det vil og være kapasitet til å la 

Sør-Aurdal kjøpe skoleplasser, om det skulle være ønskelig. Dagens barnehage kan selges og 

samlet driftsareal vil bli mindre.  

 

 

 Ringerike kommune, 29.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:   Terje Dalen  

  Jostein Nybråten 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 19/1413-10   Arkiv: B01  

 

Miljøveiledere i skolen - Evaluering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

76/20 Formannskapet 26.05.2020 

62/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet tar tilbakemeldingen på miljøveiledertjenesten i skolene til orientering. 

2. Rådmannen anbefales å innarbeide i sitt forslag til HP 2021-2024 kr 1, 8 millioner 

kroner til dette formål. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Erfaringer med miljøveilederstillingene som er opprettet ved tre skoler fra høsten 2019 er gode. 

De ulike skolene gir positive tilbakemeldinger fra elever, ansatte og ledere, og det samme gjør 

andre kommunale instanser som arbeider med barn og unge. Kommunestyret har vedtatt at 

ordningen skal videreføres og utvides med tre nye skoler i løpet av 2020. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret har vedtatt å opprette tre miljøveilederestillinger i skolene (K-sak 53/19). 

Denne saken er tilbakemelding på erfaringene, slik var forespeilet i saken. Saken viser også 

økonomistatus og peker på prioriteringen videre. 

 

Beskrivelse av saken 

Etter kommunestyrets vedtak (K-sak 53/19) ble det tilsatt miljøveiledere på tre av skolene i 

kommunen, Haugsbygd, Tyristrand og Veien skole fra høsten 2019. Det var god søknad på 

stillingene og de tilsatte hadde relevante høyskoleutdanninger og erfaringer fra arbeid med barn 

og unge. 

 

Miljøveilederne arbeider ut fra de mål og føringer som ble trukket opp av kommunestyret. 

De ansatte har også fått være med å bygge opp en tjeneste og utforme den i sammen med 

andre aktører i skolene.  

Miljøveilederne skal i hovedsak bidra til at elevene finner seg til rette og trives på skolen, ved å 

gjøre elevene i stand til å utvikle ferdigheter som er hensiktsmessige i et sosialt og inkluderende 
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fellesskap. 

 

Elever, ansatte og ledelse har evaluert erfaringene så langt og gitt innspill til denne saken. Det 

samme har miljørådgiverne selv og andre kommunale tjenester som arbeider med barn og unge. 

De ansattes organisasjoner har og hatt mulighet til å uttale seg. Koronasituasjonen denne våren 

har redusert bredden i tilbakemeldingene noe. 

 

Av rapportene fra skolene går det fram at miljøveilederne arbeider i hovedsak med og blant 

elevene. De er aktivt oppsøkende og synlige i elevmiljøet før skoletid og i friminutt. De følger 

opp enkeltelever med samtaler og veiledning, de følger opp elevgrupper med samtaler og kurs, 

de er til stede på skolens digitale plattformer og arrangerer miljøskapende aktiviteter i 

samarbeid med elever og ansatte.  

 

Det samhandles tett med de ansatte. Miljøveilederne deltar helt eller delvis på de 

møtestrukturer som skolene har, slik som teammøter, personalmøter, ledermøter og ulike 

tverrfaglige møter.  Her er tilbakemeldingene at dette oppleves nyttig, både for miljøveilederne, 

og for skolens ansatte. Disse fora gir miljølveilederne informasjon og kunnskap om 

skolemiljøet og de bidrar aktivt med råd, veiledning og tiltak som settes i verk. 

 

En viktig samarbeidspartner internt på skolene er helsesykepleier, der disse utfyller hverandre 

og samhandler om barn og unge.  

 

I tillegg deltar miljølveilederne i møter rundt enkeltelever de arbeider med og på møter med 

foreldre i saker der det er hensiktsmessig. De deltar også på generelle foreldremøter med 

informasjon og skolering etter avtale med rektor. 

 

Det er etablert et faglig nettverk for miljølveilederne i kommunen med erfaringsutveksling og 

kompetanseheving.  Miljølveilederne er og trukket inn og har en rolle i kommunale prosjekter 

for barn og unge i hele kommunen. Dette gjelder blant annet kommunalt ressursteam for barn 

og unge med skolevegring og i kommunens prosjekt Tidlig innsats for barn og unge i 

risikosonen (TIBIR). 

 

Alt i alt oppsummerer de tre skolene som har hatt miljøveileder dette skoleåret at dette har 

vært et positivt bidrag for å skape et godt skole-/læringsmiljø ved skolen. 

Det er blitt bedre og bredere kompetanse og nye metoder inn skolens skolens forebyggende 

arbeid og i oppfølgingen av elever og elevgrupper. Aktiviteter og arrangementer for elever i og 

utenfor skoletid kan bli flere og bedre koordinert, og sist, men ikke minst forteller rapportene 

om støtte i oppfølging av saker knyttet til § 9a i opplæringsloven. 

 

Innføring av en nye stillingstype i skolene er ikke helt uten utfordringer. Miljølveilederne må 

finne sin posisjon i forhold til elever, lærere, fagarbeidere, skoleledere, og også til de andre 

yrkesgruppene som er inne i skolen. I etterkant ser en at det kunne vært jobbet bedre med 

tidlige avklaringer for eksempel mot skolehelsetjenesten.   

Men tilbakemeldingene fra barnevern, PPT og skolehelsetjenesten er at miljøveiledertjenesten 

oppleves som et godt tiltak i forebygging og oppfølging av barn og unge og den ønskes 

velkommen og utvidet. 

Miljølveilederne oppleves som dyktige fagfolk og gode samarbeidsparter for både elever, 

ansatte og ledelser og de andre instansene som har kontakt med skolene. 
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Miljøveilederne er alle ansatt i 100 % stilling, og jobber ordinær arbeidsuke på dagtid. I skolens 

ferier arbeider de med blant annet planlegging, skolering, rapportering, og så avspaserer de 

kveldsmøter og annen fleksitid. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommunestyre ba i 2018 om en sak om miljøterapeuter i skolen (K-sak 143/18). Da 

den ble lagt fram våren 2019 vedtok kommunestyret følgende (K-sak 53/19):  

 

«Kommunestyret ser viktigheten av varierende kompetanse inn i skolen og for oppfølging av  

barn og unge. Ansettelse av miljøterapeuter vil bidra til dette. Samtidig ønsker  

kommunestyret at stillingene lyses ut som hele faste stillinger, da det er både god  

arbeidsgiverpolitikk og vil gjøre stillingene mer attraktive enn en deltidsstilling.  

Kommunestyret støtter derfor opp om hovedtrekkene i saksfremlegget med følgende  

endringer:  

1. Det lyses ut 3 stk. 100% stillinger i henhold til stillingsbeskrivelse. Budsjett korrigeres 

med stipulerte utgifter for 2019 og innarbeides i budsjett 2020.  

2. Kommunestyret mener den delen av arbeidssiden som strekker seg ut over skoletid og i 

skolens ferier kan benyttes til å følge opp elever i SFO og annet arbeid som gjøres mot 

barn og unge i kommunen.  

3. Som en del av evalueringen av tiltaket ber kommunestyret om at man legger fram 

forslag på hvordan ressursene kan brukes helhetlig i Ringerike for arbeid med barn og 

unge, slik at stillingsandelen fra 75-100% utnyttes på en god måte for barn og unge».  

 

Økonomiske forhold 

Kommunestyret har finansiert stillingene ved de to siste budsjettvedtakene. I 2019 ble det satt 

av en million kroner årlig til miljløveiledere og de eksisterende stillingene ble fullfinansiert med 

800 000 kr årlig i økonomiplanen for 2020 (K-sak 192/19).  

I denne saken ble det og vedtatt at ordningen ønskes utvidet til tre nye skoler i 2020, og det ble 

avsatt kr 800 000 til de nye stillingene i 2020. Dette vil dekke lønn for tre stillinger fra omlag 

1. august og ut året. Det må videre avsettes 1,8 millioner kroner i budsjettet for 2021 for å 

videreføre kommunestyrets vedtak om å utvide tjenesten til tre nye skoler i 2020.  

 
Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Rådmannen ser dette tiltaket som et positivt bidrag innenfor FN’s bærekraftmål nummer 4 om 

utdanning der en skal «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter 

for livslang læring for alle". 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er gode erfaringer og tilbakemeldinger fra de ulike aktørene i 

skolemiljøet og andre kommunale instanser som arbeider med barn og unge. 

Miljøveilederne bidrar med et tverrfaglig blikk på skolemiljøet. De som er ansatt har variert 

bakgrunn og kompetanser og er en nyttig er god ressurs også i kommunens overordnede 

arbeid for barn og unge. I tillegg til involvering i arbeid på kommunalt nivå ut over egen skole 

med skolevegring og TIBIR, vil miljøveilederne videre også trekkes inn kommunens arbeid for 

et godt læringsmiljø og mot krenkelser som mobbing. 

Når kommunestyret har vedtatt å utvide ordningen med miljøveiledere til tre nye skoler, så vil 

barne- og ungdomsskoler nær sentrum bli prioritert. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 19/5631-1   Arkiv: 611 &55  

 

Salg av eiendom - Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 

87/550  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/20 Strategi og plan 18.03.2020 

12/20 Strategi og plan 24.03.2020 

57/20 Formannskapet 22.04.2020 

19/20 Strategi og plan 20.05.2020 

63/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Salget av eiendommene Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550 vedtas 

innenfor de rammer som er beskrevet i saksfremlegget. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune, (RK) og Knut Gullingsrud, (KG) anbefaler å selge eiendommer i 

Trulserudveien samlet. Se de tre vedlagte kartene. 

 

Bakgrunnen for ønske om felles salg av eiendommene er en gjensidig avhengighet av adkomst, 

noe som gir mulighet for en bedre utnyttelse av begge eiendommene. Salget av eiendommene 

er regulert i vedlagte avtale. 

 

Beskrivelse av saken 

 

I dag eier RK eiendommene Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550. KG har 

opsjon på salg av Gnr/Bnr, 86/416 som løper fram til 01.07.2020. Totalt areal for 

eiendommene utgjør 7801 kvm, der RK har 2847 kvm og KG har opsjonsavtale på resterende 

4954 kvm. Ut fra dette blir %-vis arealfordeling tilnærmet for RK 35 % og KG 65 %, den 

samme fordelingen skal gjelde for påløpte ekstra utgifter.  

 

Eiendommene ligger i et område som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan.  I 

gammel reguleringsplan var eiendommene regulert til friluftsområde, men nylig vedtatt 

kommuneplan gjelder foran gammel reguleringsplan. 



  Sak 63/20 

 

 Side 65 av 85   

 

Etter bestemmelsene i kommuneplanen er det plankrav for disse eiendommene. RK vurderer 

videre at disse eiendommene må inngå i en felles plan, da de er innbyrdes avhengig av 

hverandre i forhold til adkomst. Dersom kommunen ønsker å være med inn i felles plan ved å 

regulere sin egen tomt vil de inneha 2 roller for denne delen av reguleringsplanen. RK vil 

opptre både som eiendomsbesitter og reguleringsmyndighet. Det vil ikke være heldig at 

grunneier av den andre eiendommen kan oppleve at partsammensetningen i planarbeidet er 

ubalansert. Grunneieren vil kunne hevde at den opplever en redusert frihet til hvordan 

eiendommene kan utvikles og bebygges. I tillegg vil dette kreve ressurser i form av 

konsulentbistand, kostnader og saksbehandlerkapasitet for RK. Dette mener rådmannen ikke 

står i forhold til RK sin forventede inntekt av dette eiendomssalget.     

 

Salget av eiendommene skal gjøres av eiendomsmegler. Eiendommene skal selges uregulert, 

med en minstepris. Det er bedt om pristilbud fra 4 meglere som underlag til å avgjøre hvilken 

megler som skal benyttes til salget av eiendommene. DNB er valgt som eiendomsmegler da de 

hadde det laveste pristilbudet.  Kommunale (offentlige) innkjøpsregler regulerer kjøp og salg, 

og kan ikke avvikes når RK er part i salget.  

 

Minstepris for alle eiendommene er satt til NOK 4.000.000,- eks. mva. Dette er en salgssum 

som er vurdert og dokumentert av flere eiendomsmeglere. Tomteareal på 87/550 som kan 

benyttes til avkjørsel fra de innenforliggende eiendommene er beregnet med en noe lavere verdi 

enn resterende tomtearealer. Det er avtalt mellom partene at eiendommene selges uregulert, 

men hvis det ikke oppnås avtalt minstepris stoppes salget. Da må det gjøres en vurdering om 

RK beholder eiendommene som de er, eller regulerer før en ny salgsprosess.   

 

Alternativt 

 

Salget av eiendommene gjennomføres først etter detaljregulering av eiendommene. 

 

Det er ikke aktuelt å selge den kommunale eiendommen sammen med en privat eiendom. 

 

Hvis kommunestyret ikke velger å selge tomten gjennom avtalen med KG, ber KG om en 

mulighet for å inngå en avtale med RK om gjensidig tilkomst/veirett over RKs eiendom til de 

tomtene denne saken handler om. Årsaken er at KG uansett ønsker å selge tomten. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Kommunens eiendom vil være umulig å utnytte uten adkomst. Et felles salg vil gi mulig 

adkomst og øke eiendommens verdi og mulighet for utnyttelse. Rådmannen har også vurdert 

eiendommmen opp mot mulig eget bruk til kommunal tjenesteproduksjon, og vurderer ikke 

eiendommen av en slik karakter at den er egnet til dette formålet. Det vurderes som mer riktig 

utvikling at dette området utvikles til sentrumsnært boligformål 

 

Rådmannen anbefaler at salg av eiendommene Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 

87/550 gjennomføres. 
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Vedlegg 

 

1. Situasjonsplan Trulserudveien 

 

2. Kommuneplan for gnr/bnr 86/416 mm 

 

3. Avtale mellome Ringerike kommune og Knut Gullingsrud 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Knut Kjennerud 
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Arkivsaksnr.: 19/2335-4   Arkiv: X31 &01  

 

Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.03.2020 

30/20 Formannskapet 24.03.2020 

60/20 Formannskapet 22.04.2020 

64/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes 

 

 

 

 

  

 

 

Bakgrunn 

Med bakgrunn i vedtak i Kommunestyret 27.06.2019 hvor Rådmannen fremmer sak som belyser 

endringer ved Hønefosspolitistasjon som en følge av politireformen, besluttet kommunestyret at  

saken bør belyse politiets tilstedeværelse, politistasjonens åpningstider, åpningstider ved pass- og 

forvaltningskontor og hvordan arrestsituasjonen har påvirket det lokale politiet.  

Kommunestyret vil deretter vurdere hvilke krav vi mener må omtales i en forpliktelse med 

lokalpoliti. 

 

 

Innledning 

Kjell Magne Tvenge, politiinspektørs svarer følgende på kommunestyret sin forespørsel. 

Hønefoss politistasjonsdistrikt dekker Hole, Jevnaker, Ringerike, Krødsherad, Sigdal og Modum 

kommuner. Politiet har helkontinuerlig politioperativ tjeneste, uniformerte patruljer. Vi har også 

tjenestested i Modum, Modum lensmannskontor. 

Patruljene utfører i stor grad også straksetterforskning, opprettelse av saker på de oppdrag som de 

er ute på. Dette er både opprettelse av anmeldelser, åstedsundersøkelser og avhør.  

 

Generell åpningstid ved politistasjonen (publikums vakt) er 0900 – 1400 på hverdager. Dette er det 

tidspunkt som innbyggere skal forholde seg til for å anmelde straffbare forhold, eller møte (etter 

avtale) for å avgi forklaring i en sak. Namsmannen har samme åpningstid. 
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Forvaltningsenheten (Felles utlending og forvaltningsenhet i Sør-Øst) har ansvar for bla. pass, 

utlendings- og våpensaksbehandling. Pass- og utlendingskontor har timebestilling via 

WWW.POLITI.no 

Timene er lagt ut på mandag, tirsdag og torsdag. Åpningstider og dager justeres etter behov, eks 

pass som har størst pågang vår/tidlig sommer. Våpenkontor har kun behandling av innsendte 

søknader. WWW.POLITI.no har også informasjon om våre tjenester, saksbehandling og 

kontaktinformasjon. Det er også mulig å anmelde noen straffbare forhold via nett. 

 

Det er pågående arbeid for å gjøre flere av våre tjenester tilgjengelig via nett og det åpnes nå også 

muligheter for å kontakte oss via digitale plattformer (Facebooc, Instagram, messenger, SNAPchat). 

 

Arresten ved politistasjonen var knyttet til og bemannet av operasjonssentralen i gamle nordre 

Buskerud politidistrikt. Ved flytting av operasjonssentralen var det for krevende ressursmessig og 

ikke hensiktsmessig å opprettholde døgndrift av arresten. Endringer i kriminalitet har over tid 

påvirket behovet for arresten. Nedgangen i antall innsettelser har vist seg over år. 

 

Dagens ordning er at vi kjører arrestanter til Drammen. Ofte møter vi en patrulje fra Drammen slik 

at vi raskere er tilbake i beredskap. Det må også legges til at etterforskere ved arresten i Drammen 

også overtar avhør og annen etterforskning knyttet til de personene vi setter inn fra Hønefoss. På 

dagtid kan vi også benytte oss av et transporttilbud som kriminalomsorgen har. De tar både rene 

transporter og avlaster mye med transporter fra fengsel til fremstillinger i retten, noe som tok mer 

ressurser fra oss tidligere. 

 

Arresten i Hønefoss er fortsatt operativ, og vi bemannet den på utvalgte kvelder netter før og i julen, 

da dette var hensiktsmessig ressursbruk. Jeg mener at dette fungerer godt, og totalt sett er 

ressurseffektivt. 

 

Hønefoss politistasjon ivaretar politiets samfunnsoppdrag i de kommunene som den er satt til å 

dekke. Dette er oppdrag som spenner fra akutte liv- og helse situasjoner til etterforskning, 

forebygging, sivile- og forvaltningstjenester. 

 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

 

FNs bærekraftsmål kan inndeles i de tre dimensjonene økonomisk 

bærekraft, sosial bærekraft og miljømessig bærekraft. Saken er vurdert 

opp mot bærekraftsmål nr. 11, Gjøre byer og bosettinger inkluderende, 

trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. 
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Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune skal tilby likeverdige tjenester, med god kvalitet til alle brukere av 

kommunens tjenester, og befolkningen skal oppleve seg trygge uansett hvor i kommunen de 

bor. Rådmannen mener at politiet ivaretar samfunnsoppdraget i kommunen.  

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 20/1215-1   Arkiv: A20  

 

Leksepraksis ved kommunens grunnskoler  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

63/20 Formannskapet 22.04.2020 

65/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

De kommunale grunnskolene i Ringerike viderefører en leksepraksis som tilpasses elevenes 

forutsetninger både når det gjelder mengde og innhold, og som gir elevene nødvendig øvelse i 

de grunnleggende ferdighetene lesing, regning engelsk samt digitale og muntlige ferdigheter. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur fattet i sak 20/19 følgende vedtak: 

 

Skolene tar en gjennomgang av sin praksis med bruk av lekser. 

Skolene gis mulighet til å gjøre forsøk med leksefri skole fra høsten 2020. 

Samarbeidsutvalget ved hver enkelt skole gir sin tilbakemelding om leksepraksis til 

skoleadministrasjonen innen 1. mars 2020. 

Resultatet sammenstilles og det legges frem en politisk sak for politisk behandling 

våren 2020 med sikte på å implementere eventuelle tiltak/forsøk fra skoleåret 2020-21. 

 

Innledning / bakgrunn 

Denne saken er en oppfølging av vedtak fattet av HOK i sak 20/19, og inneholder en 

sammenstilling på bakgrunn av skolenes tilbakemelding om leksepraksis innen 01.03.20.  

For at elevenes stemme skal komme fram, har flere av skolene i tillegg til referat fra møte i 

samarbeidsutvalget også lagt ved referat fra elevrådsmøte der lekser og leksepraksis har blitt 

behandlet. 
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Høring – elevenes røst ivaretatt gjennom samarbeidsutvalgene 

 

Barnekonvensjonens artikkel 12 omhandler blant annet barnets rett til å uttale seg. 

Barna/elevene er representert i samarbeidsutvalget slik; (jfr. Opplæringsloven §11-1 ). 

 

To representanter for undervisningspersonale 

En representant for andre tilsatte 

To representanter for foreldrerådet 

To representanter for elevene 

To representanter for kommunen, der den ene av disse er rektor ved skolen 

 

Samarbeidsutvalgene/skolene meldte blant annet tilbake; 

 

Alle kommunens grunnskoler gir elevene hjemmearbeid – lekser som en del av læringsarbeidet. 

Elevene er gjennomgående opptatt av at leksene skal bygge videre på gjennomgått lærestoff. 

På de laveste trinnene er leseøving hjemme viktig for at elevene skal få tilstrekkelig 

mengdetrening for å utvikle en god leseferdighet. 

På noe høyere trinn får elevene hjemmearbeid for å repetere og øve mer på allerede kjent stoff. 

Leksene blir tilpasset elevenes forutsetninger både når det gjelder mengde og nivå. 

 

Punktvis oppsummering av innspill fra samarbeidsutvalgene: 

 Ingen av samarbeidsutvalgene ved kommunens grunnskoler har gjennomført forsøk der 

det ikke blir gitt lekser.  

 Både foreldre, elever og ansatte er opptatt av lekser brukes slik: 

o Det skal bare gis lekser i stoff som er gjennomgått på skolen på forhånd. 

o Leksene skal gi elevene lesetrening og mengdetrening. 

o Leksene skal tilpasses elevenes forutsetninger, og gjerne gis som ukelekse. 

 Leksene gir foreldrene en god mulighet til å følge med på barnets utvikling. 

 

 

Juridiske forhold  

Lekser er ikke omtalt i opplæringsloven,  

men omtales i stortingsmelding 6 – 2019-2020 slik; 

 

-Lærere kan gi lekser for at elevene skal få enda bedre utbytte av undervisningen. Gode lekser 

kan bidra til å videreutvikle elevenes arbeidsvaner, disiplin og evne til selvstendig 

problemløsning. Lekser kan også bidra til at foreldre kan følge med på hva elevene jobber 

med på skolen. Utdanningsdirektoratets spørring til skoler og skoleeiere våren 2019 viser at 

kun 2% oppgir å være helt leksefrie. 

Regjeringen vil beholde skolenes frihet til å benytte lekser som pedagogisk virkemiddel. For 

at elevene skal få et godt utbytte av leksearbeidet, må skolen jevnlig diskutere skolens 

leksepraksis og erfaringer i kollegiet. 
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Behov for informasjon og høringer 

Spørsmålet om lekser og leksebruk har vært gjenstand for et eget arbeid i nedsatt 

arbeidsgruppe.  

Spørsmålet har blitt tatt opp ved skolenes rådsorganer og har munnet ut i tilbakemeldingene fra 

skolenes samarbeidsutvalg innen 1. mars i år (2020). 

 

 

Hvilken betydning har FNs bærekrafts mål for denne saken? 
 

FN har satt God utdanning som bærekrafts mål nummer 4.  

God utdanning 

- Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang 

læring for alle. 

 

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik 

tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.  

 

Rådmannens vurdering 

Lekser skal bidra til at elevene får tilstrekkelig øving i læringsarbeidet. Rådmannen mener det 

er vesentlig at lekser tilpasses elevenes ulike forutsetninger, og gjennom det bidrar til at 

elevene får tilstrekkelig øving. Lekser gjør det også lettere for foreldrene å følge med på 

elevenes skolearbeid og utvikling. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.03.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

Vedlegg: Uttalelsene fra samarbeidsutvalgene følger vedlagt. 
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Arkivsaksnr.: 20/2168-1   Arkiv: 210  

 

Forsinket driftsstart Monserud - konsekvens for avløpsgebyr  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/20 Formannskapet 26.05.2020 

66/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nye gebyrer for avløp innarbeides i HP 2021-2024 jf oppdatert beregning på det 

tidspunktet HP 2021-2024 utbebeides. 

2. Saken tas til orientering.  

 

 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Balgrunnen for saken er påvirkning på selvkostkalkylen for avløp som følge av utsatt driftsstart 

på Monserud. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Driftsstart Monserud renseanlegg er utsatt fra 2019 til 2020. 

 

Prosjektet var tilnærmet sluttført høsten 2019. Testing av anlegget med rentvann (elvevann) 

startet i begynnelsen av oktober 2019 og testing med avløpsvann var planlagt i begynnelsen av 

november 2019. Etter påslipp av rentvann på anlegget ble det avdekket flere lekkasjer i 

bassenger og renner. Etter omfattende utbedringer er nå lekkasjene tettet. Oppstart av anlegget 

med avløpsvann skal etter planen skje 20. mai 2020.   

 

Oppstart av det nye renseanlegget vil skje gradvis ved at det i starten kun vil være en mindre 

avløpsmengde som ledes inn på det nye anlegget. Resten ledes til eksisterende anlegg. Dette 

gjøres for at de forskjellige renseprosessene må igangsettes gradvis for å oppnå ønsket 

renseeffekt. Det er forventet at anlegget vil oppnå 100 % kapasitet ca én måned etter oppstart.  
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Det vil si at anlegget vil være fullt operativt før sommerferien. I henhold til opprinnelig plan 

skulle igangkjøring med avløpsvann starte i begynnelsen av mai 2019, og overtagelse av 

anlegget skulle skje 1. september 2019. Det vil si at prosjektet er ca ett år forsinket i forhold til 

opprinnelig plan.  

 

Driftsstart for en anlegg har innvirkning på tidspunkt for når avskriving av anlegget starter. 

Avskrivinger starter året etter driftsstart. Dersom et anlegg settes i drift i 2019 vil anlegget 

altså første gang avskrives i 2020.  

 

Kalkulatoriske avskrivinger inngår i beregning av selvkostkalkylen.  

 

I forbindelse med budsjett 2020 og HP 2020-2023 ble selvkostkalkyle i september 2019 satt 

opp slik i samarbeid med EnviDan:   

 

   

Kalkyle forutsatt Monserud satt i drift i 2019 

    
Gebyrinntekter 66 146 024  

Øvrige driftsinntekter 6 664 960  

Driftsinntekter 72 810 984  

Direkte driftsutgifter 35 119 610  

Avskrivningskostnad 28 829 126  

Kalkulatorisk rente (2,01 %) 12 930 153  

Indirekte driftsutgifter (netto) 377 136  

Indirekte avskrivningskostnad 4 062  

Indirekte kalkulatorisk rente (2,01 %) 508  

Driftskostnader 77 260 594  

Resultat -4 449 610  

    

Selvkostfond 01.01 15 125 629  

- Bruk av selvkostfond -4 449 610  

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,01 %) 235 446  

Selvkostfond 31.12 (inkl rente) 10 911 465  

 

 

 

Ved etterberegning for regnskapsåret 2019 i februar 2020 ble det klart at driftsstart Monserud 

ville bli 2020 og dette ble innarbeidet i prognosen for 2020.  

 

I tillegg viste prognoser i økonomirapporteringen en inntektssvikt på anslagsvis 1,8 millioner 

kroner på avløp grunnet volumnedgang. Med utgangspunkt i selvkostkalkylen fra september 

og de endrede forutsetningen vil ny kalkyle for avløp 2020 blir slik: 
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Kalkyle forutsatt Monserud satt i drift i 2020 samt 

endrede forutsetninger (volumnedgang og lavere rente) 

    
Gebyrinntekter 64 348 000  

Øvrige driftsinntekter 6 664 960  

Driftsinntekter 71 012 960  

Direkte driftsutgifter 35 119 610  

Avskrivningskostnad 12 151 566  

Kalkulatorisk rente (1,54 %) 10 035 101  

Indirekte driftsutgifter (netto) 377 136  

Indirekte avskrivningskostnad 4 062  

Indirekte kalkulatorisk rente (1,54 %) 389  

Driftskostnader 57 687 864  

Resultat 13 325 096  

    

Selvkostfond 01.01 15 125 629  

+ Avsetning til selvkostfond 13 325 096  

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,54 %) 317 256  

Selvkostfond 31.12 (inkl rente) 28 767 981  

 

 

Ved sammenligning av de økonomiske oppstillingene ovenfor går det klart frem at forsinket 

driftsstart for Monserud har stor innvirkning på Avskrivingskostnad. Avskrivingskostnad alene 

reduseres fra 28,8 millioner kroner til 12,2 millioner kroner ved forsinket driftsstart. 

 

 

Økonomiske forhold 

  

På bakgrunn av tilnærmet et års forsinket driftsstart på Monserud er avløpsgebyrene til 

abonnentene for høyt beregnet i 2020. Opprinnelig selvkostkalkyle sammenlignet med 

oppdatert selvkostkalkyle for avløp viser at vi går fra en budsjettert bruk av selvkostfond på 

4,4 millioner kroner til en regnskapsmessig avsetning til selvkostfond på 13,3 millioner kroner; 

et stort selvkostoverskudd med en dekningsgrad godt over 100 %. I henhold til 

selvkostforskriften skal et slikt overskudd settes av til fond og tilgodeses abonnentene innenfor 

en 5-års periode etter avsetning. 

 

Det solide selvkostfondet ved utgangen av 2020 vil kunne bidra til at avløpsgebyrene skal 

kunne holdes svært stabile i inneværende HP og det ser også ut som om at gebyrene kan 

holdes på anslagsvis samme nivå som i dag også inn i HP 2021-2024.  

 

Utvikling av avløpsgebyrer ser ut til å kunne holdes på dette nivået: 

 

AVLØP gebyr pr m
3
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  
Gebyr pr m3 innarbeidet i HP 2020-2023 48 50 52 52 52 52 

Gebyr pr m3 med nye forutsetninger  48 48 48 48 49 51 
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Til sammenligning gikk gebyr pr m3 avløp opp fra kr 41 til kr 48 fra 2019 til 2020.  

 

 

Redusert rentenivå 

 

En reduksjon i kalkylerente fra 2,01 % til 1,54 % som følge av COVID-19 bidrar i alle 

selvkostkalkyler som har anleggemidler til at kalkulatoriske renteutgifter reduseres.  

 

Reduserte kalkulatoriske renteutgifter betyr at vi har kalkulert med for høye utgifter inn i 

selvkostkalkylene og at gebyret, forutsatt ingen endring på andre faktorer, følgelig er for høyt.  

 

For høye kalkulatoriske renteutgifter får her samme effekt som utsatt driftsstart og bidrar til en 

fondsavsetning som igjen kommer abonnentene til gode i neste 5-års periode. 

  

 

Rådmannens vurdering 

 

Selvkostoverskudd avløp 2020 settes av til fond og benyttes til å holde gebyr per m3 stabile fra 

2021 og videre.  

 

Nye gebyrer for avløp innarbeides i HP 2021-2024 jf oppdatert beregning på det tidspunktet 

HP 2021-2024 utbebeides. 

 

Kommunens budsjetterte avsetning til disposisjonsfond vil mest sannsynlig påvirkes av den 

utsatte driftsstarten på Monserud ved at det forventes at etterkalkyle selvkost for 2020 vil 

resultere i en større fondsavsetning til og ikke bruk av selvkostfond som forutsatt i HP 2020-

2023.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Anne Berit Hamar 
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Arkivsaksnr.: 20/1449-69   Arkiv: G03  

 

Stadfesting av kommuneoverlegens vedtak etter smittevernloven § 4-1  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

67/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret stadfester kommuneoverlegens vedtak etter lov om vern mot smittsomme 

sykdommer § 4-1: 
 

1. Vedtak av 11.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Buttingsrud Camping 

2. Vedtak av 11.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Sperillen Camping 

3. Vedtak av 11.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Hollerud Camping 

4. Vedtak av 12.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Sandviksstranda 

Camping 

5. Vedtak av 12.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Røsholmstranda 

Camping  

6. Vedtak av 13.05.2020 etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 vedrørende 

serveringssteder 

 

 

  

Sammendrag 

Regjeringen besluttet 12.03.2020 å stenge ned flere samfunnsfunksjoner. Kommuneoverlegen 

fulgte opp med å fatte vedtak om nedstenging av serveringssteder og campingplasser.   

Vedtakene ble stadfestet i Formannskapets møte 22.04.2020 i sak 64/20.   

 

Regjeringen vedtok 07.05.2020 en gradvis gjenåpning av samfunnet. Kommuneoverlegen følger 

nasjonale føringer og har 11.05. og 12.05.2020 vedtatt en gradvis gjenåpning av serveringssteder og 

campingplasser.  

 

Vedtakene omfatter at: 

 Serveringsstedene kan ha normale åpningstider fra 14.05.2020.  

 Skjenkesteder skal holde stengt fram til 01.06.2020. Der er bestemt nasjonalt.  

 Campingplassene i Ringerike har fått lokale vedtak.     

Beskrivelse 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at Covid-19 utbruddet 2020 er en pandemi og Norge 

har etablert nasjonal beredskap. Regjeringen besluttet 12.03.20 å innføre omfattende restriksjoner 

og begrensinger i samfunnet med mål om å få kontroll på smittespredning.  
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Målet er til nå nådd. Det er lite smittespredning i samfunnet og regjeringen har vedtatt at samfunnet 

skal gjenåpnes gradvis.  

 

Regjeringens prioritering for gjenåpning av samfunnet er: 

1. Virksomheter for barn og unge 

2. Samfunnsnyttige virksomheter 

3. Andre virksomheter 

Nasjonale myndigheter forutsetter for gjenåpning at næringslivsorganisasjonene utarbeider 

bransjestandarder for smittevernarbeidet i virksomhetene.  

Informasjon om gradvis gjenåpning er samlet på HelseNorge’s nettside:   

https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter 

Kommunens begrunnelse for vedtakene 

Kommunen følger de nasjonale beslutningene. Kommuneoverlegen har vedtatt gradvis 

gjenåpning av virksomheter som tidligere ble vedtatt stengt. Vedtakene er begrunnet i lav 

nasjonal og lokal smittespredning, mål om å begrense smitterisiko og sikre en oversiktlig 

smitteoppsporing. 

Virksomhetene kan gjenåpne gradvis, men må fortsatt sikre at de basale smittevernrutinene blir 

fulgt. Disse er: 

1. Håndhygiene, hostehygiene og renhold 

2. Bli hjemme når du er syk  

3. Reduser antall kontaktflater og hold avstand 

Det er viktig at alle fortsatt overholder de allmenne retningslinjer for å begrense smitte, sosial 

distanse og har økt fokus på hygiene.  

Serveringssteder  

NHO Reiseliv har utarbeidet bransjestandarden «Trygg servering» for serveringssteder under 

Koronautbruddet.  

Kommuneoverlegen vedtok 11.05.2020 at serveringsstedene nå kan ha normale åpningstider. 

 

Skjenkesteder 

Regjeringen har bestemt at skjenkesteder må holde stengt fram til 1. juni 2020, deretter gjelder 

følgende: «Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om 

avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering».  

Kommuneoverlegen har ikke fattet kommunale vedtak. 

Campingplasser  

NHO Reiseliv har utarbeidet bransjestandarden «Trygg Camping» for campingplassene under 

Koronautbruddet.   

Kommuneoverlegen har vedtatt at campingplasser kan holde åpent for faste gjester som bor i 

egen boenhet på tildelte plasser. Campingplassene må fortsatt holde stengt for forbipasserende 

som ønsker korttidsopphold i hytter eller egne mobile boenheter fordi campingplassene ikke 

har adkilte sanitæranlegg for faste gjester og forbireisende gjester som ønsker korttidsopphold.  
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Registrering av gjester 

Virksomhetene må registrere navn på gjestene og oppbevare det i minst 14 dager for å sikre at 

helsetjenesten kan gjennomføre et effektivt smitteoppsporing ved smitteutbrudd. 

Rettslig grunnlag  

Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 1-5 og § 4-1 b) og femte ledd.  

 

Rådmannens vurdering 

Serveringssteder, skjenkesteder og campingplasser er sosiale møteplasser hvor mange mennesker er 

tett sammen og har derfor generelt stor risiko for spredning av smittsomme sykdommer.    

Særlig utfordrende er inngangsparti, bar og sanitæranlegg. Gjenåpningen forutsetter at alle bidrar til 

at basale smittevernhensyn blir ivaretatt. Spesielt viktig er fokus på håndhygiene, at gjestene er 

friske og at det holdes god avstand. Av hensyn til smittevern og evt. smitteoppsporing ved utbrudd 

er det viktig at serveringsstedets eier har oversikt over gjester og oppbevarer gjestelisten i minst 14 

dager.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Karin Møller 

 

saksbehandler: Unni Suther 

 

 

 
Vedlegg 

Kommuneoverlegen vedtak av: 

- 11.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Buttingsrud Camping 

- 11.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Sperillen Camping 

- 11.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Hollerud Camping 

- 12.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Sandviksstranda Camping 

- 12.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Røsholmstranda Camping  

- 13.05.2020 etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 vedrørende serveringssteder 
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Arkivsaksnr.: 19/5098-2   Arkiv: J00  

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/20 Arbeidsmiljøutvalget 20.02.2020 

31/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020 

18/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.03.2020 

13/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.03.2020 

68/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

  

Kommunestyret tar «Plan for miljørettet helsevern 2020-23» til orientering. 

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering 

 

Kommunene plikter i henhold til folkehelseloven og kommuneloven, å ha internkontroll-system 

og beredskapsplan for miljørettet helsevernmyndigheten. Ringerike kommune har valgt å 

etterlever lovbestemmelsene gjennom en plan for miljørettet helsevern som inneholder 

tilsynsprogram og beredskapsplan. Tilhørende interne prosedyrer er utarbeidet, men er unntatt 

offentlighet. 

 

Planen for miljørettet helsevern ble første gang godkjent i 2014, jf. kommunestyresak 72/14. Vi har 

i år valgt å foreta en hovedrevidering som er basert på erfaringer med arbeid etter tidligere planer. 

Miljørettet helsevernplanen for 2020-23 inngår i kommunal planstrategi for perioden 2016-2020. 

Miljørettet helsevern myndigheten er et viktig i arbeid i utvikling av folkehelse-oversikter.  

 

Rådmannen godkjente planen 15.11.2019, melder den som sak i AMU sitt møte i februar 2020, og 

fremmer den til kommunestyrets orientering etter dette. 
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Vedlegg: 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

Notat, rådmannens godkjenning av 15.11.2019 

Epost Plan for miljørettet helsevern 2020-2023 og videre saksgang 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Arkivsaksnr.: 20/661-1   Arkiv: H43 &14  

 

Årsmelding krisesenteret 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/20 Eldrerådet 25.05.2020 

19/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.03.2020 

69/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmelding fra Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner 2019 tas til 

orientering. 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1: Årsmelding fra Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner 

2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 19/4559-6   Arkiv: 033 &15  

 

Valg av nye ungdomsrådsrepresentanter til Ungdomsrådet 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som nye medlemmer av ungdomsrådet 2020 velges: 

Fast medlem: 

 Emilie Gruer Berger Dahlen 

Sine Frisvold Kvale 

Varamedlem: 

 Kenneth Amundfoss Bråthen 

 Dilissia Ali 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ungdomsrådet i Ringerike kommune består av 6 ungdomsmedlemmer valgt fra 

ungdomshøringen og 2 politisk valgte ungdomsmedlemmer. 

 

21.februar 2020 ble Ungdomshøringen for barn og ungdom i Ringerike avholdt i 

kommunestyresalen. Ungdomshøringen valgte 4 nye ungdomsmedlemmer til Ungdomsrådet.  

To faste- og to varamedlemmer. Formelt må disse velges av kommunestyret i etterkant. 

Medlemmene velges for 2 år av gangen. Rådet velger selv leder og nestleder.  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret velger representanter til et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 

ungdom jf kommuneloven 2018 § 5-12 jf forskrift om medvirkningsordning § 3. 

Kommunestyret vedtar sammensetningene av rådet og bestemmer hvor mange medlemmer og 

varamedlemmer rådet skal ha. Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal 

ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan 

for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.  

Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. Rådet skal ha tilstrekkelig 

sekretariathjelp.  

Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å sette frem forslag om medlemmer til 

rådet, jf forskrift om medvirkningsordninger. Ungdomshøringent kan derfor innstille kandidater 

til ungdomsrådet. De har da valgt fra alle elevrådene i ungdomsskoler, videregående skoler og 

ungdomsklubber i kommunen.  
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Ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom er etter kommuneloven 2018 § 5-2 et 

kommunalt organ. Det fremkommer av kommuneloven 2018 § 5-1 at de som er valgt av 

personer i et folkevalgt organ, til å sitte i et annet kommunalt organ, er å regne som 

folkevalgte. Reglene som gjelder for folkevalgte organ og reglene som gjelder for folkevalgte 

personer gjelder derfor for medlemmer av rådet.  

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom sier følgende om rådets oppgaver:  

 Ungdomsrådet er rådgivende organ for kommunen.  

 Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Kommunestyret eller 

andre folkevalgte organer skal forelegge slike saker for rådet. Kommunestyret skal 

etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i 

saksbehandlingen, slik at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av 

saken.  

 Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig.  

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger.  

 Rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret.  

 Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer.  

. 

 

 

Juridiske forhold  

Den nye «Lov om kommuner og fylkeskommuner» § 5-12 trådte i kraft når Ringerike 

kommunestyre konstituerte seg 10.10.19.  

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

FNs bærekraftmål nr 4  

 
FNs bærekraftsmål kan inndeles i de tre dimensjonene økonomisk bærekraft, sosial bærekraft 

og miljømessig bærekraft. Saken er vurdert opp mot bærekraftsmål Mål 4. Sikre inkluderende, 

rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ungdomsrådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn. 

Fordi medlemmene velges for kun to år av gangen er det viktig at ikke alle medlemmer skiftes ut 

samtidig slik at ungdomsrådet skal være i stand til å gjøre en god jobb som mulig. 

 

 

Vedlegg 

Saksprotokoll - Konstituering av ungdomsrådet 2020 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

Saksbehandler: Kristin Imsgard 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Klækken hotell 

Møtedato:  04.06.2020  

Tid:   10:00 

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets §10 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE 

Tilleggsliste 4   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

77/20 20/2492     

  Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til 

pågående pandemi  

  

 

 

 

 

Ringerike kommune, 02.06.2020 

Kirsten Orebråten 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 20/2492-1   Arkiv:   

 

Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til 

pågående pandemi  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte tilbud på leie av moduler for å etablere nødvendig ekstra sengekapasitet i forhold til 

pågående pandemi aksepteres.  

 

Finansieringen innarbeides i forbindelse med behandlingen av 2. kvartal. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Saken ble behandlet i Strategi og plans møte den 20.5 2020, sak 15/20. Etter at rådmannen 

hadde begrunnet og trukket sitt forslag til vedtak, fattet Strategi og plan slik enstemmige 

innstilling til vedtak, etter forslag fra Runar Johansen (H): 

 

Rådmannen legger frem en ny sak for kommunestyret 2.6.201 om å etablere ekstra kapasitet i 

størrelsesorden ca. 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter. 

 

Det skal gå frem fram av saksfremlegget: 

 størrelse, utforming og kvalitet på anlegg. 

 behov og mulighet for alternativ utnyttelse av sengekapasitet 

 bemanningsplan for pandemi bruk og alternativ utnyttelse 

 kostnadsberegning». 

 

Saken er derfor ikke trukket, og ligger til behandling i ny sak til møtet 4.6.2020, med de 

opplysninger som etterspørres. 

 

Beskrivelse av saken 

I løpet av første del av mars måned ble de første tilfeller av covid-19 diagnostisert i Norge, og 

nasjonale helsemyndigheter fryktet at viruset raskt ville spre seg og resultere i en epidemisk 

spredning med en forventet betydelig sykdomsbyrde allerede i påsken 2020. 

                                                
1 Riktig møtetidspunkt er 4.6.2020 
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Denne sykdomsbyrden ville være for stor til at ordinære tjenester i ordinære rammer kunne 

håndtere den. Det var nødvendig raskt å skape et økt handlingsrom for å gi mulighet for 

håndtering av syke og for å sikre tjenestene til andre innbyggere med behov for helse- og 

omsorgstjenester. Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner besluttet derfor 12.03.20 med 

øyeblikkelig virkning å etablere et Helsehotell på Sundvollen Hotell. Hotellet har bidratt til å 

skape handlingsrom i sykehjem og som dermed er klartgjort for å ta imot covid-19 syke i egen 

avdeling (beskrevet i egen sak).  

Parallelt er det i Ringerike kommune gjort flere justeringer i bruk av sykehjemsplasser, etablert 

kohorter2 for pasienter og personale så langt som mulig, og det har vært innført 

besøksrestriksjoner. Alle sykehjem har nå langtidspasienter, unntatt en avgrenset avdeling på 

Hønefoss sykehjem (avlastningsplasser). Denne avdelingen benyttes midlertidig til dette 

formålet fordi pasientene i dag oppholder seg ved Helsehotellet. Pasientene som bor ved 

Helsehotellet skal tilbakeføres til sine institusjonsrom når avtalen med Helsehotellet avsluttes. 

Austjord tar i helhet imot korttidsplasser. Det er lagt plan for håndtering av covid-19 smitte og 

vedtatt stenging av alle rom i sykehjem uten eget bad og toalett (dog unntatt plasser beregnet 

for KØH3). Dette har medført reduksjon på i alt 11 plasser i sykehjemmene i Ringerike. Denne 

stengningen har derfor skapt et behov for avlastningsplasser samlet ved en annen lokasjon som 

har korttidsplasser.  

Fra 12.03.20 frem til 20.04.20 innførte regjeringen omfattende restriksjoner for å bremse 

utbredelsen og få bedre kontroll på spredningen av virus i samfunnet. Resultatet er at det i dag 

er svært liten smittebelastning i samfunnet både nasjonalt og lokalt. I midlertid er tiltaksbyrden, 

dvs. ringvirkningene av tiltakene, så stor at det truer samfunnets bærekraft og ikke er holdbart 

over lengere tid. 

Fra 20.04.20 har regjeringen derfor besluttet en gradvis åpning av samfunnet under stadig 

overvåkning og med håp om å få det til «et –steg-om –gangen». Det er stor grad av usikkerhet 

knyttet til utbruddet og til hvordan tiltaksendringene vil påvirke utbredelsen.  

Dette medfører at det i tiden fremover vil komme stadige justeringer og endringer, og 

samfunnet vil fortsatt være i økt beredskap. Forventningen i dag er at denne situasjon kan vare 

i minst ett, kanskje to år fram i tid. Kommunen må derfor se på tiltak som mer langvarige 

løsninger, og de må være integrert i og tilpasset behovene i helse- og omsorgstjenesten.  Dette 

for å kunne ivareta «normalhverdagen» 

«Helsehotellet» på Sundvollen har fungert som en akutt løsning og skapt det handlingsrommet 

kommunen trengte. Det er og har fungert som en god og forsvarlig løsning både i et 

administrativt, i et helse og omsorgsfaglig og i et smittevernfaglig perspektiv.  

Det må nå tas tilling til avtalen med Sundvollen hotell før aktuelle avtaleperiode opphører 

15.06.20. Det er en opsjon for forlengelse for to måneder om gangen av avtalen med 

Sundvollen Hotell. Det gir oss et handlingsrom, men begrenser hotellets eget handlingsrom i 

forhold til høstens belegg. 

Ringerike kommune sin helse- og omsorgstjeneste er ikke dimensjonert for å håndtere de 

ekstrautfordringer som følger både av covid-19 utbruddet og de justeringer som det har vært 

nødvendig å gjøre i sykehjemmene for å imøtekomme økt krav til smittevern og økt kapasitet.  

                                                
2 Faste identifiserbare grupper 
3 Kommunal ØyeblikkeligHjelp. 
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Deler av dette forventes å bestå frem til nye Heradsbygda omsorgssenter står ferdig høsten 

2021. I et pasientperspektiv er opphold på hotell ikke en god løsning over lengere tid. En 

løsning med økt sengekapasitet må være integrert og tilpasset den normale drift. Det inkluderer 

rehabilitering og aktivitet. Nærhet til hjelpemidler og tilrettelegging for bruk er viktig, likeens 

at løsningen har en innretning som er forenelig med hygiene i institusjon (skyllerom m.v.). 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Kommunestyret fattet i sak 158/19 den 7/11.2019 følgende vedtak: 

Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-2023 

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:  

a) Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: god 

helse (mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), 

bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og 

samarbeid for å nå målene (mål 17).  

b) Bærekraftsmålene henger tett sammen og flere mål overlapper med de utvalgte 

fokusområdene eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele tiden 

arbeide med de andre bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte 

fokusområder.  

c) I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå hvilke (+) mål som blir støttet og 

på hvilken måte det blir gjort.  

I tillegg skal Ringerike kommune ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder:  

Liv på land (mål 15), Mindre ulikheter (mål 10) og Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 

8) 

Framlagte sak relateres betydningsmessig i forhold til mål 3 God Helse og mål 10 Mindre 

ulikheter. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er stor usikkerhet knyttet til covid-19 utbruddet og i hvor stor utbredelse sykdommen vil 

få lokalt. Prognosene i dag er usikre. Det er grunn til å tro at det vil komme positive tilfeller, 

men det er ikke mulig å si når og i hvor stort omfang, og ei heller hvor lang tid det vil strekke 

seg over. 

Det kan allikevel regnes som sikkert at kommunen vil oppleve flere «smittetopper» i 

fortsettelsen, med relativ stor belastning på helse og omsorgstjenestene. Det vil også være økt 

belastning mellom disse toppene, da sykehusene utsetter elektiv behandling mens 

smittetoppene pågår. Det betyr at sykehusene i periodene mellom disse vil «kjøre på» med 

planlagt og utsatt behandling/operasjoner for å komme ajour, noe som igjen genererer store 

behov innen helse og omsorgstjenestene i kommunen. Likeens vil de begrensninger som i dag 

er lagt på kommunens institusjoener generere en økt belastning på hjemmetjenestene, som på 

sikt må håndteres/justeres. 

En løsning med økt sengekapasitet må derfor være fleksibel og lett å omdisponere, slik den kan 

benyttes rasjonelt og til ulike formål. For å få det til må løsningen være organisert med ledelse 
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og medarbeidere integrert i etablert organisasjon, med gode muligheter for å ta ut 

synergieffekter fra bestående tjenester. Slikt aktuelt og disponibelt tomteareal forefinnes i dag 

på Austjord behandlingssenter. 

 

Beskrivelse av størrelse/utforming og kvalitet 

Smittevern i bred forstand omhandler flere forhold. Logistikk og kapasitet med god plass og 

god ventilasjon er en del som de bygningsmessige forhold betinger. Lett vaskbare overflater, 

ingen dørstokker, skyllerom og unngå tepper på gulvene bidra til enklere renhold og mindre 

smittebelastning. Alle rom må ha eget bad og toalett, for å begrense smittespredning. 

Rommene må ha en størrelse slik det er mulig å bo der (karantene, isolasjon) og bygget må gi 

rom for å håndtere smitte både ved punktisolering og som kohort. Det må være mulig å skille 

rene og urene soner. Det må etableres smittevernsluser ved inngang/utgang til hver enkelt 

kohort avdeling, innrettet slik at størrelsene på de enkelte enheter kan justeres opp eller ned alt 

etter behov. I perioder vil det være stort behov for avlastning, i andre perioder vil det være 

stort behov for smittebehandling. Det må være personalfasiliteter utenfor smitteavdelingen slik 

pauser kan tas. Likeens noe fellesareal, slik at pasienter som legges inn på avalstningsenheten 

slipper å isoleres på rommene. Dette har vært vanskelig på dagens Helsehotell. 

 

Behov og mulighet for alternativ utnyttelse av sengekapasitet 

En slik usikkerhet og variasjon i behovet, vil kreve gode planer for fleksibel drift. Rådmannen 

vil anbefale en fast grunnbemanning, da modulbygget vil kunne ivareta følgende: 

 Håndtere «smittetopper» på en faglig forsvarlig måte 

 Gi nødvendige korttidsopphold når sykehuset forserer elektiv, men utsatt behandling 

mellom «smittetoppene». 

 Gi pårørende nødvendig avlastning under pandemien  

 

Med disse målgruppen er det ingen grunn til å tro at det ikke er grunnlag for kostnadseffektiv 

drift ved ekstra senger 24- timer/døgn, selv i perioder der pandemien er mindre aktiv. 

 

Helsehotellet på Sundvollen har fungert som en akutt løsning og skapt det handlingsrom vi 

trengte. Det er og har fungert som en forsvarlig løsning både i et administrativt og i et 

smittevernfaglig perspektiv. Det er velfungerende for en kortere periode, men er ikke 

velintegrert i våre normale tjenester og er særlig utfordrende når tidsperspektivet strekker seg 

utover en avgrenset periode. Det egner seg ikke til pasienter med behov for hjelpemidler og er 

i et pasientperspektiv ikke ønsket som bosted over lengere tid. Dette har også en 

kostnadsmessig dimensjon. Organisasjon i satellitt utfordrer på sikt ledelse og faglig kapasitet i 

kommunens organisasjon. 
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Avtalen på Sundvollen varer til 15.juni 2020, med mulighet for forlengelse. For å etablere en 

mer langsiktig og tilpasset løsning ønsker rådmannen undersøke mulighetene for og om mulig 

erstatte tilbudet på Sundvollen helsehotell med en løsning som er integrert mot kommunens 

korttidsplasser på Austjord.  Dette vil kunne la seg gjøre ved å supplere bygningsmassen på 

Austjord med modulbaserte løsninger.  

I den situasjonen vi nå står i, har Ringerike kommune for få senger til faglig forsvarlige helse 

og omsorgstjenester. Helsedirektoratet har den 27. mai 2020 sendt kommunene et revidert 

Covid 19 planscenario med forutsetninger kommunene må legge til grunn i sin 

beredskapsplanlegging, for å sikre befolkningen helsehjelp ved større smitteutbrudd. I dette 

notatet presenteres forutsetninger for kommunal planlegging ved en smittetopp, tilsvarende det 

som spesialisthelsetjenesten er bedt om å forberede seg på. Pandemien vil prege samfunnet i 

mange måneder. Helse- og omsorgstjenesten må være forberedt på å fortsette med strenge 

smitteverntiltak og at ressurssituasjonen vil bli utfordret. Kapasitetsutfordringer vil forekomme 

pga. smitteverntiltak som må overholdes, personellmangel (karantene, syke, risikogrupper) og 

krav til beredskap. Vi vet ikke hvordan pandemien vil utvikle seg fremover og kommunene er 

anbefalt å forberede seg på å håndtere tre ulike scenarioer. Disse er ikke gjensidig utelukkende:  

1. Vi har kontroll på smittespredningen og forekomsten i samfunnet er slik at vi kan tilby 

gode helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, herunder intensivbehandling.  

2. Det skjer en kraftig økning i antall syke. Forekomsten blir så høy at vi ikke klarer å tilby 

gode helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, herunder intensivbehandling.  

3. Internasjonalt samarbeid svekkes, internasjonale organisasjoner mister legitimitet og 

handlekraft, og flere internasjonale markeder blir dysfunksjonelle.  

Helsedirektoratet konkluderer med at totalt 71 550 personer kan være smittet i Norge ved smittetopp. 

Det forutsettes videre at 40% av disse er asymptomatiske og at 60% utvikler symptomer/blir syke. Ved 

smittetopp vil dermed 42 930 personer ha symptomer/være syke.  

På kommunenivå per 10 000 innbyggere betyr dette at 135 personerrsoner vil være smittet når 

smittespredningen er på topp. Omregnet i forhold til antall innbyggere betyr dette at over 400 personer i 

Ringerike vil være smittet. Av disse vil ca 240 personer ha symptomer/være syke.  

Sett opp mot kapasiteten i spesialisthelsetjenesten så kan åtte av de syke i kommunen legges inn på 

sykehus. De øvrige 203 må tas hånd om av kommunehelsetjenesten. Det må legges videre til grunn at 

antall syke vil ligge opp mot smittetoppen over en lengre periode, kanskje så mye som 10 uker. Det er 

svært usikkert hvor mange av de pasientene kommunen må ta hånd om som kan følges opp i hjemmet 

(av fastlege/hjemmesykepleie) og hvor mange som har behov for seng/døgnplass. Basert på 

Folkehelseinstituttets estimat for sykehusinnleggelser kan man tenke at 3% av de syke har behov for en 

seng/døgnplass. Kommunen må derfor vurdere en økning av sengeplasser med faglig kvalifisert 

bemanning inntil Heradsbygda omsorgssenter står ferdig. 

Etableringskostnader 

Rådmannen har derfor sendt en beskrivelse av ønsket modulbygg ut på anbud, med frist for 

innlevering 28. mai 2020. Først når eventuelle anbud var kommet inn og vurdert, ville 

kommunestyret ha mulighet for å vurdere størrelse, utforming og kvalitet.  
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Ved innleveringsfristens utløp av det kommet inn ett anbud/tilbud, der leie er eneste alternativ. 

Dette viser at etableringskostnadene vil beløpe seg til kr. 6 800 670,- eks. moms for en periode 

over 18,5 mnd. Grunnarbeider/klargjøring (kommunens ansvar) vil koste ca. 4 mill. kroner. 

Tilbudsbrev m/løsningsbeskrivelser og plan- og fasadetegninger av løsningsforsalg er vedlagt 

denne sak. 

Rådmannen har hatt kontakt med husbanken for å få vurdert mulig deltagelse 

(investeringstilskudd) for et slikt prosjekt. Husbanken gir kun tilskudd til permanente 

etablissementer som tilfredstiller bankens krav til omsorgsboliger og/eller sykehjem. Foreslåtte 

modulløsninger genererer derfor ikke tilskudd. 

 

Alternative løsninger 

Ringeriks kommune har leid hotellsenger til samme formål så langt, og har erfaring med dette. 

Slik løsning ansees ikke god, og vil ikke være noe godt faglig tilbud over tid. Det er også 

kostnadsintensivt, da det ikke kan hentes ut synergieffekter av nærliggende kommunale 

etablissementer. Rådmannen vil ikke anbefale at kommunestyret baserer nødvendig 

kapasitetsøkning innen pleie/omsorg og behandling på slikt alternativ. 

 

Kommuneoverlegen har stengt 11 institusjonssenger på grunn av manglende sanitærforhold. 

Disse rommene er i slik forfatning at de på ingen måte fyller kravene til forsvarlighet. Dette 

forsterkes ytterligere av at kravene nå er skjerpet på grunn av pandemien. 

Dersom kommunestyret skulle velge å igjen å ta disse rommene i bruk, vil dette frembringe 

reaksjoner både fra pasienter og pårørende. Rådmannen vil presisere at dersom slik løsning 

velges, skjer dette imot kommuneoverlege og sykehjemsleges anbefaling. Rådmannen vil heller 

ikke anbefale et slikt alternativ. 

Bemanningsplan/kostnader 

Pasienter med alvorlig Covid-19 infeksjon krever høy medisinskfaglig kompetanse. Det 

inkluderer lege og sykepleiere med indremedisinsk, geriatrisk og palliativ kompetanse. 

Kompetent helsepersonell er en nøkkel kompetanse, der kommunen er avhengig av 

optimalisert tilretteleggelse med geografisk nærhet. Kommunen har i dag personell knyttet til 

Helsehotellet, og modulløsningen må bemannes med en grunnbemanning tilsvarende en 

bemanningsfaktor på 0,7. Dette vil utgjøre ca 12 årsverk. Dette forutsettes at nødvendige 

positive synergieffekter i forhold til det kompetansemiljøet som finnes på Austjord 

Behandlingssenter nyttes fullt ut. Kostnadene pr. årsverk er noe varierende i forhold til ansattes 

kompetanse og erfaring, men vi regner i snitt kr. 650 000,- inkl. feriepenger og 

sosialekostnader. De fleste opphold vil være korttidsopphold som generere marginalt 

egenbetaling. Samlet driftskostnad for modulbygget vil derfor måtte beregnes til 9,5 mill. 

kroner/år. 

Rådmannen anbefaler at mottatte tilbud om leie av modulbygg aksepteres. 
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Vedlegg 

 Tilbudsbrev m/løsningsbeskrivelser 

 Plan- og fasadetegninger 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Klækken hotell 

Møtedato:  04.06.2020  

Tid:   10:00  

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets §10 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE  

Tilleggsliste  
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

17/20 20/2539     

  Grunngitt spørsmål fra Terje Berghagen (Ap) - Sannering Nes i Ådal 

- Etappe 2  

  

 

18/20 20/2535     

  Interpellasjon fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Universal 

utforming i Ringerike og Hønefoss sitt bybilde  

  

 

71/20 20/1121     

  Verbalforslag - kommunale arbeidsplasser    

 

72/20 20/1226     

  Valg av nytt varamedlem til hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning etter Arne Broberg (H)  

  

 

73/20 20/640     

  Fritak fra politisk verv Marianne Wethal   

 



 

74/20 20/641     

  Fritak fra politisk verv Eirik Farestveit Erstad   

 

75/20 20/1226     

  Fritak fra verv Arne Broberg   

 

 

 

 

Ringerike kommune, 28.05.2020 

Kirsten Orebråten 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 20/2539-2   Arkiv: M30 &29  

 

Grunngitt spørsmål fra Terje Berghagen (Ap) - Sannering Nes i Ådal - 

Etappe 2  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Terje Berghagen (Ap) mottatt 27.05.20. 
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Arkivsaksnr.: 20/2535-4   Arkiv: L06 &29  

 

Interpellasjon fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Universal 

utforming i Ringerike og Hønefoss sitt bybilde  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) mottatt 27.05.20. 
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Arkivsaksnr.: 20/1121-2   Arkiv: 400  

 

Verbalforslag - kommunale arbeidsplasser  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Administrasjonsutvalget 27.05.2020 

71/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. 

 

 

  

Sammendrag 

Kommenstyret ønsker en utredning av hvilke arbeidsplasser det kan være mulig å flytte ut til de 

prioriterte områdene i kommunen. De utvalgte områdene er Tyristrand, Sokna, Nes i Ådal, 

Halingby og Åsa. 

 

Det har i de siste årene vært gjennomført samlokalisering av kontorarbeidsplasser for å skape 

robuste enheter og lettere tilgjengelige tjenester for innbyggerne. Dette har vært politisk 

bestemt av kommunestyret. Enhetene er fortsatt i prosess med å etablere seg. 

 

Kommunen har ikke egnet lokaler i disse prioriterte områdene dersom det er ønske om å flytte 

ulike administrative funksjoner dit. I tillegg er det også utfordringer knyttet til data og offentlig 

kommunikasjon.  

 

En ny organisering synes lite hensiktsmessig med tanke på tjenestene som skal ytes til beste for 

innbyggerne i Ringerike kommune 

 

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med budsjettbehandling for 2020 kom det opp dette verbalforslaget;  

 

«14. Rådmannen bes utrede hvilke kommunale arbeidsplasser det kan være mulig å flytte ut 

til de prioriterte tettstedene i kommunen.» 

14. Rådmannen bes utrede hvilke kommunale arbeidsplasser det kan være mulig å flytte ut til de prioriterte tettstedene i kommunen. 

De utvalgte områdene er;  

Tyristrand, Sokna, Nes i Ådal, Hallingby og Åsa. 
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Vi har sett på følgende: 

 kommunale bygg innen definerte tettsteder vurderes 

 tilgang på offentlig kommunikasjon til definerte tettsteder, både tilgjengelighet for 

ansatte og evt brukere av tjenester. 

 IT stabilitet  

 gjennomgang av mulige kommunale tjenester som kan flytte ut av Hønefoss sentrum 

 tidligere politiske vedtak 

 

Beskrivelse av saken 

 
Kommunen har totalt 62 lokasjoner (se vedlegg 1) hvor det arbeider ca 2300 kommunalt 

ansatte. Dette inkluderer sykehjem, omsorgsboliger, barnehager, skoler, servicetjenester og 

administrasjon. 50 av disse lokasjonene eier kommunen, de resterende 12 leies. Ut over disse 

lokasjonene som brukes i dag til nevnte arbeidsplasser, eier ikke Ringerike kommune bygg som 

kan egne seg til kontorarbeidsplasser på de prioriterte tettstedene.   

 

Kommunen er eier av et (to) bygg hvor det ikke er kommunal drift. Det ene bygget er den 

nedlagte barnehagen på Sokna, det andre er Heggen barnehage når den blir lagt ned. Begge 

eiendommene er i dårlig forfatning og må rehabiliteres for eventuelt å kunne tas i bruk til 

kontorarbeidsplasser. Estimert beløp for å rehabilitere bygg er kr 35 000,- pr m2, mens det for 

nybygg er kr 25 000,- pr m2. 

 

Det har vært prioritert å samle fagmiljøer og kompetanse for å få mer robuste enheter, og i 

2019 ble denne omorgansiseringen gjennomført og ferdig.  Dette gjelder tjenestene i Fossveien 

(miljø og areal, byggesak, jord og skogbruk, areal og byplan og utbygging), tjenestene i 

Familiens hus (barnevern, SPT, forbyggende helsetjenester, smittevern), og tekniske tjenester 

som har flyttet inn i felles bygg på Hensmoen. Hovedgrunnen til samlokalisering av disse 

tjenestene har vært å kunne utnytte felles kompetanse, robuste fagmiljøer og å få større 

publikumsvennlighet. 

  

På rådhuset er stabsfunksjonene for HR, Helse og omsorg, Utdanning og familie samlet i 

tillegg til servicetorget, dokumentsenteret, økonomiavdelingen, kommunikasjonsavdelingen og 

kommunens ledelse. IT- tjenesten og kulturenheten er plassert i kulturhuset, og NAV flytter til 

sentrumskvartalet. 

 

Samlokaliseringen har blitt gjennomført etter tidligere vedtak i kommunestyret.   

 

Alle disse arbeidsplassene vil det være teknisk og fysisk mulig å flytte, men det vil skape en del 

utfordringer. Det er blant annet ulik dekningsgrad av internett i distriktet. Kartet for 

internettdekning med 100 Mbit for Ringerike (se vedlegg 2), viser at det er dårlig dekning både 

på Nes, Sokna og i Åsa. 

 

Tilgjengeligheten for publikum vil være dårligere med bakgrunn i dårlig utbygd offentlig 

kommunikasjon. Det er få busser som går daglig, og de passer ikke med tanke på pendling fra 

Hønefossområdet. Se vedlagte rutetabeller, vedlegg 3. 
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Medbestemmelse – organisasjonene 

 

Utredningen om å legge ut kommunale arbeidsplasser til distriktene har vært drøftet med de 

største organisasjonene. De hovedtillitsvalgte er skeptiske til å legge flere arbeidsplasser ut og 

mener dette kan føre til at kommunen vil miste personell som i dag arbeider i Hønefoss. I 

tillegg mener de at det kan være krevende å rekuttere nye ansatte ut til distriktene, spesielt 

siden offentlig kommunikasjonsmuligheter er dårligere dit enn til Hønefoss. 

 

De tillitsvalgte er også opptatt av å bevare de fagmiljøene som i dag er etablert i Fossveien, i 

Familiens hus og på rådhuset. 

 

Tidligere politiske beslutninger om samlokalisering av tjenester. 

 

Fossveien 7 – 9, Storgaten 11-13 og Hensmoveien 19 

Hvis Ringerike kommune skulle kunne satse og vokse, var det viktig at kommunen fikk lokaler 

som kunne benyttes til kommunale tjenester. 

 

Kommunestyret vedtok enstemmig å gi rådmannen fullmakt til å kjøpe Fossveien 7-9 Eiendom 

AS til kr 21 000 000,-. (K – sak 24/16) 

 

Ny leieavtale i Storgaten 11-13 – «Familiens hus» (K –sak 91/18) 

 

24. februar 2012 ble det fattet vedtak i Kommunestyret om at:  

Det etableres «Familiens hus» innenfor kommunens bygningsmasse som inneholder alle 

primære helse- og omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt aktuelle 

helsetjenester til voksne.  

 

Ringerike kommune er lokalisert flere steder i Hønefoss sentrum. Da kommunen kjøpte 

Fossveien 7-9 i 2016 for å samlokaliserte enheter som jobber med planarbeid og 

samfunnsutvikling, ga det muligheter for å etablere «Familiens hus» i Storgaten 11-13. Det vil 

si at man i dette bygget kunne rendyrke tjenester rettet mot barn og unge. Dette var i tråd med 

kommunestyrevedtak fra 2012. Samlokaliseringen ble vedtatt i Kommunestyre august 2018.  

Familiens Hus har vært i drift siden 01. august. 2019 etter Familien Hus - modellen. 

 

Vedtak i kommunestyret: 

Ny leieavtale for leie av 6 888 m2 BTA i Storgaten 11-13 inngås for 10 år til en årlig leie på kr 

6 660 696,- som vil si kr 967,- pr m2 BTA.  

 

Samlokalisering av Teknisk forvaltning og Teknisk drift på Hensmoveien 19 (K-Sak 45/19) 

  

Ringerike kommune vedtok å kjøpe Hensmoveien 19 i sak 23/18. Eiendommen ble overført til 

Ringerike kommune 04.03.19. 

 

Hensikten med kjøpet var å samlokaliserer teknisk drift og forvaltning som var lokalisert både  

i Asbjørnsens gate og Follum.  
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Vedtak i kommunestyret: 

Det avsettes  kr 9 920 000, - i investeringsmidler til samlokalisering av Teknisk drift og teknisk 

forvaltning. 

 

Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 

 

Økte driftskostnader i forbindelse med flyttingen dekkes innenfor sektorens rammer. 

Rådmannen bes om å innarbeide dette i forbindelse med 1. tertial. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ved å legge kommunale arbeidsplasser ut til tettstedene, vil det berøre minst to av kommunens 

prioriterte bærekraftmål: Det vil kunne ha positiv innvirkning på mål 11, bærekraftige byer og 

tettsteder, men negativ innvirkning på mål 13, stoppe klimaendringer. Siden det er relativt lite 

utbygd kollektivmuligheter til tettstedene vil det, på grunn av økt avstand for publikum og 

ansatte, medføre mer bilbruk. 

 

Det er per i dag også i liten grad tilrettelagt for sykkelveier til tettstedene.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Dagens infrastruktur i Ringerike kommune baserer seg i stor grad på biltraffikk. I liten grad er 

det tilrettelagt med sykkelveier og offentlig transport ut i distriktet. Rådmannen vurderer det 

derfor slik at det er lite hensiktsmessig å gjennomføre en flytting av kommunale 

kontorarbeidsplasser ut i de prioriterte tettstedene.  

 

Det har nylig vært gjennomført samlokalisering av enheter for å skape roboste og gode miljøer, 

dette gjelder blant annet Familiens hus og samling av strategi og utvikling til Fossveien. Videre 

har kommunen få om noen, egnede lokaler som kan tas i bruk, i de prioiterte områdene. Det er 

også utfordringer med både internettdekning og offentlig kommunikasjon som gjør det lite 

publikumsvennlig å flytte tjenester. 
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Vedlegg 

1. Oversikt over kommunale bygg og arbeidsplasser 

2. Kart over internettdekning (100Mbit) 

3. Oversikt over bussruter og rutetabeller 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 
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Arkivsaksnr.: 20/1226-2   Arkiv: 465  

 

Valg av nytt varamedlem til hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning etter Arne Broberg (H)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/20 Valgutvalg 26.05.2020 

72/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som vara til HMA velges: Ivar Eskestrand (H) 

Richard Baksvær flyttes frem til 2 varamedlem og Eskestrand går inn som ny 6 varamedlem. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

I forbindelse med at Arne Broberg (H) har gått bort må det velges nytt varamedlem til 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jan Hatten 

 

saksbehandler: Trude Svendsen Bjerkås 
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Arkivsaksnr.: 20/640-1   Arkiv: 465  

 

Fritak fra politisk verv Marianne Wethal 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/20 Valgutvalg 26.05.2020 

73/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Marianne Wethal (V) fritas fra sine verv med virkning fra 1.mars 2020. 

 

Som vara til kommunal klagenemnd velges: Tove Mette Pedersen (V) 

 

Som representant til SU Ullerål Barnehage velges: Tove Mette Pedersen (V)   

 

 

  

Juridiske forhold  

Den som flytter fra kommunen vil ved utflytting ikke lenger være valgbar jf. Kommuneloven 

§7-2. 3 ledd bokstav b.  

 

§7-9 1 ledd «En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av 

organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og 

derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake 

igjen innen to år.» 

 

Rådmannens vurdering 

Saken legges frem uten innstilling til nye representanter. Det er det politiske organ som selv 

velger sine nye kandidater. 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Arkivsaksnr.: 20/641-1   Arkiv: 465  

 

Fritak fra politisk verv Eirik Farestveit Erstad 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Valgutvalg 26.05.2020 

74/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eirik Farestveit Erstad(MDG) fritas fra sine verv med virkning fra 1.mars 2020. 

 

Som vara til HOV velges: Cathrine Amanda Blisten Johansen (MDG) 

 

Som vara til SU/Helgerud skole velges: Cathrine Amanda Blisten Johansen (MDG) 

                   

Vara til kommunestyret er direkte opprykk fra varamannslisten 

 

 

 

Juridiske forhold 

Den som flytter fra kommunen vil ved utflytting ikke lenger være valgbar jf. Kommuneloven 

§7-2. 3 ledd bokstav b.  

 

§7-9 1 ledd «En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av 

organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og 

derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake 

igjen innen to år.» 

 

Rådmannens vurdering 

Saken legges frem uten innstilling til nye vararepresentanter. Det er det politiske organ som 

selv velger sine nye kandidater. 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Arkivsaksnr.: 20/1226-1   Arkiv: 465  

 

Fritak fra verv Arne Broberg 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/20 Valgutvalg 26.05.2020 

72/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som nytt varamedlem SU Vang skole velges: Viera Rozmara-Frydenlund (H) 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

I forbindelse med at Arne Broberg (H) har gått bort må det velges nytt varamedlem til SU ved 

Vang skole. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 Ringerike kommune, 04.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Klækken hotell 

Møtedato:  04.06.2020  

Tid:   10:00  

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets §10 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE  

Tilleggsliste 3  
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

19/20 20/2207     

  Grunngitt spørsmål fra  Hans-Petter Aasen (Sp) - vedrørende 

ekstraordinære tiltak for reiselivsnæringen  

  

 

 

 

 

Ringerike kommune, 02.06.2020 

 

Kirsten Orebråten 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 20/2207-7   Arkiv: U64  

 

Grunngitt spørsmål fra  Hans-Petter Aasen (Sp) - vedrørende 

ekstraordinære tiltak for reiselivsnæringen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/20 Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Hans-Petter Aasen (Sp) mottatt 28.05.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unntatt offentligheten
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/525-3  Arkiv: F30 &29  

 

Sak: 3/20 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Saeid Hosseini (Ap) - Etablering av flyktninger i 

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Utsatt til KS 03.03.20 på grunn av mangel på tid. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.02.2020: 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/525-2   Arkiv: F30 &29  

 

 

Interpellasjon fra Saeid Hosseini (Ap) - Etablering av flyktninger i Ringerike 

kommune  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Saeid Hosseini (Ap) mottatt 28.01.20 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike k ommune

v/ Ordfører

28.01.2020

Interpellasjon: Etablering av flyktninger i Ringerike kommune

Ringerike kommune har lenge tatt et stort og viktig ansvar ved å bosette flyktninger og lagt
forholdene til rette for god integrering og inkludering . Nasjonale og lokale myndigheters
retningslinjer i samarbeid med frivillighetens egne initiativer har gitt grobunn for mange gode
tiltak som hjelper flyktninger med å bli medlem av samfunnet på lik linje med resten av
befolkningen. Som kommunestyrerepresentant møter jeg ofte flyktninger som utrykker stor
takknemlighet for det norske samfunnet har gitt dem. Likevel peker flyktningene selv og
kommunale ansatte på problemer som må ta s t ak i for å oppnå mål som i kommuneplanens
samfunnsdel 2015 - 2030 er beskrevet som følgende:

• 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 e i alle

livsfaser.

Boligtjenesten i samarbeid med flyktningavdelingen har ansvar for å finne bolig som er tilpasset
nyankomne flyktninger ved første bosetning. Den disponerer noen kommunaleide boliger , og har
i tillegg kontrakt med en del private huseiere og leier deres boliger til flyktninger . Mange av
flyktningene som har bodd i disse bol igene ved første bosetting har ønsket å flytte på grunn av
dårlig tilstand og høy ere leiepris enn markedsverdien i det private leieboligmarkedet. Som e t
eksempel på det har jeg blitt informert om en bolig i Hofsfossveien som fra 2015 - 2018 ble leid
til flykninger for 15000 kroner per måned. Da kontrakten med kommunen ble avsluttet ønsket
ingen å leie boligen til samme pris og etter at den var tom i flere måneder ble den til slutt utleid
til 11500 kroner p er måned i 2019.

I et annet eksempel ble jeg opplyst om en flyktning under 25 år gammel som ble bosatt i en
kommunal to roms leilighet med en leie på 8760 kroner ( også dyrere enn lignende leilig heter i
området) som er mer enn introduksjonsstønaden vedkommende fikk utbetalt etter skattetrekk, og
han måtte dermed søke sosialhjelp hos NAV , og senere flytte ut. Introduksjonsstønaden skal i
utgangspunktet være nok til å dekke alle utgifte ne når deltakeren lærer norsk og samfunnsfag på
fulltid, og forberedes til et selvstendig liv i arbeid eller utdanning .

Kommunen mottar statlig integreringstilskudd i fem år for hver flykning den bosetter som skal
dekke alle utgifter i etableringsfasen. I flere tilfeller har kommunen nektet flykninger å ta med
seg møbler og hvitevarer de fikk ved første bosetting når de flytter til en billigere bolig. I flere
tilfeller har kommunen anskaffet disse møblene gratis ved overtakelse av dødsbo elle r fra « gis
bort torget » til finn.no, og denne handlingen har satt de nyankomne familie ne i en tøff



økonomisk situasjon. I de tilfellene hvor de har fått lov til å ta med seg enkelte hvitevarer har
noen familier klagd på kvaliteten til de varene og at de kunne knapt overleve garantiperioden
fordi produktet har vært fra en upålitelig leverandør selv om de t nødvendigvis ikke har vært av
den billigste sorten.

Flere nyankomne flykninger har utrykket bekymring og blitt rammet fysisk og psykisk for
oppståtte misforståelser i møtet med helsepersonell ettersom kvalifiserte tolker ikke tas i bruk i
helsesjekk og behandlinger som flykninger har krav på i løpet av de første ukene og månedene
etter a nkomst. Å forvente å forstå norsk godt nok så kort tid etter ankomst er urimelig, og
ettersom pasienten skal ha informasjon om egen helsetilstand og behandling på et språk d e
forstå r er det ifølge helsedirektoratet helsetjenestens plikt og ansvar for å bes tille tolk. Noen av
de rammede pasientene har benyttet sin rett til å klage på at det ikke ble brukt tolk i
helsetjenesten til p asient - og brukerombudet i fylket med hjelp fra venner og bekjente , men
dessverre er de fleste ikke kjent med sine rettigheter.

Det er ingen tvil at mennesker som blir reddet fra krig og forfølgelse , og får plass i det trygge
norske samfunnet vil for alltid være takknemlig e. Likevel er det deres rett å stille spørsmål til
folkevalgte og myndigheter om offentlige t jeneste r på lik linje med resten av befolkningen .

Jeg tillater meg derfor å stille ordfører følgende spørsmål:

1) I hvor stor grad mener ordfører en at boliger disponert av boligtjenesten har forsvarlig
tilstand og pris , og er tilpasset flykninge nes behov ?

2) Hvilke kriterier vurderes ved anskaffelse av møbler og hvitevarer og valg av leverandør?
3) Hvilke vurderinger blir gjort for å avgjør e om flyktningfamilier får beholde de møblene

og hvitevarene de får av kommunen når de flytter fra første bosetting?
4) Hvordan vil kommunen sikre at helsetjenester tar i bruk profesjonell e tolker og

kommuniserer presist til pasientene som har krav på det ?

Saeid Hosseini

Kommunestyrerepresentant

Arbeiderparti et
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/527-4  Arkiv: U01 &29  

 

Sak: 9/20 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) - Ringerike kommune trenger en 

oppdatert handelsanalyse  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsette til kommunestyrets møte 02. april 2020, da representanten ikke var tilstede. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 03.03.2020: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/527-3  Arkiv: U01 &29  

 

Sak: 5/20 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) - Ringerike kommune trenger en 

oppdatert handelsanalyse  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Utsatt til KS 03.03.20 på grunn av mangel på tid. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.02.2020: 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/527-2   Arkiv: U01 &29  

 

 

Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) - Ringerike kommune trenger en oppdatert 

handelsanalyse  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) mottatt 28.01.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike Kommune
v/ordfører

27.1.20

Interpellasjon: R ingererike kommune trenger en oppdatert handelsanalyse

Det er viktig å ha gode, konkrete og langsiktige planer, men også oppdaterte planer og
analyser. For å sikre sentrumshandelen må man ha en oppdatert , by og handelsanalyse som tar
for seg sentrumshandelen og handel i randsonen.

B y og handelsanalyse n vi har i Ringerike kommune er fra 2012 og mye har skjedd siden
2012. I den eksisterende handelsanalysen ble det anbefalt detaljvarehandel i s entrum, flere
kontorarbeidsplasser og det ble anbefalt handel med mer plasskrevende varer i randsonen av
sentrum. Siden den gang har man har fått store kjedebutikker med plasskrevende og mindre
plasskrevende varer i randsonen . D et har også blitt tilrettela gt for mer detaljvarehandel i
randsonen, man har da avv eket fra gjelden de handelsanalyse - ved flere anledninger , noe som
strider med handelsanalysen som foreligger .

Sentrumshandelen er under press , folks bosettingsmønstre og handlevaner endrer seg og man
må ta høyde for disse endringene , ta høyde for fremtidige bosettingsmønstre og fremtidige
handlemønstre .

Det er viktig å ha en kontinuerlig oppdatert by og handelsanalyse slik at politikere og ansatte i
kommunen får et oppdatert kunnskapsgrunnlag før man f atter avgjørelser i saker som omfatter
handel i sentrum og randsonen.

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål

1) Mener ordføreren at Ringerike kommune har en tilstrekkelig oppdatert
handelsanalyse?

2) Hvis nei, vil ordføreren ta initiativ til at det uta rbeides en oppdatert handelsanalyse?
3) Er ordføreren bekymret for sentrumshandelen?

Nina Basberg

Kommunestyrerepresentant

Senterpartiet



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1464-2   Arkiv: A10 &29  

 

 

Interpellasjon fra Harald Fagerås (Sp) - Nedleggelse av Heggen barnehage ønskes 

gjenopptatt  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Harald Fagerås (Sp) mottatt 23. mars 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



Harald F eras

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Eli Nilsen [eni@udi.no]
ia. marr iozozz:ss

-
l!irii.i'",' '; :;:lllr"rr;l

hara-fag@online.no
inl"ip"iiåon titordføreren i Ringerike kommune ved kommunestyremøtet2. april

2020

Dokid:
20038769
(20t1464-1)

Aktuelt tema som ønskes belyst av ordføreren er:

Heggen Barnehage har i dag tilhold i lokalene til tidligere Heggen skole på Veme' I tillegg til å være skole

og barnehage, har eiendommen siden 1864 vært en sentral møteplass for innbyggerne på Veme i hele L36

år.

Kommunestyret har vedtatt å legge ned barnehagen fra høsten 2020. På bakgrunn av dette har foreldrene

ved barnehagen tatt initiativ til å gjenoppta saken. Det er samlet inn 959 underskrifter som støtter dette'

Ringerike.kommune har nå fordelt og rpiitt.t barna i andre barnehager på Ringerike. samtlige foreldre har

imidlertid Heggen barnehage som prioritet nr. l-. Begrunnelsen er grei køfri beliggenhet, god parkering,

gode og romslige utearealer. Bygningen har ingen påpekte mangler iforbindelse med fortsatt

barnehagedrift. I tillegg er det en romslig gymsal i tilknytning til lokalene som kan benyttes av barnehagen

Lokalene har aktivitet 5 dager i uka i tillegg til barnehagedriften, og har i alle år vært gjenstand for et

mangfoldig kultur- og idrettsliv på Veme. Det er helt itråd med Ringerike kommunes målsetting om

aktivitet i nærmiljøene.

For å si det enkelu lokalene og aktiviteten bidrar til å spleise folk sammen, noe som øker trivselen i

nærmiljøet.

Ønsker derfor å stille følgende spørsmåltil ordføreren:

Vil ordføreren bidra til at saken om nedleggelse av Heggen barnehage vil bli gjenopptatt?

Vil Ringerike kommune bidra til at tidligeå H.gg.n skole, nå Heggen barnehage også i fremtiden vil være

et samlingspunkt for å opprettholde et godt nærmiljø på Veme?

Harald Fagerås

Senterpartiet
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DI N TOTALLEVERANDøR AV BYGG ETJ EN ESTER

ReferotfrabeforingpåHeggenbarnehoge.Vurderingav

tilstand på bygg og gjennomgong av fremlagt rapport fro 2018,

leg har brukt erfaringstall som grunnlag for mine priser for å

danne ett mest murig riktig bilde av hva det vil koste å få skolen

oPP ett brq nivå utvendig'

Del 1: Priser.

Tak:

Vi har ikke vært oppe på taket og sjekket tekkingen'Taket har i

dag shingeltak og er forholdsvis enkelt å legge om' Jeg har

priset montering av sarnafil lagt direkte oppå eksisterende

shingel.

Pris alle arbeider og materiell kroner 421200,00 eks mva'

Om man i tillegg ønsker å skifte ut takrenner så vil det koste ca

1-00 000,00 kroner eks mva på hele bygget'

Vinduer:

Vinduene har varierende tirstand. Ved enkle tiltak som maling

så kan vinduene leve i mange år til'

Arild Berg

3534 Sokna

Org.nr
Web

95974300 arild @bergsbvge.no
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915 910 378
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Jeg har priset utskifting av samtlige vinduer basert på

erfaringstall:

Pris alle arbeider og materiell kroner 588 000,00 eks mva.

Pris pr vindu kroner L2 000,00 eks mva.

Om man velger å male vinduene istedet vil det koste ca

50 000,00 kroner eks mva.

Dører:

Utskifting av alle ytte rdører i bygget. l- stk aludør som

hovedinngang sdør,3 stk terrasse dører og 3 stk bodd ører.

Pris alle arbeider og materiell kroner 163 000,00 eks mva.

Denne prisen er høy fordijeg har priset inn en aludør i

hovedinngangen og denne koster rundt 60 000,00 kroner.

Ma lins:

Bygget bærer preg av ikke å ha blitt vasket og malt på mange

år. Samtidig så er det tett vegetasjon rundt deler av bygget.

Disse to faktorene fører til massiv etablering av svartsopp.

Panelen iseg selv er ikke råten og kan leve i mange år med

riktig behandling. Det er kun noen bord her og der som trengs å

skiftes ut.

95974300Arild Berg

3534 Sokna

Org.nr
Web

915 910 378

arild@ ss.no
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Jeg har priset maling av de delene av bygget som ikke har blitt

malt fØr.

o Utskifting av råtne bord.

o Vask av vegger.

o Maling av vegger to strØk med kvalitetsmaling.

Pris alle arbeider og materiell kroner 108 250,00 eks mva.

Summering alle poster når alt utføres:

L

2

3

4

TAK

VIN DUER

DøRER

MALING

421,200,00

738 000,00

163 000,00

150 000,00

5 SUM t 472 200,00

Alle priser er eks mva.

Man kan velge en enklere og rimeligere løsning som vil hindre

ytterligere forfall. Da kan det være aktuelt å gtø, slik:

o Legge nytt tak, men la takrennene sitte.

. Male vinduer og skifte de som er Ødelagte.

o Skifte alle dørene.

o Male bygget som i del L.

Sum alle poster:

Arild Berg

3534 Sokna

Org.nr

Web

95974300

915 910 378

arild @beresbvge.no
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Arild Berg. L7 . LL.zOLg.

Arild Berg

3534 Sokna

Org.nr
Web

95974300

L

2

3

4

TAK

VINDUER

DøRER

MALING

42t 200,00

50 000,00

163 000,00

150 000,00

5 SUM 7 84 200,00

915 910 378

arild@beresbvsg.no
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Interpellasjon fra Knut Stubben (Krf) - Elveforebyggingsnemnda  
 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Knut Stubben (Krf) mottatt 09.03.20. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordfører 

Tidligere hadde kommunen mange forskjellige utvalg og nemnder. Ett av disse utvalgene som nå 

synes å være borte er «Elveforebyggingsnemnda». Formålet her var å sikre at det ble ført tilsyn med 

anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred i vassdrag og anlegg. Forskriften som er utarbeidet 

gjelder kun anlegg som staten ved Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt økonomisk bidrag til 

å bygge, og som kommunen har gjort forpliktende vedtak om å føre tilsyn med. Forskriften om dette 

er hjemlet i Vannressurslovens § 53. 

Som nevnt gjelder forskriften for anlegg, men på bakgrunn av et ras som sist høst gikk ved et 

populært turområde ved Hovsenga, nord i Hønefoss, stiller jeg følgende spørsmål til ordføreren: 

1. Finnes det fortsatt en nemnd som foretar denne nevnte kontrollen? 

2. Om denne nemnden nå er borte, hvem er det som utfører nevnte kontroll? 

3. Føres det noen form for kontroll med rasutsatte partier langs vassdragene i kommunen? 

 

Knut Stubben 

KrF 
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Arkivsaksnr.: 20/2206-4  Arkiv: 150  

 

Sak: 68/20 

 

Saksprotokoll - Økonomirapport 1. kvartal 2020  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Økonomirapport 1. kvartal 2020 med vedlegg, tas til orientering. 

2. Følgende budsjettkorreksjoner vedtas og innarbeides i driftsbudsjettet: 

a. Nye regler om pensjon for lærlinger utgjør økte pensjonsutgifter på 820.000 kr 

pr. år. Budsjettmidler til dekning av ny utgift overføres til Administrasjon og 

fellestjenester fra Avsetninger. 

b. Utgifter til nytt medlemsskap i Utmarkskommunenes sammenslutning utgjør 

45.000 kr pr. år. Budsjettmidler til dekning av ny utgift overføres til Strategi og 

utvikling fra Avsetninger. 

3. Følgende budsjettkorreksjoner vedtas og innarbeides i investeringsbudsjettet: 

a. Årsbudsjett 2020 på Heradsbygda omsorgssenter (prosjekt 10006) nedjusteres med 70 

millioner kroner. Ny ramme for prosjektet blir 430 millioner kroner.  

Budsjettert bruk av lån og mva. kompensasjon reduseres med henholdsvis 56,28 og 

13,72 millioner kroner, sum 70. mill kroner.  

b. Budsjettert investeringstilskudd fra Husbanken på 10,4 millioner kroner og 

salgsinntekter på 14,4 millioner kroner vedrørende Hov vest omsorgsboliger (prosjekt 

10007) forskyves fra 2020 til 2021. Budsjettert bruk av lån økes med 24,8 millioner 

kroner.  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.05.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Økonomirapport 1. kvartal 2020  
 

Forslag til vedtak: 

1. Økonomirapport 1. kvartal 2020 med vedlegg, tas til orientering. 

2. Følgende budsjettkorreksjoner vedtas og innarbeides i driftsbudsjettet: 

a. Nye regler om pensjon for lærlinger utgjør økte pensjonsutgifter på 820.000 kr 

pr. år. Budsjettmidler til dekning av ny utgift overføres til Administrasjon og 

fellestjenester fra Avsetninger. 

b. Utgifter til nytt medlemsskap i Utmarkskommunenes sammenslutning utgjør 

45.000 kr pr. år. Budsjettmidler til dekning av ny utgift overføres til Strategi og 

utvikling fra Avsetninger. 

3. Følgende budsjettkorreksjoner vedtas og innarbeides i investeringsbudsjettet: 

a. Årsbudsjett 2020 på Heradsbygda omsorgssenter (prosjekt 10006) nedjusteres med 70 

millioner kroner. Ny ramme for prosjektet blir 430 millioner kroner.  

Budsjettert bruk av lån og mva. kompensasjon reduseres med henholdsvis 56,28 og 

13,72 millioner kroner, sum 70. mill kroner.  

b. Budsjettert investeringstilskudd fra Husbanken på 10,4 millioner kroner og 

salgsinntekter på 14,4 millioner kroner vedrørende Hov vest omsorgsboliger (prosjekt 

10007) forskyves fra 2020 til 2021. Budsjettert bruk av lån økes med 24,8 millioner 

kroner.  

 

 

 

  

 

 

 

Innledning 

 



- 

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

økonomisk årsprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, ansatt og årsverk samt status 

på politiske vedtak som administrasjonen skal følge opp.  

 

Det ble i starten av 2020 gjennomført ledersamtaler mellom kommunalsjefene og 

enhetslederme, der ble det utarbeidet virksomhetsplaner for hver enhet som fastsetter konkrete 

tiltak for å nå målene for 2020. Rapporterting av mål er ikke gjort i denne kvartalsrapporten, 

dette skyldes at vi fortsatt er tildlig i året og at det vil være mer hensiktsmessig å rapportere på 

mål to ganger per år, det vil si i 2. kvartal og i årsrapport. På grunn av Koronasituasjonen er 

det også krevende å rapportere status mål allerede nå i forbindelse med 1. kvartal 2020.  

 

Saksfremlegget vil beskrive hovedbudskapet i rapporteringen pr. 1. kvartal 2020, og henviser 

videre til den vedlagte rapporten – for mer ytfyllende informasjon og detaljer. 

 

 

Budsjettkoreksjoner 

Rådmannen har foretatt administrastive budsjettkorreksjoner i driftsbudsjettet som ikke er av 

prinsipiell betydning, og som ikke endrer kommunens netto driftsramme. De økonomiske 

oversiktene i kvartalsrapporten inkluderer disse budsjettendringene.  

Se liste i vedlagte rapport. 

 

I tillegg ønsker rådmannen å foreta følgende budsjettkorreksjoner, jfr. forslag til vedtak: 

 

Justering av driftsbudsjetter - mellom sektorer 

Nye utgifter som ikke var kjent på det tidspunktet HP 2020-2023 ble utarbeidet. 
 

Justering av investeringsbudsjetter – mellom prosjekter 

 

Heradsbygda omsorgssenter: 

Tilbudet på totalentreprisen på Heradsbygda omsorgssenter vinteren 2019, var vesentlig lavere 

enn rammeavsetningen for dette arbeidet. Som følge av kontraktsinngåelsen med valgt 

entreprenør, reduseres nå prosjektets totalramme. Både årsbudsjettet og den totale 

prosjektrammen nedjusteres, slik at de er mer i tråd med de faktiske forhold. Budsjettnedtaket 

reduserer årets behov for låneopptak. 

 

Hov vest omsorgsboliger: 

Hov Vest er organisert som et borettslag. Økonomien i prosjektet kommer fram i 

saksframstillingen til BP2. Ringerike kommune mottar investeringstilskudd fra Husbanken og 

salgsinntekter fra borettslaget.  

Prosjektet Hov vest omsorgsboliger har blitt noe forsinket og vil ikke ferdigstilles før i 2021. 

Kommunen vil dermed ikke motta verken investeringstilskuddet fra Husbanken eller inntektene 

fra salg av leilighetene i 2020. Budsjetterte investeringsinntekter må derfor tas ut av budsjett 

2020 og innarbeides i Budsjett 2021 og Handlingsprogram 2021-2024. Bortfall av inntekter i 

2020 medfører økt bruk av lånemidler i 2020, isolert sett. 

 

 

Økonomiske årsprognose 



- 

Den økonomiske årsprognosen indikerer at Ringerike kommune vil få et betydelig lavere 

overskudd i 2020, enn forventet i budsjettet.  

 
tall i hele tusen kroner 

Budsjett

hittil  

Regnskap 

hittil  i  år

Avvik 

hittil Budsjett Prognose Avvik*

10 Folkevalgte og revisjon 2 886 2 386 500 11 025 11 025 0

20 Administrasjon og fellesutgifter 29 707 38 523 -8 816 100 301 103 301 -3 000

25 Strategi og utvikling 11 428 12 660 -1 232 43 296 43 296 0

30 Utdanning og familie 178 307 169 254 9 053 644 759 650 759 -6 000

40 Helse og omsorg 178 808 181 564 -2 756 656 251 675 251 -19 000

50 Teknisk, kultur og idrett 47 747 50 254 -2 507 170 656 170 656 0

51 Selvkost -4 087 -15 215 11 128 -70 977 -67 853 -3 124

70 Avsetninger, overføringer 19 912 -5 167 25 079 37 828 47 828 -10 000

464 708 434 259 30 449 1 593 139 1 634 263 -41 124

hele året 2020til og med mars 2020

Sektor:

Sum alle sektorer  
 

I budsjettet for 2020 er det forventet et overskudd (til ubundne avsetninger) på 43.186.000 kr. 

Dersom prognosen pr. 1. kvartal holder seg ut året, vil overskuddet bli redusert til 2,062 

millioner kroner. 

 

Sett i forhold til kommunes budsjetterte inntekter utgjør det budsjetterte overskuddet 1,67%. 

Prognosen tilsier nå 0,08 %.  

 

Se vedlagte kvartalsrapportens avsnitt «Kommunens tjenesteområder», for flere detaljer og 

kommentarer. 

 

 

Sentrale inntekter 

Inntekter fra skatt og rammetilskudd mv. forventes å bli som budsjettert, 1.779.060 kr. 

 

Finansinntekter og - utgifter 

I prognosen anslås det at renteutgifter på lån blir 10.000.000 kr lavere enn budsjettert. Dette er 

foreløpig tenkt avsatt til fond (ikke til å redusere avvikene på driftssiden). 

 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner (fond) 

Budsjettert netto avsetning til fond ved årets slutt er 32.771.000 kr. Det forventes å avsette 

43.186.000 kr til fond – og bruke av fond 10.415.000 kr.  

På finansområdet viser prognosene et positivt avvik på 10.000.000, som følge av lavere 

renteutgifter. Dette er i prognosen tenkt satt til fond, som da øker fra 43.186.000 kr til 

53.186.000 kr.  

 

 

Status investeringsbudsjetter 

Det er rapportert status på investeringsprosjekter pr mars 2020.  

Se vedlagte kvartalsrapport - avsnittet «Status investeringsprosjekter»  

 

 

 

Sykefravær 



- 

Det totale sykefraværet i årets 1. kvartal var 9,5 %. Det er noe lavere enn 1. kvartal i fjor.  

Se flere detaljer i vedlagte kvartalsrapport  

 

Bemanning 

Pr. 31. mars hadde kommunen 2.276 personer ansatt, fordelt på 1.874 årsverk. Sett i forhold 

til samme tid i fjor, viser tallene at det er færre ansatte og flere årsverk – noe som indikerer at 

flere har fått økte stillingsstørrelser.  

Se flere detaljer i vedlagte kvartalsrapport  

 

Status politiske oppdrag 

Kvartalsrapporten viser status på de KS-vedtak og verbalforslag, som administrasjonen skal 

følge opp og melde tilbake på.  

 

 

Rådmannens vurdering 

En ekstraordinær driftssituasjon som følge av Covid-19, gjør at fokus og oppgaver har vært 

preget av pandemien. Det er tildels omfattende og tidkrevende prosesser som skal til for å 

kunne omstille driften til gitte rammer. Det jobbes imidlertid iherdig under de rådende forhold, 

for å begrense de negative avvikene mellom budsjett og prognose i tjenestene.  

 

Rådmannen ser imidlertid at det på avsetninger til pensjon og lønnsvekst, kan bli et positivt 

avvik i forhold til budsjett – noe som vil bidra til et bedre resultat samlet sett, enn det som 

meldes nå. Men, kommunens utgifter tilknyttet pandemien og refusjonsordninger fra statens 

side, er holdt utenfor de økonomiske prognosene i kvartalsrpporten nå. Rådmannen vil i 2. 

kvartal ha en mer konkret oversikt over utgiftene og overføringene fra staten som er signalisert 

i revidert nasjonalbudsjett.  

  

 

Vedlegg 

Økonomirapport 1. kvartal 2020 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Økonomi 
 

Administrative budsjettkorreksjoner 
Fram til 1.kvartal 2020 er det gjort administrative korrigeringer mellom sektorer, jfr. 
Økonomireglementet, kapittel 5.2.3. Korrigeringene per 1.kvartal er i henhold til punkt 3 og 5 i kapitlet.   

Nedenfor er en oversikt over hvilke korrigeringer som er gjort. 

 

 

Totaloversikt - prognose 

 
Beløp i 1000 Budsjett 

hiå 
Regnskap 

hiå. 
Oppr. 

Bud. 
Budsjett 

2020 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Sentrale inntekter -496 074 -480 616 -1 779 060 -1 779 060 -1 779 060 0 
Netto finansutgifter og inntekter 36 760 30 601 153 150 153 150 143 150 10 000 
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner -2 603 0 32 771 32 771 42 771 -10 000 
Overført til investeringer 0 0 0 0 0 0 
Til disposisjon -461 916 -450 015 -1 593 139 -1 593 139 -1 593 139 0 

Folkevalgte og revisjon 2 887 2 386 10 823 11 025 11 025 0 

Administrasjon og fellestjenester 29 708 38 523 100 000 100 301 103 301 -3 000 

Strategi og utvikling 11 428 12 660 42 868 43 296 43 296 0 

Utdanning og familie 178 307 169 254 645 734 644 759 650 759 -6 000 

Helse og omsorg 178 808 181 564 648 405 656 251 675 251 -19 000 

Teknisk, kultur og idrett 47 747 50 254 172 632 170 656 170 656 0 

Selvkost -4 087 -15 215 -74 442 -70 977 -67 853 -3 124 

Avsetninger, overføringer 19 912 -5 167 47 118 37 828 47 828 -10 000 

Skatt og rammetilskudd 0 13 0 0 0 0 

Sum disponering 464 708 434 272 1 593 138 1 593 138 1 634 262 -41 124 

       

Merforbruk -/mindreforbruk + 2 792 -15 743 -1 -1 41 123 -41 124 

Fra  sektor Til sektor Beløp Beløpet gjelder

Helse og omsorg Utdanning og familie 2 311 000 Flytting av en bruker fra BPA til  hjemmetilbud barn

Utdanning og familie Helse og omsorg 5 187 000 Overføring av budsjettramme til  Hvelven 87 bofellesskap

Teknisk, kultur og idrett Selvkost 5 219 372 Rammekorreksjon som følge av forskriftsendring selvkost

Teknisk, kultur og idrett Selvkost -2 589 543 Rammekorreksjon som følge av forskriftsendring selvkost

Teknisk, kultur og idrett Folkevalgte 120 000 Budsjettmidler 17. mai komite flyttet

Utdanning og familie Teknisk, kultur og idrett 47 000 Eff.krav Kulturtjenesten feilplassert HP2020-2023

Avsetninger, overf. Strategi og Utvikling 150 000 Spillvarmeprosjekt, KS 60/19. 

Avsetninger, overf. Folkevalgte og revisjon 82 000 Justert budsjett i  fht. nye pensjonssatser

Avsetninger, overf. Administrasjon og fellestj. 301 000 Justert budsjett i  fht. nye pensjonssatser

Avsetninger, overf. Strategi og Utvikling 278 000 Justert budsjett i  fht. nye pensjonssatser

Avsetninger, overf. Utdanning og familie 1 854 000 Justert budsjett i  fht. nye pensjonssatser

Avsetninger, overf. Helse og omsorg 4 970 000 Justert budsjett i  fht. nye pensjonssatser

Avsetninger, overf. Teknisk, kultur og idrett 820 000 Justert budsjett i  fht. nye pensjonssatser

Avsetninger, overf. Selvkost 835 000 Justert budsjett i  fht. nye pensjonssatser
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Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000 
        
 Rev. bud 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. bud. Rev. bud. 
2020 

Prognose Avvik 
i kr 

Frie disponible inntekter        
Andre generelle statstilskudd -4 230 -4 450 5,2 % -20 466 -20 466 -20 466 0 
Skatt på eiendom -18 971 -19 025 0,3 % -57 000 -57 000 -57 000 0 
Skatt på inntekt og formue  -234 412 -215 568 -8,0 % -857 800 -857 800 -857 800 0 
Ordinært rammetilskudd -238 461 -241 572 1,3 % -843 794 -843 794 -843 794 0 

Sum Frie disponible inntekter -496 074 -480 616 3,1 % -1 779 060 -1 779 060 -1 779 060 0 
 

 
Skatt på eiendom 
Skatteinngangen knyttet til eiendom er nå i samsvar med budsjettert. Det er indikert at man 
grunnet Covid-19 situasjonen vil gi utsettelse på betaling av eiendomsskatt, det er uttalt at det 
kun er snakk om en utsettelse, og ikke en nedsettelse. Det vil kunne påvirke de terminvise 
betalingene, men ikke totalbeløpet.  
Det rapporteres derfor med prognose lik budsjett.  

Skatt på inntekt og formue  

Prognose fra skatteoppkreveren pr. mars i samsvar med budsjett. 

Ordinært rammetilskudd 

Ordinære rammetilskudd forventes å bli som budsjett.  

 

Finansinntekter og -utgifter 

 
Beløp i 1000 
        
 Rev. bud 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2020 

Prognose Avvik i kr 

Finansinntekter/-utgifter        
Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0,0 % -7 000 -7 000 -7 000 0 
Renteinntekter og utbytte -2 924 -2 182 -25,4 % -35 950 -35 950 -39 150 3 200 
Avdrag på lån 28 070 23 443 16,5 % 126 400 126 400 126 400 0 
Renteutgifter, prov. og andre 
finansutgifter 

11 614 9 340 19,6 % 69 700 69 700 62 900 6 800 

Sum Finansinntekter/-utgifter 36 760 30 601 16,8 % 153 150 153 150 143 150 10 000 
 

 
Gevinst finansielle instrumenter 
 
Fossefondet:  
Markedsverdien på Fossefondet var ved inngangen til året 156,9 millioner kroner. Etter en god start på 
året begynte aksjemarkedet fra slutten av februar å falle kraftig og fallet fortsatte i mars, med en total 
nedgang hittil i år på 10,26 %.   
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Renteinntekter og utbytte 

Utbytte fra Ringerikskraft forventes å være stabile, ingen endringer i prognosen foretas på dette 
tidspunktet.  

Bokførte renteinntekter startlån er 2,2 millioner kroner per 1. kvartal 2020. Prognosen økes med 3,2 
millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett, til 8,5 millioner kroner.  

Renteutgifter, prov. og andre finansutgifter 

Prognosen for renteutgifter startlån økes med 3,2 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett, til 
8,5 millioner kroner.  

Prognosen for renteutgifter investeringsgjeld reduseres med 10 millioner kroner. Dette som følge av 
rentenedsettelser og i tillegg en lavere investeringsprognose totalt sett.. 

 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene 

 
Beløp i 1000 
        
 Rev. bud 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2020 

Prognose Avvik i kr 

Avsetninger og bruk av avsetninger        
Til ubundne avsetninger 0 0 0 43 186 43 186 53 186 -10 000 
Bruk av ubundne avsetninger -2 478 0 -2 478 -9 915 -9 915 -9 915 0 
ERIGO FS 6/19 -125 0 -125 -500 -500 -500 0 
Til ubundne avsetninger KS 192/19 0 0 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger -2 603 0 -2 603 32 771 32 771 42 771 -10 000 

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 0 
 

 
 

Til ubundne avsetninger 
Foreløpig foreslås redusert prognose for renteutgifter investeringsgjeld, avsatt til disposisjonsfond. 
Prognosen for avsetninger er derfor økt med 10 millioner kroner. Budsjettmidlene på finansområdet 
totalt sett må opprettholdes. Det er ennå tidlig på året og usikkerhet knyttet til hvordan markedet vil 
utvikle seg. 
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Kommunens tjenesteområder 
 

Folkevalgte og revisjon 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Tjenesteområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. 
bud. 2020 

Rev.  
bud. 2020 

Siste 
prognose 

Avvik 
prognose 

        
10-Folkevalgte og 
revisjon 

2 887 2 386 17,3 % 10 823 11 025 11 025 0 

Sum 2 887 2 386 17,3 % 10 823 11 025 11 025 0 

 
Det forventes det ingen avvik i forhold til budsjett. 

 

Administrasjon og fellestjenester 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Tjenesteområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. 
bud. 2020 

Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
20-Administrasjon og 
fellestjenester 

29 708 38 523 -29,7 % 100 000 100 301 103 301 -3 000 

Sum 29 708 38 523 -29,7 % 100 000 100 301 103 301 -3 000 

 
Sektorens prognoser anslår et mulig samlet merforbruk på 3 millioner kroner.  
 
1,6 millioner kroner av dette gjelder IT. Årsaken til avviket er tapte inntekter, og økte kostnadene for 
leie av kommunikasjonslinjer - på grunn av krav til økt båndbredde og nyetableringer rundt i 
kommunen. 
Øvrig avvik på 0,4 mill kroner er forventet på sentral stab og økonomienhetene. 
  

Strategi og utvikling 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Tjenesteområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr.  
bud. 2020 

Rev.  
bud. 2020 

Siste 
prognose  

Avvik 
prognose  

 
25 – Strategi og utv. 11 428 12 660 -10,8 % 42 868 43 296 43 296 0 

Sum 11 428 12 660 -10,8 % 42 868 43 296 43 296 0 

 

Det forventes det ingen avvik i forhold til budsjett. 
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Utdanning og familie 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Tjenesteområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. 
bud. 2020 

Rev.  
bud. 2020 

Siste 
prognose  

Avvik 
prognose  

 
30-Utdanning og familie 178 307 169 254 5,1 % 645 734 644 759 650 759 -6 000 

Sum 178 307 169 254 5,1 % 645 734 644 759 650 759 -6 000 

 
Det meldes et samlet avvik på 6 millioner kroner i sektoren.  

Avviket skyldes flere elever med sammensatte behov i skolene og en økning i 
spesialpedagogiske tiltak i barnehage. Det er også et merforbruk knyttet til enheten for enslige 
mindreårige.  
 

Helse og omsorg 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Tjenesteområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. 
bud. 2020 

Rev.  
bud. 2020 

Siste 
prognose  

Avvik 
prognose 

 
40-Helse og omsorg 178 808 181 564 -1,5 % 648 405 656 251 675 251 -19 000 

Sum 178 808 181 564 -1,5 % 648 405 656 251 675 251 -19 000 

 

Sektoren melder et prognostisert merforbruk for året på 19 millioner kroner.  

Avviket skyldes økte driftsutgifter knyttet til ressurskrevende brukere, i tillegg til vanskeligheter med 
gjennomføring av planlagte tiltak for å holde budsjett. 

  

Teknisk, kultur og idrett 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Tjenesteområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. 
bud. 2020 

Rev.  
bud. 2020 

Siste 
prognose  

Avvik 
prognose  

 
50-Teknisk, kultur og 
idrett 

47 747 50 254 -5,3 % 172 632 170 656 170 656 0 

Sum 47 747 50 254 -5,3 % 172 632 170 656 170 656 0 
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Sektoren totalt melder prognose tilsvarende budsjett. 

Tiltaket "Gratis hall-leie" gir et inntektstap på 122 000 kr som forventes kompensert i budsjettet i 2. 
kvartal.  

Sektoren for øvrig melder ingen avvik. 

 

Selvkost 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Tjenesteområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. 
bud. 2020 

Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
51-Selvkost -4 087 -15 215 -272,2 % -74 442 -70 977 -67 853 -3 124 

Sum -4 087 -15 215 -272,2 % -74 442 -70 977 -67 853 -3 124 

 
Det meldes et merforbruk på selvkostområdet på 3,1 millioner kroner relatert til vann/avløp/slam.  

Plan, byggesak, utslipp og oppmåling 
Inntektene hittil gir ikke grunnlag for si at vi ikke vil nå årets budsjetterte inntekter for utslipp og 
byggesaker. Med forbehold om nedgang i byggeaktiviteten pga koronavirus osv, ligger vi an til å nå 
budsjett. 
Når det gjelder oppmåling og plan/regulering er ingen grunn til å anta at vi ikke kommer til å nå de 
budsjetterte inntektsmålene. På oppmåling har vi lav saksinngang for tida, men det er fortsatt tidlig på 
året, så dette kan ta seg opp. 

Budsjett 2020 
Budsjett for alle selvkostområdene er satt opp i etter møte med beregning fra EnviDan i september 
2019. På dette tidspunkt var det ute høringsforslag om endring av selvkostforskriften noe som ble godt 
ivaretatt for kommunen totalt ut i fra høringssvar fra EnviDan til departementet. Høringssvaret til 
EnviDan til den foreslåtte endringer i selvkostforskriften var følgende: 
§ 2 Selvkost: Presisering av at relaterte salgsinntekter skal godskrives gebyrgrunnlaget EnviDan er svært 
positive til at § 2, andre ledd, presiserer at salgsinntekter i tilknytning til produksjonen av 
selvkosttjenesten skal redusere gebyrgrunnlaget. Det er flere eksempler på kommuner som i dag holder 
slike salgsinntekter utenom selvkostkalkylen. Dette kan for eksempel være salg av drikkevann til andre 
kommuner eller behandling av andre kommuners septikk. Ofte blir slike inntekter regnskapsført på 
funksjon 320 Kommunal næringsvirksomhet. Vårt inntrykk er at det er svært beskjedne, om noen, 
kostnader som tilordnes disse inntektene. Denne praksisen kan medføre at brukerne dobbeltbeskattes. 
Bestemmelsen i § 2 vil i så måte virke begrensende på en slik, etter vår mening, uheldig praksis. 

Ringerike kommune har til og med 2019 fulgt den praksis at inntektene for behandling av andre 
kommuners septik ble hold utenfor selvkostkalkylen og ført på funksjon 320 Kommunal 
næringsvirksomhet. Dette er det ikke lenger anledning til fra 2020.Selvkost ligger som en egen sektor og 
da forslag til ny selvkostforskrift ble vedtatt og iverksatt 01.01.2020 medførte det at to ansvar på 
Teknisk forvaltning, sektor Teknisk, kultur og idrett, måtte flyttes til selvkostområdet. Dette fikk direkte 
påvirkning på kalkyle for avløp og slam. Merforbruket relaterer seg i all hovedsak til dette. 
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Prognose 2020 
Prognose for 2020 er meldt i henhold til budsjett satt opp i september 2019 men det er på det 
rene at blant annet redusert kalkylerente vil medføre redusert bruk av fond ev større 
fondsavsetninger. Prognose for volumnedgang sier også at budsjettert inntektsnivå for vann og avløp er 
for høyt satt. Dette får samme virkning som redusert kalkylerente. I prognose for 1. kvartal er det for 
tidlig å si hva effekt for prognose blir på årsbasis men det jobbes med å få en totaloversikt over 
selvkostområdene vann, avløp og slam og vi vil komme tilbake til dette i 2. kvartalsrapportering. 
 

Avsetninger, overføringer 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Tjenesteområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. 
bud. 2020 

Rev.  
bud. 2020 

Siste 
prognose  

Avvik 
prognose 

 
70-Avsetninger, 
overføringer 

19 912 -5 167 125,9 % 47 118 37 828 47 828 -10 000 

Sum 19 912 -5 167 125,9 % 47 118 37 828 47 828 -10 000 

 
Her meldes det et samlet negativt avvik på 10 mill kroner i forhold til budsjett.  

Avviket knytter seg til reduserte statlige overføringer i forhold til flyktninger/asyl på omlag 1 million 
kroner, og ett stort effektiviseringskrav som det p.t. ikke er funnet tiltak på.  

På dette området følges utviklingen nøye fremover. Avsetninger til Klp pensjonens reguleringspremie 
mv. ser ut til å bli lavere enn opprinnelig budsjettert.  Dersom det også blir et rimeligere lønnsoppgjør 
enn forventet, kan utgiftene bli lavere enn avsetningen som ligger i budsjettet nå. Foreløpig meldes det 
ikke et positivt avvik i forhold til disse to postene. 

 
 
 
Status bosetting av flyktninger 
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 25 flyktninger i 2020. I tillegg kommer 
eventuelle familiegjenforeninger.  
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Status investeringsprosjekter 
 

Folkevalgte og revisjon 

 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

Oppgradering FS-
salen og KS-salen 

4K-2020 2 500 27 1,1 % 2 500 Prosjektet er i planleggingsfasen 
 

Sum  2 500 27  2 500  
 

 
 
 

Administrasjon og fellestjenester 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

IKT - Investeringer  0 796 100,0 % 0 Se 0701 da det er overført dit. 
 

IT felles 
infrastruktur 

4K-2020 4 187 0 0,0 % 3 700 Etterslep på gjennomføring av inv. plan til nå i 
år, pga. manglende kapasitet til å gjennomføre og 
Korona situasjon gjør det ekstra utfordrende. 
OBS! Dette prosjektet må videreføres årlig, 
eller inntil det foreligger alternativ finansiering. 
 

Nytt sak- og 
arkivsystem ACOS 

4K-2020 3 900 0 0,0 % 4 000  

Nødvendige 
branntiltak 
rådhuset 

4K-2020 2 000 0 0,0 % 2 000 Prosjektet er ikke startet 
 

Ombygging 
Ringerike rådhus 

4K-2020 3 832 3 671 95,8 % 0 Prosjektet er på det nærmeste avsluttet. Det 
gjenstår noen arbeider som å ferdigstille to 
garderober i underetasje. Dette er satt litt på vent 
som følge av Covid-19 og at Rådhuset da stengte 
dørene. 
 
Overforbruk skyldes bestillinger som følge av 
avdekking av feil og mangler i bygget blant annet 
utskiftning av el skap som ikke lå i inne i prosjektet. 
 

Sum  13 919 4 467  9 700  
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Strategi og utvikling 
 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

Byutvikling 4K-2022 15 000 0 0,0 % 15 000  

Sykkelbysatsing LØPENDE 3 163 16 0,5 % 1 000  

Sum  18 163 16  16 000  
 

 
 

 
Utdanning og familie 
 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

Benterud skole  12 036 2 183 18,1 % 0  Skolen er ferdigstilt. Det gjenstår opparbeidelse 
av  kunstgressbane og  gangsti ved banen 
som utføres sommeren 2020. Gjenstår også noe 
fakturering vedrørende sambruksvei.. 
 
Årsprognose anslått ca 5 mill kr. 
 

Hov 
ungdomsskole 
med idrettshall 

4K-2022 52 595 1 373 2,6 % 50 000 Prosjektet har vært ute på anbud og evaluering av 
tilbydere pågår nå og skal være ferdig i mai 2020. BP2 
sak til kommunestyret i juni  med planlagt oppstart 
av rivearbeider på Hov U skole og bygging av ny skole 
som starter til høsten. 
 
Tilbudene som er kommet inn ligger over beregnet 
avsetning..  Det jobbes i forhandlingsfasen med å 
skaffe seg albuerom før samhandlingsfasen og mest 
mulig prising av mulige kostnadsreduksjoner.   
 
 

Hønefoss 
barnehage 
(inventar og 
oppgradering) 

 403 0 0,0 % 0 Status: i henhold til plan. 
 

IKT - 
barnehage 

4K-2020 1 034 0 0,0 % 500 Investeringer i barnehage går som planlagt. 
 

IKT - Skole LØPENDE 1 623 0 0,0 % 2 000 Merforbruk 2019, og ytterligere merforbruk dersom 
alle nye 1. klassinger skal få ny Chromebook. 
 

Lekeplassutstyr 
barnehager 

4K-2022 2 000 0 0,0 % 2 000 Planlagt og fordelt, iverksettes så snart forholdene 
tillater det. 
 

Nes skole ny 
barneskolefløy 

4K-2021 16 994 1 162 6,8 % 16 650 Anbudskonkurranse er gjennomført og entreprenør 
skal innstilles og sum totalprosjekt ligger under 
totalbudsjettet. 
Prosjektet følger oppsatt økonomi og fremdriftsplan  
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 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

Oppgradering 
barnehager 

LØPENDE 1 553 22 1,4 % 1 000 Dette er planlagt utført i tidsrommet Mai-September 
 

Oppgradering 
skolebygg 

LØPENDE 7 344 481 6,6 % 7 000 Status: i henhold til plan. 
 

Ullerål skole 
med idrettshall 

4K-2020 109 991 27 280 24,8 % 108 000 Prosjektet går etter oppsatt økonomi og 
fremdriftsplan. 
Planlagt overtagelse i juni 2020 med testdrift frem til 
august 2020 hvor skolen skal tas i bruk 
 

Utbedringer 
Tyristrand 
skole 

4K-2020 5 450 0 0,0 % 5 450 anbudskonkurranse på vinduer og entreprenør er 
hentet inn. 
 

Sum  211 023 32 502  192 600  
 

 
 

 
Teknisk, kultur og idrett 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

BRR - Biler og 
redningsverktøy 

LØPENDE 2 507 220 8,8 % 0 På grunn av korona-utfordringer på bilfabrikk er 
det usikkert når de nye skogbrannbilene blir 
levert. BRR jobber med å få info fra fabrikk. 
 

Energi, inneklima, 
overvåkning, sikring 

LØPENDE 2 454 642 26,1 % 2 000 Prosjekter i gang på Tyristrand skole, Vang Skole 
og Hallingby skole er i gang og går etter planen 
Vang har blitt billigere enn budsjettert, 
Hallingby ser ut til å bli dyrere.  
 

Etablering av 
ladepunkter elbil 

4K-2021 3 000 0 0,0 % 3 000 Jobber med prosjektet. Må få en felles 
ladestrategi også med tjenestebiler. Oppstart 
etter sommeren. 
 

FDV-system 4K-2020 2 500 0 0,0 % 2 000 Nytt FDV system er planlagt innkjøpt i løpet av 
2020. Prosessen har stoppet noe opp pga 
Korona situasjonen 
 

Kjøp av eierseksjoner 
i Ringerike 
kultursenter 

4K-2020 33 388 0 0,0 % 33 500  
 
 
 
 
 

Kommunale veier LØPENDE 15 173 0 0,0 % 15 000 Prosjekter går som planlagt. Oppstart med 
entreprenører er ca 1. mai. 
 
Havikveien, Lageshalveien og Loveien har 
inngått kontrakt med entreprenør. 
 
Jonsrudveien gjennomføres med egne 
mannskaper. 
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 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

Kommunale veilys 4K-2023 1 000 0 0,0 % 1 000 Prosjekt som planlagt. 
 
Råtekontroll og internkontroll er bestilt på deler 
av vårt gatelys nett. 
 

Nettbrett til Renhold 4K-2020 600 4 0,6 % 600 Prosjekt går som planlagt. 
 

Parkering - utskifting 
10 P-automater 

4K-2020 1 500 0 0,0 % 1 500 Prosjekt går som planlagt. 
 
P-automater er bestilt. 
 

Riddergården 
oppgradering og 
sprinkling 

4K-2020 5 191 12 0,2 % 4 850 Motatt tilbud er over avsatt ramme 
 
Vi vurderer alternative løsninger og kommer 
tilbake med politisk sak 
 

Teknisk drift - 
Maskinpark 

LØPENDE 1 000 0 0,0 % 1 000 Prosjekt går som planlagt. 
 

Trafikksikkerhetstiltak 4K-2023 2 000 0 0,0 % 2 000 Prosjekt går som planlagt. 
 
Planlagte tiltak er nye fartsdumper, oppmerking 
og belysning i noen områder for å bedre 
trafikksikkerheten. 
 

Sum  70 313 877  66 450  
 

 
 
 
Helse og omsorg 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

Helse - 
Inventar/medisinsk 
utstyr 

LØPENDE 3 250 499 15,4 % 3 250  

Heradsbygda 
omsorgssenter 

4K-2021 270 562 48 842 18,1 % 228 700 Gjeldende budsjett er på kr 499 775 094,- 
 
Totalprognose pr. 15.04.20 er på kr 
413 172 305,- 
 
Årsprognosen for 2020 er kr 200 000 000,- 
 
Prosjektet følger oppsatt økonomiplan etter 
kontrakt men er blitt ca 62 dager forsinket i 
henhold til fremdriftsplan. Dette skyldes 
endringer som i hovedsak er generert av Helse 
og omsorg og er i hovedsak utvidelse av 
hjemmetjenesten 
 
Det foreslås å ta ned budsjett rammen fra kr 
499 775 094,- til kr 430 000 000,-. Dvs. et nedtak 
på kr 69 775 094,- 
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 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

Prosjektet har startet fase 2 av inn heising av 
massiv tre på del 2 og har startet med 
grunnarbeider/støping på del 3.  Prosjektet 
følger kvalitetsplanen som er satt 
 

Hjelpemiddellageret 
/ velferdsteknologi 

4K-2023 2 500 0 0,0 % 2 500  

Hov vest 
omsorgsboliger 

4K-2020 28 440 230 0,8 % 27 700 Totalbudsjettet for Hov foreldrekonsept er kr 
31 000 000,- . 
 
Total prognose pr. 15.04.20 er kr 31 000 000,-. 
 
Prosjektet er under utførelse og følger oppsatt 
økonomiplan. 
 
Fremdriftsmessig er man ltt etter plan men man 
prøve å hente dette inn. 
 
Års prognose for 2020 er 22 000 000,- 
 

Hov øst 
omsorgsboliger 

4K-2020 97 293 7 193 7,4 % 81 500 Totalbudsjett for Hov øst omsorgsboliger kr 
133 700 000,- 
 
Av dette utgjør ca. 6,5 MNOK avsetning for 
kostnad til infrastruktur tiltak som skal overføres 
til prosjektet med infrastruktur i Hov Allee. 
Godkjent kostnadsramme for selve 
byggeprosjektet er kr 127 200 000 MNOK. 
 
Totalprognose pr 15.04.2020 kr 112 363 381,-. 
 
Årsperiodisering 97 293 111 
 
Årsprognose for 2020 er kr 80 000 000 
 
Prosjektet er under oppføring og er ca 1 uke 
etter omforent fremdriftsplan, Det ligger an til 
at prosjektet kan bli ytterligere forsinket som 
følge av Covid 19 og mannskapsutfordringer..  
 

Oppgradering 
helse- og 
omsorgsbygg 

LØPENDE 2 051 36 1,7 % 1 900 Flere oppdrag satt på vent (Hvelven 85-
varmestyring og Tyribo-hovedtavle). Se på 
mulighet for omprioritering i samråd med 
kommunalsjef helse. Dette skyldes 
begrensninger på helsebygg i forbindelse med 
Coronatiltak 
 

Parkering Austjord 4K-2020 3 180 4 0,1 % 3 180 Ikke startet opp pr  dato men rivningsarbeid er i 
ferd med å sendes ut  
 

Ringerike legevakt 
og 
ambulansesentral 

4K-2020 77 815 11 295 14,5 % 73 100 Totalbudsjett for ny legevakt er kr 106 000 000,- 
 
Totalprognose pr 15.04.20 er kr 88 500 000,- 
 
Årsperiodisering for 2020 er satt til kr 
73 100 000. Årsprognose for 2020 er kr 
56 956 230,- dette er en økning fra februar. 
Dette skyldes at etterslep fra 2019 er lagt til i 
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 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

prognosen.   Det er fremdeles en god økonomisk 
situasjon for prosjektet. 
 
Prosjektet følger oppsatt økonomiplan og er pr 
15.04.20 ca. 2 uker forsinket etter omforent 
fremdriftsplan.  Dette vil bli mer da prosjektet 
har hatt utfordringer med bemanning i forhold 
til Covid 19.  
 
Planlagt ferdigstillelse er september 2020 
 

Ringerikskjøkken - 
produksjonskjøkken 

 3 549 3 901 109,9 % 0 Ringerikskjøkkenet er ferdigstilt og anlegget er 
tatt i bruk. 
 
årsprognose 4 048 940 
 
Merforbruk på  ca 500 000 kr skyldes i 
hovedsak  bestilling av eget renseanlegg som er 
nødvendig for produksjonskjøkkenet. og som 
ikke var tatt med i utgangspunktet 
 

Sum  488 640 71 999  421 830  
 

 
 
 
Selvkost 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvarta) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

Digitale vann- 
målere 

4K-2022 8 243 470 5,7 % 2 000 Mindreforbruk grunnet restriksjoner i 
forbindelse med korona 
 
 

IT sikkerhet på 
styringssystemer 
VAR 

4K-2021 2 000 0 0,0 % 2 000 Det tar tid å starte arbeidet, 
kartleggingsarbeider er godt i gang. Investering 
vil være ferdig i 2021 som planlagt. 
 
 
 

Monserud 
renseanlegg 

4K-2020 19 281 6 569 34,1 % 3 600 Monserud ra nærmer seg ferdigstilling. Det er 
ikke satt på avløpsvann på renseanlegget da 
man har hatt reklamasjoner mot 
byggentreprenør på lekkasjer i bassenger som 
har ført til forsinkelser. I tillegg har situasjonen 
rundt Covid 19 også ført til noen forsinkelser. 
 
Lekkasje tetting pågår og det er forventet at 
oppstart med påslipp av avløpsvann på det nye 
anlegget vil skje tidligst medio mai. 
 
Total budsjett er kr 360 000 000,- 
 
Totalprognose er kr 364 280 697 
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 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvarta) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

 
Årsperiodisering 2020 kr 19,3 mill inkludert 
overførte midler fra 2019. 
 
Årsprognose kr 23 494 040,- 
 
Overforbruk på kr ca 5 mill i henhold til 
prognose og det forventes at denne kan bli 
høyere som følge av utfordringene rundt 
lekkasjetetting . 
 
Avviste kostnader i sluttoppgjøret for 
entreprise B1 Bygningsmessige arbeider er ikke 
inkludert i prognosen. Det er egen rapportering 
på dette. 
 

Overføringsledninge
r Åsa - Monserud 

4K-2020 12 921 7 687 59,5 % 14 000 Totalbudsjett er på kr 77 500 000 
total prognose er på kr 78 915 700,- 
Dette er et avvik på kr 1 415 700,-.  Dette 
skyldes arbeider med grunnerverv og  arbeider 
med pumpetasjoner 
 
Alt er ferdigstilt med unntak av noen mindre 
arbeider på Åsa øst  
 
Årsprognose 2020 er lik årsramme 2020 kr 
13 825 737,-  
 

Sanering Nes i Ådal 
etappe 2 

4K-2020 13 160 220 1,7 % 12 000 Anbudskonkurranse er gjennomført og 
entreprenør innstilt og igang med arbeider 
Prognose lik ramme.  
 

Styresystem Nes RA 
og Monserud RA 

4K-2020 14 873 33 0,2 % 14 500 Prognosen for 2020 er usikker, da nødvendige 
tiltak og fremdrift er uviss. Budsjettet for 2020 
er ca. kr 14,9 mill. inkl. overførte midler fra 
2019. Prosjektet har blitt forsinket som følge av 
forsinkelse på prosjekt 15013. 
Forprosjektrapport om nødvendige tiltak er 
forventet å foreligge i begynnelsen av mai. Pga. 
forsinkelsen vil ikke prosjektet bli sluttført i 
2020. Det vil dermed være aktuelt å overføre 
deler av årets budsjett til 2021. 
 

Tandberglia / 
Tandberghøgda 

4K-2020 800 0 0,0 % 800 Dette er en kostnad som er avtalt at 
kommunen skal dekke i forbindelse med 
utbyggingsavtale på Tandberglia 
 

Utskifting 
avløpsledninger 

LØPEND
E 

9 705 4 523 46,6 % 9 000 I Hov Alle har endel av arbeidet blitt overført til 
2020, dermed kommer utgifter i 2020 også. En 
relativt stor utskifting i Vinterroveien vil legge 
beslag på resten av årets bevilgning. 
 

Utskifting 
vannledninger 

LØPEND
E 

9 426 1 758 18,6 % 9 000 Utskifting av galvanisert vannledning i 
Ruaveien er utført. Utskifting av vannledning 
fra Haugsbygd, Knestang vil ta en stor del av 
investeringsmidlene. I tillegg ferdigstilles 
elvekryssing Kvernbergsund bru, samt som en 
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 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvarta) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

brøk av prosjekt Vinterroveien vil også bli 
belastet VA. 
 

VA-anlegg Parkgata - 
Storjordet etappe 1 

4K-2020 18 763 3 672 19,6 % 15 800 Anlegget er igangsatt og skal ferdigstilles høst 
2020. Deler av anlegget skal stå ferdig til 
skolestart 20. august. Anlegget ligger litt etter 
planen pga Covid-19 samt utfordringer rundt 
grunnforhold i Grensegata og Parkgata. 
 
Totalbudsjettet er på kr 20 000 000,. Man 
ligger ab til pr 15.04.20 på et merforbruk på kr 
7 312 500,- 
 
Dette skyldes merforbruk i forbindelse med 
grunnforhold,og  prosjektleder/byggeløderkost
nader på kr 4,5 mill, 
 
  
 

Sum  109 17
2 

24 932  82 700  
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Sykefravær per tjenesteområde 
 
 Korttid   Langtid   Total   

Tjenesteområde 1.kv 2.kv Korttid 
% 

2019 1.kv 2.kv Langtid 
% 

2019 1.kv 2.kv Samlet 
fravær 

% 

2019 

Folkevalgte og revisjon 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

Administrasjon og 
fellestjenester 

2,47 
% 

0,00 
% 

2,47 % 1,48 
% 

2,31 
% 

0,00 
% 

2,31 % 4,11 
% 

4,78 
% 

0,00 
% 

4,78 % 5,59 
% 

Avsetninger, 
overføringer 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

Strategi og utvikling 2,02 
% 

0,00 
% 

2,02 % 0,83 
% 

2,74 
% 

0,00 
% 

2,74 % 2,84 
% 

4,76 
% 

0,00 
% 

4,76 % 3,67 
% 

Utdanning og familie 2,33 
% 

0,00 
% 

2,33 % 1,20 
% 

5,28 
% 

0,00 
% 

5,28 % 6,83 
% 

7,61 
% 

0,00 
% 

7,61 % 8,04 
% 

Teknisk, kultur og idrett 1,97 
% 

0,00 
% 

1,97 % 1,03 
% 

4,43 
% 

0,00 
% 

4,43 % 6,15 
% 

6,40 
% 

0,00 
% 

6,40 % 7,19 
% 

Helse og omsorg 3,14 
% 

0,00 
% 

3,14 % 1,18 
% 

10,26 
% 

0,00 
% 

10,26 % 11,02 
% 

13,41 
% 

0,00 
% 

13,41 
% 

12,19 
% 

Selvkost 1,22 
% 

0,00 
% 

1,22 % 1,18 
% 

0,88 
% 

0,00 
% 

0,88 % 3,58 
% 

2,10 
% 

0,00 
% 

2,10 % 4,76 
% 

Skatt og rammetilskudd 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

Finans 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

Sum tjenesteområder 2,60 
% 

0,00 
% 

2,60 % 1,19 
% 

6,85 
% 

0,00 
% 

6,85 % 8,17 
% 

9,45 
% 

0,00 
% 

9,45 % 9,36 
% 

 

Det er grunn til å anta at sykefravær 1. kvartal 2020 rapporteres noe lavt. Årsaken til dette er at 
tallgrunnlaget ikke inneholder alt sykefravær for mars 2020 fordi tallene er hentet ut av fagsystemene 
før alt er registrert.  

Sykefravær for 1. kvartal 2020 er 9,5 %, sammenliknet med 1. kvartal 2019 (10,7 %) er dette en nedgang 
på 1,2 prosentpoeng. Som nevnt er det er grunn til å forvente et noe større tall for 1. kvartal 2020, men 
det er likevel positivt at det ser ut til å bli en nedgang totalt sett.  

Situasjonen med Korona-virus har preget kommunen i stor grad fra 12. mars og det er igangsatt store 
smitteverns-forebyggende tiltak. Dette antas å ha positiv effekt på sykefraværet. Kommunen har frem til 
nå ikke hatt bekreftede Korona-syke ansatte, men terskel for å holde seg hjemme med lettere 
luftveisinfeksjoner og forkjølelse antas å ha medført en del sykefravær. Over 700 ansatte har hatt 
hjemmekontor i Korona-perioden og er således mindre utsatt for sykdom enn det som er normalt på 
denne tiden av året.  

Alle sektorer med unntak av helse og omsorg viser en positiv nedgang i sykefraværet.  

I 2020 arbeides det videre med de enhetene (Benterud skole, Hønefoss barnehage, hjemmetjenesten i 
Hønefoss, Hallingby omsorgssenter, Krokenveien og Fossetorget, Hønefoss omsorgssenter) som er en 
del av "sterkere-tilbake-opplegget". Foreløpige tilbakemeldinger derfra er positive. 10 ansatte har fått 
tilbud om et "sterkere-tilbake-opplegg" som går over 6 måneder. På tross av Korona-viruset har arbeidet 
ikke stoppet opp. Stamina (bedriftshelsetjenesten) bidrar aktivt både i de individuelle oppfølgingene 
som er igangsatt og med støtte til lederne i de utvalgte enhetene.  
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Bemanning 
 
Antall årsverk pr 31.03.2020  er på 1874, det er 17  årsverk flere enn for 31.03.19. 
Antall ansatte pr 31.03.2020 er på 2276, det er 20 færre enn pr 31.03.2019. Dette kan indikere at flere 
har fått større stillinger, også gjennom krav. 

I forhold til 01.01.2020, har det økt 7 årsverk fram til 31.03.2020. Dette kan skyldes økning av årsverk og 
nyansettelse ved Sundvolden Helsehotell. 

Rammeområder Årsverk   Ansatte   

  1 kvartal 2019 1 kvartal 2020 1 kvartal 2019 1 kvartal 2020  

          

Folkevalgte og revisjon 1,5 1,5 2 2 

Administrasjon og fellesutgifter 102 106 113 124 

herav lærlinger  10 15 20 30 

Strategi og utvikling 37,5 38 40 40 

Utdanning og familie 735 747 869 870 

Helse og omsorg 755 762 1024 999 

Teknisk, kultur og idrett 178 167 199 188 

Selvkost 48 52,5 49 53 

sum 1857 1874 2296 2276 
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Politiske saker og verbalvedtak 
 

Administrasjon og fellestjenester 

       

Oppdrag  Status Beskrivelse status 

192/19 - Om 
kommunale 
arbeidsplasser kan 
flyttes ut til de 
prioriterte 
tettstedene i 
kommunen 

    Det arbeides med en politisk sak som vil legges frem 
for kommunestyret i løpet av juni 2020. Utredningen 
om kommunale arbeidsplasser var planlagt behandlet 
i forkant i administrasjonsutvalget, men på grunn av 
Koronasituasjonen har dette ikke vært mulig.  

192/19 - kartlegging av 
internett dekningen i 
kommunen 

    Det som er gjennomført som knyttes til området 
dekning i Ringerike er at vi har kontakt med NKOM om 
å få oppdaterte dekningskart for Ringerike, vi har fått 
tilgang til kartene fra 2019. IT har også startet en 4G 
dekningsanalyse langs hovedveier, der 
hjemmetjenesten arbeider og der VA har 
installasjoner, denne oversendes oss primo mai. 

Når målinger er på plass skal vi gå gjennom dette 
samlet og tilføre vår lokalkunnskap. Samt utformet et 
notat med våre vurderinger og mulighet for å søke om 
tilskudd for utbygging.  

Det bør være klart primo juni. 

IT har også et notat om forvaltning av kommunens 
egne fiber, som ligger til vurdering hos rådmannens 
ledergruppe, det vil også virker inn på dekning av 
internett i kommunen. 

 

KS 192/19 - 
Tiltaksplan for 
ytterligere reduksjon i 
kostnader tilsvarende 
10 mill. i 2020 

    Administrasjonsutvalget har behandlet verbalforslaget 
om utarbeidelse av tiltaksplan for ytterligere reduksjon 
i kostnader tilsvarende 10 mill. i 2020. 
Ansattrepresentantene (hovedtillitsvalgte) i utvalget 
har tatt til orde for at de ikke ønsker at 
administrasjonsutvalget utarbeider en slik tiltaksplan. 
Leder av administrasjonsutvalget skal følge opp dette 
videre for å klargjøre videre arbeid. 

        

KS 193/19 
Forvaltningsrevisjon av 
etikkarbeid 

    For å ha kontroll med etterlevelsen av kommunens 
retningslinjer og krav i forbindelse med etikk og 
antikorrupsjonsarbeid er temaet inkludert i kommunens 
kvalitetsindikatorer og følges opp gjennom ledelsens 
gjennomgang.  

Det er planlagt en orientering for kommunestyret om tiltak 
etter forvaltningsrevisjonen i løpet av tidlig høst 2020. I 
tillegg skal det lages en politisk sak angående 
antikorrupsjonsarbeidet høsten 2020. 
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Strategi og utvikling 

        

Oppdrag  Status Beskrivelse status 

192/19 - Grønt-området 
ved St. Hanshaugen, 
utvikle til et attraktivt 
grøntområde for byen 

    Utredningsarbeidet er igang, og det vil bli fremmet en sak 
før sommeren. 

  

192/19 - Rimelige 
kommunale tomter til 
unge i etableringsfasen 

    Sak planlegges fremlagt i 2. halvår 2020 

  

192/19 - Utvikling av 
Petersøya som 
kommunalt friområde   

    Saken sees i sammenheng med øvrig arbeid langs elva, 
med hhv reguleringsarbeid både for elvelangs og 
Schjongslunden, slik at man får en helhet i utviklingen. 
Status rapporters til Formannskapets strategikonferanse i 
juni. 

KS 22/19 Interpellasjon 
fra Elsa Lill Piltingsrud 
Strande (H) - 
Kommunens 
forpliktelser i 
selskaper/organisasjoner 

    Saken håndteres i årlig eierskapsmelding 

  

 

 

Kulturarvstrategi     Det planlegges oppstart for dette i 2021 

 

 

Utdanning og familie 

        

Oppdrag  Status Beskrivelse status 

192/19 - Utviklingen 
innen det forebyggende 
arbeidet for 
Ungdomskontakten og 
Møteplassen 

  Iht. plan Det er skrevet en egen sak som er klar, og vil bli lagt fram 
i mai.  

  

 

Helse og omsorg 

        

Oppdrag  Status Beskrivelse status 

192/19 - Eldrebølgen, 
økonomi- og 
personellutfordringer innen 
Helse & omsorg - opprettelse 
av ad hoc-utvalg 

  Forsinket Utredning av eldrebølgen, økonomi og 
personellutfordringer innen Helse og omsorg vil realiseres 
i forhold til "Strukturutredningen" 2020 

  

192/19 - Utrede behovet for 
utbygging og drift av flere 
heldøgns institusjonsplasser 
med sykehjemstandard 

  Forsinket Utredning av behov for utbygging og drift av flere 
institusjonsplasser med sykehjemsstandard vil realiseres i 
forhold til "Strukturutredningen" 2020 
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Oppdrag  Status Beskrivelse status 

  

KS 143/18 Avklare fremtidig 
struktur for helse og 
omsorgsbygg, herunder 
behov for institusjonsplasser 

  Iht. plan Adhocutvalget er foreslått etablert i formannskapet, og vil 
endelig behandles i møtet 22/4. 

  

        

Heradsbygda Omsorgssenter – 
status 

 

  Iht. plan Framdrift i henhold til plan. 

KS 18/19 Bygging av 
omsorgsboliger - BP 2 10007 
"Hov Vest" 

  Iht. plan Framdrift i henhold til plan. 

  

KS 5/19 Bygging av 
omsorgsboliger - BP 2 10008 
"Hov Øst" 

  Iht. plan Framdrift i henhold til plan. 

  

 

 

Teknisk, kultur og idrett 

        

Oppdrag  Status Beskrivelse status 

192/19 - Innføring av 
Aktivitetskort/fritidskort 
for barn og unge 

    Ringerike kommune søkte om å bli med på nasjonal ordning 
for Fritidskort, på lik linje med 193 andre kommuner. 
Dessverre var det bare 12 som fikk bli med på ordningen, 
Ringerike var ikke en av dem denne gangen, dvs at vi ikke får 
sentrale midler i størrelsesorden 4-5 mill kr. årlig.  

192/19 - Midlertidig bruk 
av Hønefoss skole, 
etterbruk av Eikli skole, 
Kirkeskolen, Heggen bh 

 

     

192/19 - Offentlig toalett 
i Hønefoss sentrum 

    Sak om off. bytoaletter var til behandling i KS den 03.03.20 i 
sak 25/20. og kommunestyret kom da med en ny bestilling 
til rådmannen. Pga Korona situasjonen er ikke saken blitt 
prioritert.  

  

192/19 - om Ringerike 
kommune skal bygge 
Haugsbygd Arena selv  

 

    Saken er noe forsinket pga Korona situasjonen. 

  

KS 18/19 Interpellasjon - 
Bygdefolkets rett til å 
brukes Åsbygda skole 

    Forslag til avtale er oversendt Åsbygda Vel. Sak blir lagt frem 
til politisk behandling så snart avtalen med Vellet er på plass. 
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Oppdrag  Status Beskrivelse status 

KS 127/17 - 
Trafikksikkerhetsplan for 
Ringerike kommune 
2017 – 2021 

    Revidering er ikke igangsatt, planlegges gjennomført i løpet 
av året. 

  

KS 157/19 Utredning om 
framtidens brann- og 
redningstjeneste i 
Ringerike  

  Forsinket Utredningen var planlagt lagt frem politisk før sommeren. 
Prosessen er litt forsinket, pga bla avklaringer med 
grunneiere, SVV osv. 

  

KS 58/18 - 
Schjongshallen - tiltak og 
tilpasninger etter 
opprykk til GET ligaen 

    Arbeidet er utført, og sluttrapport utarbeides og planlegges 
lagt frem til politisk behandling i juni. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1316-2  Arkiv: 200  

 

Sak: 26/20 

 

Saksprotokoll - Årsrapport 2019 Finansområdet  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Årsrapport 2019 for finansområdet tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.03.2020: 

 

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.: 20/1316-1   Arkiv:   

 

 

Årsrapport 2019 Finansområdet  
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Innledning / bakgrunn 

Årsrapporten for finansområdet skal utgjøre en separat rapport, adskilt fra den ordinære 

årsrapporten. 

 

Beskrivelse av saken 

Netto driftsresultat er 2,7 prosent av brutto driftsinntekter i 2019, og det er høyere enn målet 

om 1,75 prosent. Kommunens korrigerte netto driftsresultat er 1,6 prosent av brutto 

driftsinntekter. Netto lånegjeld er 93 prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondet 

utgjør 9 prosent av brutto driftsinntekter. 

 

Årsregnskap 2019 viser at netto finansutgifter ble 22,1 millioner kroner lavere enn budsjettert. 

Det skyldes høyere finansinntekter. Finansinntektene er høyere enn budsjettert som følge av 

høyere avkastning på Fossefondet enn avkastningsmålet. I tillegg ble renteinntektene på 

konsernkonto høyere enn budsjettert. 

 

Sammenlignet med 2018 ble netto finansutgifter 3,3 millioner kroner lavere. I 2019 utgjør 

netto finansutgifter 4 prosent av kommunens brutto driftsinntekter, en reduksjon på 0,3 

prosentpoeng fra 2018. 

 

Gjelden har økt med 466 millioner kroner i løpet av 2019. Samlet nettoverdi er betydelig 

redusert fra 2018 til 2019 som følge av økt lånegjeld. 

 

En stresstest skal vise risikoen for tap i en portefølje ved markedsendringer. Den totale 

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

driftsregnskapet på 24,1 millioner kroner i løpet av et år. Dette scenarioet inntreffer dersom alt 

skjer samtidig innenfor samme år. 



- 

 

Likviditet 

Saldo på konsernkonto er 459,6 millioner kroner ved utgangen av 2019 og består av 

fondsmidler og ubrukte lånemidler. Omtrent 40 prosent av likviditeten er frie, ubundne midler. 

Nesten 60 prosent av de likvide midlene på konsernkontoen er ubrukte lånemidler og bundne 

fondsmidler. 

 

Ved inngangen til 2019 var konsernsaldo 483,8 millioner kroner. Ved utgangen av året er 

saldoen 459,6 millioner kroner, en reduksjon på 24,2 millioner kroner i løpet av året. 

 

Fossefondet 

Ved utgangen av 2019 var Fossefondets markedsverdi 156 933 401 kroner. Samlet avkastning 

for 2019 ble meget god og endte på 12,68 prosent. I kroner utgjorde avkastningen 18 535 

828,44 og ble mer enn 2,5 ganger så høy som avkastningsmålet på 7 millioner kroner. 

 

Fossefondets avkastning ble 2 prosent høyere enn Referanseporteføljens avkastning, som ble 

10,68 prosent samlet for året.  

 

Porteføljen er ved årets slutt investert med: 

• 18,2 prosent i pengemarkedsfond 

• 28,3 prosent i obligasjonsfond 

• 53,4 prosent i aksjefond (38,1 prosent i internasjonale aksjer og 15,3 prosent i norske 

aksjer).  

 

Porteføljen er investert med undervekt i pengemarked og obligasjoner og overvekt i aksjer og 

høyrente, sammenholdt mot strategien. 

 

Etter et relativt svakt 2018, ble 2019 et meget godt år for risikoaktiva. Med andre ord ble 

aksjeavkastningen svært bra i 2019.  

 

I 2019 er tapsrisikoen økt som følge av ny strategisk aktivaallokering for Fossefondet. Den 

økte risikoen er en planlagt og vedtatt strategi og har bakgrunn i en målsetting om høyere 

avkastning for Fossefondet. 

 

Gjeldsforvaltningen 

Investeringsgjelden har økt med 346,9 millioner kroner. Gjeldsøkningen skal håndteres 

driftsmessig, da renter og avdrag øker vesentlig som følge av låneveksten. Startlån viser en 

økning på 119,1 millioner kroner. 

 

Årets låneopptak på 453,1 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i juni og 

november 2019, ett lån på 360 millioner kroner til ikke-gebyrfinansierte investeringer og ett lån 

på 93,1 millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer. 

 

Opprinnelig låneramme for 2019 var på inntil 582,64 millioner kroner, hvorav 93,1 millioner 

kroner til gebyrfinansierte investeringer. Årets faktiske låneopptak til investeringer ble nesten 

130 millioner kroner lavere enn den vedtatte lånerammen. 

 

Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 150 millioner kroner i 2019. 
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I 2. tertial ble det rapportert om planlagt bruk av lån til investeringer på 585 millioner kroner, 

som baserte seg på investeringsprognosene på det tidspunktet. Faktisk bruk av lån til 

investeringer i 2019 ble 492,1 millioner kroner, nesten 100 millioner kroner lavere enn planlagt. 

Avviket er over 15 prosent, og det forteller at kvaliteten på investeringsprognosene må bli 

bedre. 

 

Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet på totalt 182,3 

millioner kroner. 

 

Beregnet minimumsavdrag for 2019 ble 102,5 millioner kroner. Driftsregnskapet viser bokførte 

avdrag på 106,2 millioner kroner. Det betyr at kommunen betalte 3,7 millioner kroner mer enn 

beregnet minimumsavdrag. 

 

I 2019 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 19,9 millioner kroner. 

 

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 20,35 år. 

 

Ved inngangen til 2019 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponerte gjeld 65,7 prosent 

og er ved utgangen av året 66,3 prosent. 

 

Rentebindingstiden var 1,65 år ved inngangen til året og er økt til 2,45 år ved utgangen av 

2019. Økningen skyldes 10 års bindingstid på årets låneopptak til ikke-gebyrfinansierte 

investeringer. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Monserud renseanlegg er kvalifisert for grønn rente i Kommunalbanken. Som følge av dette, 

har kommunen i løpet av 2019 oppnådd grønn rente på to av sine lån. Grønne lån gis til 

prosjekter som bidrar til redusert klimagassutslipp, energieffektivisering og/eller 

klimatilpasning. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Den gode avkastningen på Fossefondet er ekstraordinær og synliggjør ikke et normalår. 

Utbygging har enda et stykke igjen i forhold til samsvar mellom framdriften i 

investeringsprosjektene og budsjettert behov for investeringsmidler for enkeltåret. 

Rådmannen vil i forbindelse med 1. kvartal 2020 ha fokus på å treffe bedre i 2020 på behov for 

investeringsmidler sett i forhold til framdriften i investeringsprosjektene. 

Årsrapporten gir en god oversikt over kommunens handlingsrom innenfor finansområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Årsrapport 2019 Finansområdet 
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Porteføljerapport etter desember 2019 fra Industrifinans 
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal
rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike
komm une og r utiner for finansforvaltningen . Årsrapporten for finansområdet skal
utgjøre en separat rapport, adskilt fra den ordinære årsrapporten.

Nytt finansreglement ble vedtatt av kommunestyret 5. september 2019. Det må
også utarbeides ny rutine for finansforvaltningen på bakgrunn av endringene i
finansregle mentet.

Overordnet finansiell strategi og stilling
I tabellen nedenfor vises kommunens resultater de siste 4 årene for sentrale
finansielle nøkkeltall i kommunal sektor :
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Tre av h andlingsreglene i tabellen er hentet fra kommunens styringssystem
Framsikt . Tabellen har også en handlingsregel om at disposisjonsfond et skal
være minst like stort som premieavviket.

Netto driftsresultat er 2,7 prosent av brutto driftsinntekter i 201 9 , og det er
høyere enn målet om 1,75 prosent .

Korrigert netto driftsresultat er netto driftsresultat korrigert for ne tto inntektsført
premieavvik på 24,9 millioner kroner. Kommunens korrigerte netto driftsresultat
er 1,6 prosent av brutto driftsinntekter. Nøkke ltallet er ikke med i tabellen over.

Netto lånegjeld er 93 prosent av brutto driftsinntekter. Det er et høyt l ånen ivå.

D isposisjonsfondet utgjør 9 pro sent av brutto driftsinntekter . Akkumulerte
avsetninger til realkapital og bufferkapital i Fossefondet inngår i denne
beregningen.

I forhold til premieavviket, har disposisjonsfondet hatt en marginal økning .

Utviklingen i netto finansutgifter
Målsettingen for avkastningen av finansielle aktiva og kommunens finansutgifter
fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Samlet
danner dette nivået på netto finansutgifter.

Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper, avkastning fra Fossefondet og mottatte renter på utlån.
Finansutgiftene består av renteu tgifter og avdrag på investeringsgjeld,
renteutgifter på startlån og provisjoner/honorarer.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 201 6 - 201 9 :
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(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Årsregnskap 201 9 viser at netto finansutgifter ble 22,1 millioner kroner lavere
enn budsjettert. Det skyldes høyere finansinntekter.

F inansinntektene består av utbytte fra Ringerikskraft på 25 ,6 millioner kroner,
utbytte fra Fossveien 7/9 AS på 2 millioner kroner, re nte inntekter konsernkonto
på 10 millioner kroner og renteinntekter startlån på 7,3 millioner kroner , i tillegg
til avkastning Fossefondet på 18,5 millioner kroner.

F inansinntekte ne er høyere enn budsjettert som følge av høyere avkastning på
Fossefondet enn avkastningsmålet . I tillegg ble r enteinntekte ne på konsernkonto
høyere enn budsjettert . Årsaken til høyere renteinntekter er todelt. Det ene
skyldes forsinket fremdrift på investeringer og dermed forsinket bruk av
lånemidler, og det andre skyldes at b udsjettet ikke er justert i løpet av året. Det
er uvisst hvorfor budsjettet ikke er oppjustert noe.

Finansutgiftene består av avdragsutgifter på 106,2 millioner kroner , r enteutgifter
investeringsgjelden på 49, 5 millioner kroner og renteutgifter startlån på 6, 7
millioner kroner.

Sum finansutgifter ble 2 ,1 million er kroner høyere enn budsjettert . Dette skyldes
hovedsakelig høyere renteutgifter startlån og ble r apportert per oktober 2019.

Sammenlignet med 2018 ble netto finansutgifter 3,3 millioner kroner lavere .

F inansinntektene økte fra 2016 til 2017, men ble redusert i 2018 . I 2019 viser
finansinntektene en kraftig økning. Finansutgiftene har økt forholdsvis mye i
hvert av årene 2016 - 2019, og utgiftene viser nesten en fordobling i perioden.

I henhold til rutine for finansforvaltning skal årsrapporten også vise utviklingen
gjennom året. Finansinntektene er høyest i 2. og 3. tertial. Renteutgiftene er
lavest i 1. tertial og høyest i siste tertial. Det samme gjelder for
avdragsutgiftene . I 2. te rtial er netto finansutgifter la vest.

I 2019 utgjør n e tto finansutgifter 4 prosent av kommunens brutto driftsinntekter ,
en reduksjon på 0,3 prosent poeng fra 201 8 . Dette er under nivået på 6 prosent
som holdes frem som en hoved regel for maksimale netto fi nansutgifter .
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Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.

K ortsiktig plassering varier er gjennom året grunnet låneopptak og størrelse og
t idspunkt for dette. Plasseringer er redusert med 22 millioner kroner
sammenlignet med fjoråret .

Fossefondet er verdijustert to ganger i løpet av 2019, en liten justering i juni og
resten ved årets slutt . Ved utgangen av 201 9 er Fossefondet s verdi økt med 18,6
millioner kroner til 1 58,2 millioner kroner .

G jelden har økt med 4 66 mill ioner kroner i løpet av 201 9 . Økningen vises i 2. og
siste tertial da låneopptakene ble foretatt.

S amlet nettoverdi er betydelig redusert fra 2018 til 201 9 som følge av økt
låne gjeld .

Risikovurdering
Nedenfor vises en stresstest av ko mmunens totale finansforvaltning (i millioner
kroner) . Stresstesten skal vise risikoen for tap i en portefølje ved
markedsendringer. For Ringerike kommune er det endringer i rentenivå og
svingninger i aksjemarkedene som er de viktigste faktorene.
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Av total gjeld viser tabellen kun renteeksponert gjeld, det vil si at startlån og lån
til gebyrfinansierte investeringer (selvkost) ikke er tatt med.

Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig
negativ effekt på driftsregnskapet på 24 ,1 millioner kroner i løpet av et år. Dette
scenarioet inntreffer dersom alt skjer samtidig innenfor samme år.

I 2019 er t apsrisikoen i porteføljen økt som følge av ny strategisk
aktiva allokering for Fossefondet. Den økte risikoen er en planlagt og vedtatt
strategi og har bakgrunn i en målsetting om høyere avkastning for Fossefondet.

Likviditet
Ringerike kommune har til enhver tid i 201 9 hatt likviditet til å dekke sine
betalings forpliktelser ved forfall. Kommunen har hatt en trekkrettighet på 100
millioner kroner i 201 9 hos kommunens hovedbankforbindelse DNB.
Trekkrettigheten har ikke vært benyttet.

Saldo på konsernkonto er 4 59,6 millioner kroner ved utgangen av 201 9 og
består av fondsmidler og ubrukte lånemidler. Midlene er spesifisert nærmere i
tabellen nedenfor:
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Som oversikten viser , er e ndring arbeidskapital trukket fra bokførte fondsmidler
og ubrukte lånemidler for å ta hensyn til kontantstrømmene i løpet av året .
Endring arbeidskapital består blant annet av reduksjon kortsiktig gjeld og økt
premie avvik. Netto p remieavvik er inntektsført i driftsregnskapet, men
representerer ingen kontantstrøm.

K onsern konto i DNB er 16,6 millioner kroner lavere enn likviditeten på 476,2
millioner kroner som fremkommer i tabellen . Årsaken til differansen er ikke kjent
på rapporteringstidspunktet.

Omtrent 40 prosent av likviditeten er frie, ubundne midler. Nesten 60 prosent av
de likvide midlene på konsernkontoen er ubrukte lånemidler og bundne
fond smidler .

Likviditets utvikling
Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto
gjennom 201 9 og periodisert likviditetsprognose. Midlene på konsernkontoen
inkluderer også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.
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Som grafen viser , økte likviditet en kraftig i slutten av juni da årets største
låneopptak til investeringer ble foretatt. Deretter ble likviditeten redusert i takt
med bruk av lånemidler og betaling av reguleringspremie n til KLP . I november og
desember økte saldoen litt igjen som følge av ny tt låneop ptak til investeringer og
inn lån fra Hu sbanken .

Periodisert likviditetsprognose er den samme som rapportert i 2. tertial . Den er
ikke endret for å kunne vise den faktiske utviklingen sammenlignet med
prognosen per 2. tertial. Avviket mellom periodisert likviditetsprognose og faktisk
saldo skyldes i hovedsak lavere bruk av lån som følge av forsinket
investeringsfremdrift i forhold til rapporterte investeringsprognoser per 2. tertial.
Noe skyldes også nytt låneopptak startlån på 50 millioner kr oner på tampen av
året.

Den f aktisk e likviditetsutvikling en har ligget litt under prognosen frem til
begynnelsen av september. I siste tertial ble likviditeten bedre enn forventet , og
dette forsterket seg mot slutten av året .

Ved inngangen til 2019 var konsernsaldo 483,8 millioner kroner. Ved utgangen
av året er saldo en 459,6 millioner kroner, en reduksjon på 24,2 millioner kroner i
løpet av året.
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Forvaltningen av l angsiktige finansielle aktiva
I henhold til finansreglementet består kommunens langsiktige finansielle aktiva
av Fossefondet. Kommunen skal ikke pådra seg finansiell risiko utover rammen
som er vedtatt i finansreglementet.

Ved utgangen av 2019 var Fossef ondet s markedsverdi 1 56 933 401 kroner .
Samlet a vkast n ing for 2019 ble meget god og endte på 12,68 prosent. I kroner
utgjorde avkastningen 18 535 828,44 og ble mer enn 2,5 ganger så høy som
avkastningsmålet på 7 millioner kroner.

Fossefondets avkastning ble 2 prosent høyere enn R eferans eporteføljens
avkastning , som ble 10,68 prosent samlet for året.

Porteføljen er ved årets slutt investert med :

18,2 prosent i pengemarkedsfond
28,3 prosent i obligasjonsfond
53,4 prosent i aksjefond (38,1 prosent i internasjonale aksjer og 15,3
prosent i norske aksjer).

Porteføljen er investert med undervekt i pengemarked og obligasjoner og
overvekt i aksjer og høyrente , sammenholdt mot strategien .

Etter et relativt svakt 20 18 , ble 2019 et meget godt år for risikoaktiva. Med
andre ord ble aksjeavkastningen svært bra i 2019. Verdensindeksen (MSCIW AC)
var opp 28,6 prosent i NOK og Oslo Børs (OSEFX) endte opp 19,2 prosent .
Høyrentefondene hadde også et relativt godt år.

I forbindelse med forvaltning av F ossefondet blir det foretatt stresstest for å gi
en pekepinn på ri sikoen for tap i løpet av et år, se tabellen under Risikovurdering
i kapitlet om S amlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld.

Tabellen viser at dersom renten stiger med 2 prosent , det norske markedet faller
med 30 prosent , det internasjon ale aksjemarkedet faller med 20 prosent og de n
norske kronen s vekker seg med 10 prosent mot andre valutaer , vil beregnet tap i
Fosse fondet bli 23,5 milli oner kroner. Mulig tap i Fossefondet var 15,5 mill ioner
kroner ved inngangen til 2019 .

Risikoen for tap har økt med 8 millioner kroner i løpet av året som følge av
endret strategisk aktivaallokering . Den nye strategisk e aktivaallokering en
innebærer som kjent høyere risiko .

Verden opplever en tiltagende geopolitisk usikkerhet. Pendelen svinger tilbake
etter tiår med globalisering. Multinasjonalt samarbeid er i tilbakegang. En
fellesnevner for mye av den geopolitiske risikoen i dag er proteksjonisme.
Handelsveksten forsvant nesten i 2019 som følge av handelskrigen mellom USA
og Kina.
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Den globale inntjeningen i bedriftene falt i 2019 etter to år med oppgang. Global
pengepolitikk, ledet an av Den amerikanske sentralbanken (Fed), gjennomgi kk
på den annen side en tydelig snuoperasjon til ytterligere ekspansive tiltak. Dette
bedret de finansielle rammevilkårene, løftet avkastningen, men økte også
verdsettingen.

For mer detaljer vedlegges porteføljerapport etter desember 2019 fra vår
rådgiver , Industrifinans.

Forvaltningen av finansielle p assiva
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i k ommunens gjeldsportefølje i
201 9 :

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

Investeringsgjelden har økt med 346,9 millioner kroner. Gjeldsøkningen skal
håndteres driftsmessig, da renter og avdrag øker vesentlig som følge av
låneveksten. Startlån viser en økning på 119,1 millioner kroner.

I tabellen nedenfor vises fordelingen av gjelden på ikke - gebyrfinansie rte og
gebyrfinansierte investeringer:

Gjelden til ikke - gebyrfinansierte investeringer økte mest i 2019.

Lån til gebyrfinansierte investeringer
Oppsettet nedenfor vise r hvordan lån til gebyrfinansierte investeringer på 833,4
millioner kroner ved utgangen av året fremkommer:
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Rutinen for låneopptak ble endret i 2015 for å skille lån til gebyrfinansierte og
ikke - gebyrfinansierte investeringer. Det har vært nødvendig å gjøre noen
forutsetninger for alle låneopptak før 2015.

Forutsetninge ne er som følger:
I 2016 ble det forutsatt at lån til gebyrfinansierte investeringer var 270 millioner
kroner per 31.12.2015. Denne forutsetningen baserte seg på en gjennomgang og
vurdering av kommunens anleggsmidler ved utgangen av 2015.
Lån til gebyrfinansierte investeringer utgjør 50,8 millioner kroner av lån nr.
8317.53.62862 i KLP i 2014 (dvs. 64,66 % av totalt låneopptak i 2014 på 78,56
millioner kroner).
Lån til gebyrfinansierte investeringer utgjør 52,9 millioner kroner av lån nr.
20130097 i Kommunalbanken i 2013 (dvs. 53,51 % av totalt låneopptak i 2013
på 98,853 millioner kroner).
Lån til gebyrfinansierte investeringer utgjør 166,3 millioner kroner av alle lån frem
til og med 2012. Dette beløpet er ikke opprinnelig lånebeløp, men samlet
gj enstående gjeld av låneopptak til og med 2012 ved utgangen av 2015. Det
settes en avskrivningstid på 10 år, da flere lån sannsynligvis knytter seg til
investeringer langt tilbake i tid. Avdragsterminer fordeles jevnt over året, det vil si
1/3 hvert tertial .
Låneopptakene fra og med 2015 trenger ingen forutsetninger, da disse er
spesifisert som enten lån til gebyrfinansierte eller ikke - gebyrfinansierte
investeringer i låneforespørslene. (I 2015 var det ingen låneopptak til
gebyrfinansierte investeringer.)

L åneopptak
Årets lån eopptak på 4 53,1 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i
juni og november 2019 , ett lån på 3 60 millioner kroner til ikke - gebyrfinansierte
investeringer og ett lån på 93,1 millioner kroner til gebyrfinansierte
investeringer.

Låne t på 360 millioner kroner ble inngått som et fastrentelån i KLP
Kommunekreditt med 10 års bindi ngstid til 2,299 prosent rente. Lånet på 93,1
millioner kroner ble inngått med grønn p.t. rente hos Kommunalbanken . Grønn
p.t. rente innebærer at renten er rabattert med 0,1 prosentpoeng.

Opprinnelig låneramme for 201 9 var på inntil 582,64 millioner kroner , hvorav
93,1 millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer . Årets faktiske l åne opptak
til investeringer ble nesten 130 millio ner kroner lavere enn den vedtatte
lånerammen .
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Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 1 5 0 millioner
kroner i 201 9 . Husbanken utbetalte 100 millioner kroner i 2. tertial og 50
millioner kroner i siste tertial.

B ruk av lån
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens ubrukte
lånemidler i 2019:

I løpet av året er ubrukte lånemidler til ikke - gebyrfinansierte investeringer økt
med 22,1 millioner kroner og ubrukte lånemidler til g ebyrfinansierte
investeringer er redusert med 61,1 millioner kroner . Totalt er ubrukte lånemidler
til investeringer redusert med 39 millioner kroner .

I 2. tertial ble det rapportert om planlagt bruk av lån til investeringer på 585
millioner kroner, som baserte seg på investeringsprognose ne på det tidspunktet.
Faktisk bruk av lån til investeringer i 2019 ble 492,1 millioner kroner, nesten 100
millioner kroner lavere enn planlagt. Av viket er over 15 prosent, og det forteller
at k valiteten på investeringsprognosene må bli bedre .

Kommunen innvilget søknader til videre utlån i s tartlån sordningen for 103,4
millioner kroner , 46,6 millioner kroner mindre enn årets låneopptak i Husbanken .
U benyttede lånemidle r til startlån økte fra 8,6 millioner kroner ved inngangen til
201 9 til 55,2 milli oner kroner ved årets slutt .

Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet
på totalt 1 82,3 millioner kroner.

Grafisk fremstilling av gjeldsutviklingen
Figurene nedenfor viser henholdsvis utviklingen i kommunens inv esteringsgjeld
og startlån i Husbanken de seneste årene:
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Utviklingen i kommunens investeringsgjeld de fire siste åre ne viser en større
økning enn de foregående årene . G jelden er tre ganger så stor som den var i
2012 . Star tlån viser en betydelig økning i 2019 .

Avdrag
I opprinnelig budsjett for 201 9 er det lagt til grunn 109,5 millioner kroner i
avdrag på lån til investeringer . Avdragsutgiftene er budsjettert ut fra et mål om å
nedbetale mer enn minimumsavdrag og mindre enn ordinære
nedbetalingspl aner. Budsjettet ble nedjustert til 106 , 2 millioner kroner i 2 .
tertial .

Beregnet minimumsavdrag for 201 9 ble 102,5 millioner kroner. Driftsregnskapet
viser bokførte avdrag på 106,2 millioner kroner. Det betyr at kommunen betalte
3,7 millioner kroner mer enn beregnet minimumsavdrag.

Minimumsnivået innebærer avdragsutsettelser i forhold til ordinære
nedbetalingsplaner . K ommunen har to avdragsfrie lån for å tilpasse avdragene til
minimumsavdragsnivået .

I 201 9 betalte kommunen ekstrao rdinære avdrag på startlån på 19,9 millioner
kroner . Kommunen betalte ingen ekstraordinære avdrag på investeringsgjelden.

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 20 , 35 år.

Fastrenteandel , rentebindingstid og refinansieringsrisiko
I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, rentebindings tid
og refinansieringsrisiko:

Ved inngangen til 201 9 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponert e
gjeld 65,7 prosent og e r v ed utgangen av året 66,3 p rosent.

Rentebindingstid en var 1,65 år ved inngangen til året og er økt til 2,45 år ved
utgangen av 2019 . Økningen skyldes 10 års bindingstid på årets låneopptak til
ikke - gebyrfinansierte investeringer .

Kommunen har to avdragsfrie lån , men ingen av dem forfaller de neste 12
månedene. Den har ikke finansiert investeringer med kortsiktig gjeld i
sertifikatmarkedet og har således ingen refinansieringsrisiko.

Det nye lånet til ikke - gebyr finansierte investeringer i 2019 er det største
enkeltlånet i gjeldspo rteføljen og utgjør 14,6 prosent av samlet
investeringsgjeld.
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Dagens rentebinding har følgende forfall:



Aktivaklasse Markedsverdi
Avkastning siden

30.11.2019
Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt

Pengemarked 28 638 641 55 576 0 18 % 20 % -2 748 040 10 % 30 %

Obligasjoner 44 476 556 66 878 -7 750 000 28 % 35 % -10 450 135 25 % 45 %

Internasjonale aksjer 59 800 311 -36 991 3 100 000 38 % 35 % 4 873 620 25 % 45 %

Norske aksjer 24 017 895 1 008 430 4 650 000 15 % 10 % 8 324 554 0 % 20 %

Totalt 156 933 401 1 093 893 0 100 % 100 % 0

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1 Produksjonsdato: 13.01.2020

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.12.2019



Totalt 1 093 893 17 650 838 27 583 439 33 229 104

Avkastning (NOK)
Denne
måned

Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 19.08.2015

Pengemarked 55 576 530 191 1 387 321 1 962 397

Obligasjoner 66 878 2 061 448 4 875 446 6 106 779

Internasjonale aksjer -36 991 12 620 091 16 986 234 19 017 190

Norske aksjer 1 008 430 2 439 108 4 334 438 6 142 739

Avkastning (%)
Denne
måned

Hittil i år
Siste 3 år

ann.
Siste 5 år

ann.
Siden opp-
start ann.

Investeringsportefølje 0,70 % 12,68 % 6,71 % 6,15 %
Referanseportefølje 0,57 % 10,68 % 5,50 % 5,66 %

Pengemarked 0,19 % 1,81 % 1,48 % 1,57 %
ST1 X 0,15 % 1,16 % 0,72 % 0,69 %

Obligasjoner 0,15 % 3,73 % 3,28 % 2,08 %
NORM123D3 -0,04 % 1,40 % 1,11 % 0,90 %

Internasjonale aksjer -0,06 % 30,51 % 13,05 % 10,79 %
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)

0,60 % 27,49 % 12,47 % 12,62 %

Norske aksjer 4,38 % 16,49 % 9,81 % 12,66 %
OSEFX 3,26 % 19,20 % 10,92 % 12,92 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2 Produksjonsdato: 13.01.2020

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.12.2019



Beholdning
Investert

dato
Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi
Allo-

kering
Urealisert

gevinst/tap

Pengemarked

Holberg Likviditet 30.10.2019 155 382,78 101,41 15 757 968 101,34 31.12.2019 15 747 174 10,0 % -10 794

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 14.06.2018 124 600,61 100,22 12 487 708 102,06 31.12.2019 12 716 165 8,1 % 228 457

Klientkonto DNB 175 301 175 301 0,1 % 0

Sum 28 420 977 28 638 641 18,2 % 217 664

Obligasjoner

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration 28.10.2019 192 310,78 99,61 19 155 634 99,97 30.12.2019 19 225 308 12,3 % 69 674

DNB Obligasjon (III) 24.08.2015 1 764,63 10 366,60 18 293 198 10 169,54 31.12.2019 17 945 455 11,4 % -347 743

Holberg Kreditt 20.11.2015 68 425,96 104,03 7 118 292 106,77 31.12.2019 7 305 792 4,7 % 187 500

Sum 44 567 124 44 476 556 28,3 % -90 568

Internasjonale aksjer

RBC Global Equity Focus Fund hedged 16.11.2017 9 857,22 1 030,59 10 158 757 1 215,97 31.12.2019 11 986 082 7,6 % 1 827 325

Nordea Stabile Aksjer Global 29.01.2016 3 897,00 2 287,39 8 913 970 2 968,11 30.12.2019 11 566 723 7,4 % 2 652 752

Fundsmith Equity Fund 20.02.2019 45 976,92 202,28 9 300 000 233,97 31.12.2019 10 757 145 6,9 % 1 457 145

Veritas Global Focus Fund USD C 18.06.2018 28 700,46 295,27 8 474 325 374,63 31.12.2019 10 751 965 6,9 % 2 277 640

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD 24.10.2018 7 402,77 735,42 5 444 134 1 045,48 31.12.2019 7 739 441 4,9 % 2 295 307

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 20.02.2019 5 517,68 1 040,42 5 740 703 1 268,46 31.12.2019 6 998 955 4,5 % 1 258 252

Sum 48 031 890 59 800 311 38,1 % 11 768 421

Norske aksjer

Arctic Norwegian Value Creation 17.06.2019 6 800,37 1 316,10 8 950 000 1 417,69 31.12.2019 9 640 823 6,1 % 690 823

Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 5 577,99 1 373,23 7 659 851 1 718,10 30.12.2019 9 583 526 6,1 % 1 923 675

Nordea Norge Verdi 20.09.2016 382,59 9 981,30 3 818 708 12 529,32 30.12.2019 4 793 545 3,1 % 974 837

Sum 20 428 558 24 017 895 15,3 % 3 589 336

Totalt 141 448 549 156 933 401 100,0 % 15 484 852

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3 Produksjonsdato: 13.01.2020

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Pengemarked

Holberg Likviditet 25 434 47 174 122 129 267 743 24.08.2015

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 28 433 175 543 193 849 193 849 14.06.2018

Klientkonto DNB 1 709 3 245 7 226 25 192 19.08.2015

Pluss Likviditet II 0 180 657 633 301 920 160 24.08.2015

DNB Likviditet 20 (II) 0 123 572 232 701 232 701 26.10.2017

Realiserte poster 0 0 198 115 322 753

Sum 55 576 530 191 1 387 321 1 962 397 19.08.2015

Obligasjoner

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration 23 077 85 451 85 451 85 451 28.10.2019

DNB Obligasjon (III) -2 663 714 434 1 460 710 1 473 141 24.08.2015

Holberg Kreditt 46 463 510 843 1 433 539 1 864 519 24.08.2015

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 0 492 239 761 048 761 048 15.05.2017

Alfred Berg Kort Obligasjon 0 258 481 629 711 1 005 851 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 504 987 916 769

Sum 66 878 2 061 448 4 875 446 6 106 779 23.08.2015

Internasjonale aksjer

RBC Global Equity Focus Fund hedged 417 013 2 451 236 1 886 082 1 886 082 16.11.2017

Nordea Stabile Aksjer Global 131 368 2 142 259 3 299 691 4 516 723 24.08.2015

Fundsmith Equity Fund -243 242 1 457 145 1 457 145 1 457 145 20.02.2019

Veritas Global Focus Fund USD C -345 962 2 565 780 2 438 465 2 438 465 18.06.2018

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD -147 518 2 745 419 2 980 144 2 980 144 24.10.2018

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 151 350 1 258 252 1 258 252 1 258 252 20.02.2019

Realiserte poster 0 0 3 666 455 4 480 379

Sum -36 991 12 620 091 16 986 234 19 017 190 20.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4 Produksjonsdato: 13.01.2020

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.12.2019



Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Norske aksjer

Arctic Norwegian Value Creation 418 251 690 823 690 823 690 823 17.06.2019

Alfred Berg Aktiv 413 481 977 803 1 530 569 1 923 675 17.02.2016

Nordea Norge Verdi 176 698 473 417 1 254 946 2 093 545 24.08.2015

Danske Invest Norge II 0 297 065 858 099 1 424 844 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 0 9 851

Sum 1 008 430 2 439 108 4 334 438 6 142 739 23.08.2015

Totalt 1 093 893 17 650 838 27 583 439 33 229 104 19.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5 Produksjonsdato: 13.01.2020

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Investeringsportefølje 0,70 % 12,68 % 6,71 % 6,15 % 19.08.2015
Referanseportefølje 0,57 % 10,68 % 5,50 % 5,66 %

Pengemarked 0,19 % 1,81 % 1,48 % 1,57 % 19.08.2015
ST1 X 0,15 % 1,16 % 0,72 % 0,69 %
Holberg Likviditet HOLIKV1 NO 0,16 % 0,30 % 30.10.2019
ST1 X 0,15 % 0,26 %
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic ABNPENC NO 0,22 % 2,11 % 1,52 % 14.06.2018
ST1 X 0,15 % 1,16 % 0,99 %

Obligasjoner 0,15 % 3,73 % 3,28 % 2,08 % 23.08.2015
NORM123D3 -0,04 % 1,40 % 1,11 % 0,90 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration ALGMDIN NO 0,12 % 0,32 % 28.10.2019
ST4X -0,30 % -0,19 %
DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO -0,01 % 3,54 % 2,63 % 2,36 % 24.08.2015
NORM123D3 -0,04 % 2,01 % 1,95 % 1,76 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 0,64 % 6,08 % 5,85 % 4,55 % 24.08.2015
ST1 X 0,15 % 1,16 % 0,72 % 0,68 %

Internasjonale aksjer -0,06 % 30,51 % 13,05 % 10,79 % 20.08.2015
MSCI AC World NR (50 % val.sikret) 0,60 % 27,49 % 12,47 % 12,62 %
RBC Global Equity Focus Fund hedged RGFOANH LX 3,60 % 29,43 % 9,66 % 16.11.2017
MSCI AC World NR Local 2,68 % 26,24 % 8,79 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO 1,15 % 22,26 % 9,48 % 9,97 % 24.08.2015
MSCI World NR Local 2,28 % 27,34 % 11,80 % 11,91 %
Fundsmith Equity Fund FSEFIAU LX -2,21 % 18,32 % 20.02.2019
MSCI World NR -1,98 % 17,73 %
Veritas Global Focus Fund USD C VERGLAU ID -3,12 % 30,27 % 17,73 % 18.06.2018
MSCI World NR -1,98 % 29,69 % 14,62 %
Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD AKOLDF1 ID -1,87 % 38,89 % 34,30 % 24.10.2018
MSCI World NR -1,98 % 29,69 % 22,73 %
Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK AKOLCF1 ID 2,21 % 21,92 % 20.02.2019
MSCI World NR Local 2,28 % 14,99 %
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Norske aksjer 4,38 % 16,49 % 9,81 % 12,66 % 23.08.2015
OSEFX 3,26 % 19,20 % 10,92 % 12,92 %
Arctic Norwegian Value Creation SOLNOED ID 4,54 % 9,61 % 17.06.2019
OSEFX 3,26 % 10,20 %
Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 4,51 % 16,66 % 9,50 % 13,79 % 17.02.2016
OSEFX 3,26 % 19,20 % 10,92 % 14,32 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO 3,83 % 16,65 % 9,55 % 12,99 % 24.08.2015
OSEFX 3,26 % 19,20 % 10,92 % 12,93 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7 Produksjonsdato: 13.01.2020
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Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp

Alfred Berg Aktiv TEGNING 02.12.2019 1 120,17 1 629,22 1 825 000

Arctic Norwegian Value Creation TEGNING 02.12.2019 1 355,90 1 345,97 1 825 000

Fundsmith Equity Fund TEGNING 02.12.2019 2 730,62 238,04 650 000

Nordea Norge Verdi TEGNING 02.12.2019 82,92 12 060,53 1 000 000

Nordea Stabile Aksjer Global TEGNING 02.12.2019 359,16 2 923,46 1 050 000

RBC Global Equity Focus Fund hedged TEGNING 02.12.2019 986,91 1 165,26 1 150 000

Veritas Global Focus Fund USD C TEGNING 02.12.2019 649,05 385,18 250 000

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic REINV. UTB. 31.12.2019 383,40 102,06 39 128

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic UTBYTTE 31.12.2019 -39 128

DNB Obligasjon (III) REINV. UTB. 31.12.2019 44,59 10 169,54 453 475

DNB Obligasjon (III) UTBYTTE 31.12.2019 -453 475

Holberg Kreditt REINV. UTB. 31.12.2019 3 947,14 106,77 421 434

Holberg Kreditt UTBYTTE 31.12.2019 -421 434

Holberg Likviditet UTBYTTE 31.12.2019 -275 213

Holberg Likviditet REINV. UTB. 31.12.2019 2 715,62 101,34 275 213

Klientkonto DNB RENTER 31.12.2019 -1 709

Netto endring likvide midler -7 748 291

Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0

Periodens utvikling
Markedsverdi

30.11.2019
Avkastning Kostnader Bevegelser

Markedsverdi
31.12.2019

Pengemarked 28 583 064 55 576 0 0 28 638 641

Obligasjoner 52 159 677 66 878 0 -7 750 000 44 476 556

Internasjonale aksjer 56 737 302 -36 991 0 3 100 000 59 800 311

Norske aksjer 18 359 465 1 008 430 0 4 650 000 24 017 895

Totalt 155 839 508 1 093 893 0 0 156 933 401
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MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Ringerike kommune

Dato: 12.03.2020 kl. 13:00
Sted: Formannskapssalen, rådhuset
Arkivsak: 19/00257

Til stede: Anne - Marit Lillestø (V), leder
Bente Aabel (Sp), nestleder
Erna Skaugrud (Ap), medlem
Dag Haakon Henriksen (H), medlem
Hans Gravermoen (Sp), medlem

Andre: Ordfører Kirsten Orebråten (Ap) (sak 10 og 14 - 16)
Varaordfører Dag Erik Henaug (H) (sak10 og 14 - 16)
NAV - leder Bente Jansen (sak 13)

Protokollfører: Pål Ringnes

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 10, 14 - 16, 13 , 11 , 17 - 25
Sak 12 ble utsatt.

SAKSKART Side

Saker til behandling

10/20
19/00258 -
12

Dialog med ordføreren 3

11/20 19/00273 - 8 Om oppfølging av forvaltningsrevisjon om Hønefoss
skole

4

12/20 19/00308 - 1 Red egjørelse om årsregnskapet 2019 5

13/20 19/00308 - 2 Redegjørelse om økonomisk sosialhjelp 6

14/20 20/00065 - 1 Skatteoppkreverfunksjonen 2019 7

15/20 20/00001 - 6 Henvendelse om Hønefoss skole 8

16/20 20/00064 - 2 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om
legemiddelhåndtering og ernæring

9

17/20 20/00062 - 1 Plan 2019 for revisjon mv 10



2

18/20 20/00062 - 2 Regnskapsrevisjon 2019 - brev nr. 25 11

19/20
19/00258 -
13

Evaluering av Kontrollutvalgskonferansen 2020 12

20/20 20/00063 - 1 Kontrollutvalgets årsplan 2020 13

21/20 20/00007 - 2 Sekretariatet informerer 14

22/20 20/00008 - 2 Revisor informerer 15

23/20 20/00063 - 2 Planlegging av kontrollutvalgets oppgaver 16

24/20 20/00066 - 2 Referat og orienteringer 17

25/20
19/00258 -
11 Eventuelt 18

Hønefoss, 12.03.2020

Anne - Marit Lillestø
kontrollutvalgsleder
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Saker til behandling

10/20 Dialog med ordføreren

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020 10/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar dialogen med ordføreren til orientering.

Møtebehandling

Følgende punkter ble blant annet nevnt:

- Om dialog en mellom ordfører og kontrollutvalget
- Kommunestyrets mulighet til å bruke kontrollutvalget når det gjelder

kontrollsaker
- Grenser for hvilke saker kontrollutvalget kan behandle
- Kommunestyrets behandling av sak 5/20

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar dialogen med ordføreren til orientering.

[Lagre]
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11/20 Om oppfølging av forvaltningsrevisjon om Hønefoss skole

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020 11/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget henstiller til rådmannen at korrekte innstillinger blir fremmet for
kommunestyret for fremtiden.

Sekretariatet bes presisere i oversendelsen av kommunestyresaker hva som er
kontrollutvalgets innstilling i den enkelte sak.

Møtebehandling

Kontrollutvalget drøftet seg frem til følgende tilleggsforslag:

Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsboke n side 16. Kontrollutvalgets saksfremlegg
og innstilling skal gå uendret til kommunestyret.

Votering

Sekretariatets forslag og omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsboken side 16. Kontrollutvalgets saksfremlegg
og innstilling skal gå uendret til kommunestyret.

Kontrollutvalget henstiller til rådmannen at korrekte innstillinger blir fremmet for
kommunestyret for fremtiden.

Sekretariatet bes presisere i oversendelsen av kommunestyre saker hva som er
kontrollutvalgets innstilling i den enkelte sak.

[Lagre]
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12/20 Redegjørelse om årsregnskapet 2019

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020 12/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

Saken ble utsatt.

[Lagre]
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13/20 Redegjørelse om økonomisk sosialhjelp

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020 13/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

NAV - leder Bente Jansen orienterte om faktorer som påvirker økonomisk sosialhjelp.

Presentasjonen vil bli oversendt kontrollutvalgets medlemmer.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

[Lagre]
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14/20 Skatteoppkreverfunksjonen 2019

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020 14/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken om skatteoppkreverfunksjonen 2019 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken om skatteoppkreverfunksjonen 2019 til orientering.

[Lagre]
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15/20 Henvendelse om Hønefoss skole

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020 15/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget viser til henvendelse og anmodning om å se nærmere på
kostnadsoverslag for forbedring av skolen, om dokumenter er unntatt fra innsyn og
om ansattes engasjement for skoletilbudet.

Kontrollutvalget går ikke nærmere inn på ovenstående forho ld.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget viser til henvendelse og anmodning om å se nærmere på
kostnadsoverslag for forbedring av skolen, om dokumenter er unntatt fra innsyn og
om ansattes engasjement for skoletilbudet.

Kontrollutvalget går ikke nærmere inn på ovenstående forho ld.

[Lagre]
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16/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om legemiddelhåndtering
og ernæring

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020 16/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget er tilfreds med tilbakemelding fra rådmannen om oppfølgingen av
tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon om legemiddelhåndtering og ernæring.

Kontrollutvalget vil fortsatt fokusere på at kommunen styrker sin inter nkontroll.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar saken om legemiddelhåndtering og ernæring til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalgets leder oppsummerte med følgende tilleggsforslag:

Kontrollutvalget vil følge området legemiddelhåndtering og ernæring.

Votering

Sekretariatets forslag og lederens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget er tilfreds med tilbakemelding fra rådmannen om oppfølg ingen av
tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon om legemiddel håndtering og ernæring.

Kontrollutvalget vil følge området legemiddelhåndtering og ernæring.

Kontrollutvalget vil fortsatt fokusere på at kommunen styrker sin internkontroll.

Kontrollutval get oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar saken om legemiddelhåndtering og ernæring til orientering.
.

[Lagre]
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17/20 Plan 2019 for revisjon mv

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020 17/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar plan 2019 for revisjon mv til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalgets leder Anne - Marit Lillestø (V) oppsummerte med følgende
tilleggsforslag:

Kontrollutvalget ber om å få en redegjørelse fra rådmannen om kommunens
oppfølging av kundefordringer, herunder tallfesting, aldersfordeling og gruppering - til
neste møte.

Votering

Sekretariatets forslag og le derens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget ber om å få en redegjørelse fra rådmannen om kommunens
oppfølging av kundefordringer, herunder tallfesting, aldersfordeling og gruppering - til
neste møte .

Kontrollutvalget tar plan 2019 for revisjon mv til orientering.

[Lagre]
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18/20 Regnskapsrevisjon 2019 - brev nr. 25

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020 18/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar brev nr. 25 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar brev nr. 25 til orientering.

[Lagre]
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19/20 Evaluering av Kontrollutvalgskonferansen 2020

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020 19/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Erfaringene fra konferansen ble drøftet.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]
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20/20 Kontrollutvalgets årsplan 2020

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020 20/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsplan for 2020.

Kontrollutvalget oversender årsplanen til kommunestyret og anbefaler følgende vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 2020 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsplan for 2020.

Kontrollutvalget oversender årsplanen til kommunestyret og anbefaler følgende vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 2020 til orientering.

[Lagre]
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21/20 Sekretariatet informerer

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020 21/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet informerte om følgende:

- Kontrollutvalgets årsrapport 2019 ble behandlet i kommunestyrets møte
06.02.2020.

- Sykefravær, sak i neste møte.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]
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22/20 Revisor informerer

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020 22/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet informerte på grunnlag av melding fra revisor:

- Arbeidet med risiko - og vesentlighetsvurdering pågår for fullt med
informasjonsinnhenting og påfølgende analyser.

- Forvaltningsrevisjon om skolemiljø er godt i gang . Iverksatte korona - tiltak i
kommunen kan f orsinke fremdrift en . Dette vil re vi sor eventuelt orientere
nærmere om.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.
[Lagre]
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23/20 Planlegging av kontrollutvalgets oppgaver

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020 23/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Oversikter ble delt ut. Sekretariatet redegjorde kort for oversiktene.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]
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24/20 Referat og orienteringer

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020 24/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk seg forelagt f ølgende:

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.01.2020

- Brev om møte i generalforsamling i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS

- Program for fagkonferanse 3. - 4. juni 2020 i regi av Forum for kontroll og tilsyn
(FKT)

Votering

Sekretariatets forslag bl e enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]
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25/20 Eventuelt

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 12.03.2020 25/20

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om at det planlegges innføring i kommunalt regnskap, i
forkant av at kontrollutvalgets møte 30. april 2020 settes. Revisor vil forestå denne
opplæringen.

[Lagre]

Møtet ble hevet kl 16. 10.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-260   Arkiv: Q62 &13  

 

 

Bompengefinansiering E16 Skaret - Høgkastet - Hønefoss  

 

Forslag til vedtak: 

1. Utbyggingen av strekningen E16 Skaret-Høgkastet-Hønefoss delfinansieres med 

bompenger i henhold til bompengeutredning fra Statens vegvesen av 19.05.2020.  

2. Det legges til grunn 15 års etterskuddsinnkreving i begge retninger i en automatisk 

bomstasjon på ny E16 mellom Skaret og Høgkastet.   

3. Fv. 2848 stenges med en fysisk bom, og passering her vil kun bli mulig for innbyggerne på 

Sollihøgda, samt for utrykningskjøretøy og buss i rute.  (Hole kommune) 

4. Det gjøres fartsregulerende tiltak på dagens E16 mellom Høgkastet og Hønefoss, slik at 

denne strekningen blir mindre attraktiv. Det forutsettes at dette gjøres som en del av 

FRE16 utbyggingen. 

5. Kommunene/fylkeskommunen aksepterer en gjennomsnittlig bompengetakst på inntil 100 

kr (2020-prisnivå).  

6. Grunntaksten er foreløpig beregnet til 100 kr (2020-prisnivå) for takstgruppe 1.  

a. Takstgruppe 1 med gyldig elektronisk brikke får 20 pst rabatt 

b. Takstgruppe 2 betaler dobbelt takst av takstgruppe 1. 

c. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2.  

d. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale betaler 50 % av 

ordinær takst fratrukket brikkerabatt. 

e. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 pst. rabatt 

f. Det legges til grunn fritak for betaling i samsvar med gjeldende takstretningslinjer 

7. Gjennomsnittstaksten forutsettes regulert i takt med prisstigningen 

8. Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som det er 

lagt til grunn i Statens vegvesen sin finansieringsanalyse, forutsettes det at 

gjennomsnittstaksten ved oppstart av innkrevingen kan settes lavere enn de som er 

beregnet. Endelig takst- og rabattsystem vurderes på nytt i god tid før innkrevingen av 

bompenger starter. Endring i gjennomsnittstakstene forutsetter tilslutning fra 

fylkeskommunen og lånegarantister.  

9. Bompengeordningen legges inn som et prosjekt under Vegfinans AS.  

10. Kommunestyret forventer snarlig oppstart senest i 2022 og at Ringeriksbanen og E16 

Skaret - Høgkastet - Hønefoss står ferdig 2028. 

 

 

 

  

 



- 

Sammendrag 
Saksframlegget er omforent mellom Viken Fylkeskommune, Hole kommune og Ringerike kommune. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok den 27.mars 2020 Statlig reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet – Hønefoss. Reguleringsplan for E16 Skaret – Høgkastet ble 

vedtatt av Hole kommune i 2017.  

Regjeringen har overfor Statens vegvesen avklart rammene for finansieringen av veidelen av 

utbyggingen inkludert ny E16 Skaret – Høgkastet. Målet er at regjeringen skal legge fram forslag til 

bompengeproposisjon for Stortinget samtidig med at forslag til investeringsbeslutning legges fram 

neste vår. Dette forutsetter at det gjøres lokale bompengevdtak i kommunene Hole og Ringerike 

samt Viken fylkeskommune før sommeren (i juni dette år).  

Utbyggingen av ny E16 Skaret -Høgkastet-Hønefoss er i NTP 2018-2029 fastsatt delfinnansiert med 

bompenger. 

Anbefalt løsning er 1 bomsnitt, på parsellen Skaret-Høgkastet. Det vi gi mulihet til å benytte ny E16 

på strekningen Elstangen – Hønefoss uten å betale bompenger. Videre vil dette gi mindre avvisning 

til dagens veinett. Grunntaksten er foreløpig beregnet til 100 kr (2020-prisnivå) for takstgruppe 1. 

Innkrevingsperioden settes til 15 år, som er det maksimale det kan planlegges med. 

Bompengebidraget til prosjektet på 4.400 mill. kr oppnås med dette. 

Viken fylkeskommune garanterer for et maksimalt låneopptak for Veifinans E16 Sollihøgda As. Det 

vises her til «Faglig grunnlag for delvis bompengefinansiering av E16 Skaret-Høgkastet-Hønefoss» 

vedlagt. 

 

Saksopplysninger 

Ringeriksbanen og E16 (FRE16) er et fellesprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR, som 

omfatter planlegging av firefelts E16 fra Høgkastet til Hønefoss, samt dobbeltsporet jernbane fra 

Sandvika til Hønefoss. Statens vegvesen skal i tillegg til dette bygge ut E16 Skaret-Høgkastet til 

firefelts motorveg. Den nye veien fra Skaret til Hønefoss vil gi økt fremkommelighet og økt 

trafikksikkerhet.  

Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen, og sammen med E16 Skaret-Høgkastet-Hønefoss er 

dette det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok den 27. mars 2020 statlig reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet – Hønefoss. Reguleringsplan for E16 Skaret – Høgkastet ble 

vedtatt av Hole kommune i 2017.  
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Regjeringen har overfor Statens vegvesen avklart rammene for finansieringen av veidelen av 

utbyggingeng inkludert ny E16 Skaret – Høgkastet. Statens vegvesen vil nå kunne videreføre 

prosessene med lokale bompengevedtak med kommunene Hole og Ringerike og Viken 

fylkeskommune, slik at de lokale bompengevedtakene for E16 Høgkastet-Hønefoss kan fattes så raskt 

som mulig. Målet er at regjeringen skal legge fram forslag til bompengeproposisjon for Stortinget 

samtidig med at forslag til investeringsbeslutning legges fram neste vår. 

For store utbyggingsprosjekter, slik som fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss, er 

det krav til ekstern kvalitetssikring (KS2) før investeringsbeslutning legges fram for Stortinget. 

Samferdselsdepartementet tar sikte på at dette arbeidet kan startes opp innen kort tid, slik at 

kvalitetssikringen kan ferdigstilles ved årsskiftet 2020/21.    

Planlagt byggestart er 2022 med ferdigstillelse 2028. 

Kostnadsanslaget som tilhører reguleringsplanen (P50) er på 12.000 mill. kroner (2020-kroner). Dato 

for anslaget er 12.04.2019. 

I 2005 ble det laget en mulighetsstuidie for delvis bompengefinnansiering av ny E16 Bjørum – 

Hønefoss. Med bagrunn i denne vedtok kommunene i 2006 at de ønsket at det ble jobbet videre med 

prosjekete basert på delvis bompengefinnansiering.  

Før det kan fremmes en sak om bompengefinansiering for Stortinget må det foreligge bindende 

lokalpolitiske vedtak i berørte kommuner og fylkeskommune om delfinansiering med bompenger. 

(Denne saken) 

Trafikkmodell beregninger 

Det er jobbet med flere alternative løsninger for bomsnitt for å få optimal trafikkflyt og for å nå 

finansieringskravet av veidelen på 4.400 mill kr.  

Underveis i prosessen fattet Samferdselsdepartementet nye føringer for bruk av bompenger (brev av 

18.06.2019):  

Statens vegvesen og Nye Veier AS skal frå no ikkje planleggje med bruk av bom på 

sideveg i framtidige prosjekt eller i prosjekt som er under planlegging. Trafikantane skal 

med denne innstramminga sikrast økt grad av gratis omkøyringsvegar. 

Politikken er blitt endret noe, og i brev fra Samferdselsdepartementet av 06.04.2020 sier man at «i 

arbeid med fremtidige bompengeprosjekt må bruk av bom på sidevei særskilt begrunnes».  

Med et bomsnitt mellom Skaret og Høgkastet viser alle beregningene en sterk økning av trafikk på 

Fv. 2848 Utstranda. Det forutsettes derfor at denne veien stenges for gjennomfartstrafikk i 

bomperioden. Et forslag er å ha bom eller annen løsning hvor enkelte kjøretøy kan passere ved hjelp 

av et kort eller brikke. Dette er aktuelt for de som bor på Sollihøgda slik at de kan komme til 

kommuneseteret uten å passere gjennom bomsnittet på den nye veien. Videre vil buss i rute og 

utrykningskjøretøy kunne kjøre her. 

 

Anbefalt løsning med 1 bomsnitt 

Anbefalt løsning har 1 bomsnitt som er plassert sør for motorveikrysset på Elstangen, på parsellen 

Skaret-Høgkastet. Trafikkmodeleringene viser en positiv effekt ved at langt færre velger å kjøre 

dagens vegnett og gammel E16. For trafikanter som kjører ny E16 hele strekningen Skaret-Hønefoss, 

vil samlet bomavgift være lavere med ett bomsnitt enn tre. Det vil være mulig å kjøre ny E16 på 
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strekningen mellom Elstangen og Hønefosse uten bomavgift. Da parsellen Skaret-Høgkastet er en 

veg strekning uten kryss, vil plassering av bomsnittet ikke ha noen påvirkning av trafikkmønsteret. 

Det forutsettes toveis innkreving i bomsnittet med en takst på kr. 100. 

Skisse av anbefalt løsning med 1 bomsnitt (vedlegg 3) 

Alternativ med 3 bomsnitt 

Med 3 bomsnitt på ny E16, hvor disse plasseres på strekningene mellom kryssene; Skaret – 
Elstangen, Elstangen – Styggdalen, Styggdalen-Ve vil trafikantene betale en avgift i forhold til den 
andelen av ny vei de benytter. En modellering av dette alternativet viser at mange trafikanter da 
velger å kjøre på dagens veg i stedet for ny E16. Dette gir en uønsket trafikk flyt (effekt). For å nå 
finansieringskravet må bomavgiftene da settes høyere enn anbefalt løsning med ett bomsnitt. Det 
forutsettes toveis innkreving i bomsnittene, med samlet bomtakst for hele strekningen på kr. 125. 

Skisse med 3 bomsnitt (vedlegg 6) 

Referansealternativet  

Dette viser trafikk situasjonen uten bom(mer), noe som er en aktuell situasjon etter at ny vei er 

nedbetalt og trafikken får en naturlig flyt og fordeling. Referansealternativet 2030 (vedlegg 8). 

Økonomiske forhold 

Ringeriksbanen finansieres i sin helhet med statlige midler. E16 Skaret – Høgkastet- Hønefoss 

delfinansieres med bompenger der den statlige andelen er 63 % (7.600 mill kr), og andel 

bompengefinnansiering er på 37% (4.400 mill kr.).  

Bompenger er et supplement til de ordinære bevilgningene fra staten. Adgangen til medfinansiering 

gjennom bompenger er hjemlet i Vegloven. I henhold til § 27 i Vegloven skal inntektene fra 

bompenger komme de lokale innbyggerne til gode gjennom tiltak for å utvikle et mer helhetlig og 

samordnet transportsystem. Dette innebærer at berørte kommuner og fylkeskommuner må vedta 

bompengefinansieringen før saken framlegges for Stortinget til godkjenning. 

Takst og rabbattsystemer 

For at bompengebidraget skal være nedbetalt i løpet av innkrevingsperioden er grunntaksten 
foreløpig beregnet til 100 kr (2020-prisnivå) for takstgruppe 1. 

 Takstgruppe 1 med gyldig elektronisk brikke får 20 pst rabatt 

 Takstgruppe 2 betaler dobbelt takst av takstgruppe 1. 

 Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2.  

 Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale betaler 50 % av ordinær takst 
fratrukket brikkerabatt. 

 Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 pst. rabatt 

 Det legges til grunn fritak for betaling i samsvar med gjeldende takstretningslinjer 
Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg, samt alle kjøretøy uavhengig av 
vekt i kjøretøykategori M1.  

Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kg, unntatt kjøretøy som er registrert i 
kjøretøykategori M1. M1 er biler for persontransport med maksimum åtte sitteplasser i tillegg til 
førersetet og omfatter bobiler, campingbiler og enkelte større personbiler. For at kjøretøy over 3 500 
kg i kategori M1 skal inngå i takstgruppe 1, er det krav om elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale. 
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Takstgruppe 2 betaler det dobbelte av takstgruppe 1. Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig 
brikkeavtale får 20 % rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale betaler 50 
% av ordinær takst fratrukket brikkerabatt. 

Det vises for øvrig til gjeldende takstretningslinjer.  

I tråd med forutsetningene i Prop. 1 S (2016–2017) vil beregnet gjennomsnittstakst bli benyttet som 

grunnlag for justering av takstene. Før oppstart av bompengeinnkrevingen vil gjennomsnittstaksten 

bli vurdert ut fra kjente faktorer som låneopptak, lånerente og utbyggingskostnad. Forslag til 

justeringer av gjennomsnittstaksten som følge av dette forutsetter tilslutning fra fylkeskommunen 

som garantist. 

Tidligere vedtak og behandling 

Det er både i Ringerike og Hole kommuner fattet vedtak i Kommunestyrene om å benytte 
bompengefinansiering av E16 Sandvika – Hønefoss (KS 16.02.06). 

Buskerud fylkeskommune vedtok i Fylkestinget 26.  april 2017 en prinsipiell tilslutning til at 
fylkeskommunen garanterer for et låneopptak på 3,2 mrd kr. i bomselskapet.   

 

Rådmannens vurdering 
 
Anbefalt løsning med ett bomsnitt vil etter Rådmannens vurdering være å anbefale ved at det gir; 
lavere totalkosnad i bompasseringen, en unngår bommer på lokalveiene, en vil kunne kjøre på ny E16 
lokalt (mellom Elstangen og Hønefoss) uten avgift, det vil reduserer trafikken på dagens veinett. Det 
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Fagl ig grunnl ag for del vis
bompenge nansiering
E16 Skaret-Hønefoss
Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 (FRE16)



Forord

Fellesp rosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i
Norge. Det er både planlagt og skal bygges som et samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens
vegvesen.

FRE16 består av Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss. Prosjektet E16 Skaret - Høgkastet er et
prosjekt i regi av Statens vegvesen som inngår i den lokalpolitiske behandlingen av FRE16 . Dette
prosjektet vil ha felles kvalitetssikring ( KS2 ) og St ortingspro posisjon med FRE16.

Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time.
Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye. N y firefelts ve g fra Skaret til Hønefoss vil
sammen med dobbeltsporet jernbane knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen , og gi et
felles bo - og arbeidsmarked.

Dette faglige grunnlaget skal danne grunnlag for forpliktende lokalpolitisk e vedtak om delvis
bompengefinansiering av E16 Skaret - Hønefoss . Det går til lokalpolitisk behandling i de berørte
kommunene Hole og Ringerike , samt til Viken fylkeskommune . Saken går også til høring i
nabokommunen Bærum .
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1. Innledning

E16 Skaret - Høgkastet og E16 Høgkastet - Hønefoss er omtalt i N asjonal transportplan 2018 - 2029,
Meld. St. 33 2016 - 2017 (NTP). E16 Skaret - Hønefoss var opprinnelig fritatt for k onsept valgutredning
(KVU) og kvalitetssikring av konseptvalg (KS1), men Statens vegvesen og Jernbaneverket ble etter
hvert bedt om å inkludere E16 i vurderingene av KVU for Ringeriksbanen. I KVU’en har
Jernbaneverket i samarbeid med Statens vegvesen kommet fram til at det er nødvendig å prioritere
både jernbane og ve g på strekningen. Dette for å oppfylle samfunnsmålene om effektiv, sikker og
miljøvennlig transport. R egjeringen har bestemt at Ringeriksbanen og nye E16 fra Høgkastet til
Hønefoss skal planlegges som et felles prosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen.
Planprosessen ble gjennomfør t som statlig reguleringsplan, og det er Kommunal - og
moderniseringsdepar tementet som er planmyndighet.

Statens vegvesen skal også bygge ut E16 Skaret - Høgkastet til firefelts veg , slik at når utbyggingen er
ferdig vil det være sammenhengende firefelts ve g fra Sandvika til Hønefoss.

E16 er hovedve g forbindelsen mellom Oslo og R ingerike. I tillegg er strekningen en del av
hovedvegsystemet mellom Østlandet og Vestlandet både for E 1 6 over Filefjell, rv. 7 over
Hardangervidda og rv. 52 over Hemsedal. Vegen har stor betydning for næringsliv og bosetting, samt
for transport av varer mellom landsdelene og mellom Ringerike og resten av Osloområdet. Ny veg
sikrer en god pendlerveg mellom Hønefoss og Oslo, noe som er viktig for bosetting og vekst i
kommunene Hole og Ringerike.

Den nye firefeltsve g en med høy sikkerhetsstandard vil g i et robust vegnett med tilstrekkelig kapasitet
og forutsigbar reisetid , samt bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde i transportsektoren i
tråd med nullvisjonen.
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Figur 1 : Oversiktskart over utbyggingsområdet

Geografisk ligger strekningen E16 Skaret - Hønefoss nord for prosjektet E16 Sandvika - Skaret . Dette
prosjektet er under bygging , og består av tre delprosjekter ; E16 Wøyen - Bjørum ( åpnet i 2009 ), E16
Sandvika - Wøyen (åpnet 2019) og E16 Bjørum - Skaret ( forventet byggestart i 2021 og ferdig stillelse
i nnen utgangen av 2024 ) .

I NTP 201 8 - 2029 er det satt av statlige midler til E16 Skaret - Hønefoss fra 2024, og det er fastsatt
oppstart , finansiert med bompenger, i første seksårsperiode.

Kostnadsanslaget (P50 ) fra 12.04.2019 , for hele prosjektet E16 Skaret - Hønefoss, er på om lag 12 . 000
mill. kr . (20 20 - prisnivå ).
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2. B eskrivelse av utbyggingen

FRE16 omfatter utbygging av 40 kilometer dobbeltsporet jernbane (Ringeriksbanen) fra Sandvika til
Hønefoss, samt for 24 km ny firefelts veg fra Skaret til Hønefoss. Vegen er planlagt etter
dimensjoneringsklasse H9, dvs. firefelts veg med fartsgrense 110 km/t, mens Ringer iksbanen er
planlagt for hastigheter inntil 250 km/t.

Ny E16 fra Skaret til Hønefoss vil gi økt fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Redusert reisetid
for hele strekningen er ca. 12 minutter.

Utbyggingsperioden vil være fra 2022 - 2028. H ele strekning en fra Skaret til Hønefoss er planlagt
åpnet i løpet av 2028.

Figur 2 : Utbyggingsområde og inndeling i delstrekninger

2.1 Skaret - Høgkastet
Dagens veg på strekningen mellom Skaret vest for Sollihøgda, og Høgkastet, en drøy kilometer sør for
Sundvollen, har utfordringer med stor trafikk og er ulykke sbelastet . V eg en er utsatt for både ras og
flom, og har et bratt sideterreng. Dagens E16 fra Skaret til Høgk astet varierer mellom to og tre felt,
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med midtdeler på store deler av strekningen. V eg en er preget av lav fremkommelighet for
helgetrafikken og lav trafikksikkerhet. Det er ingen separate gang - eller sykkelveger langs E16 på
dagens veg mellom Skaret og Høgkastet .

I perioden 200 9 - 201 8 har det vært 27 registrerte ulykker med personskade på strekningen Skaret -
Hø gkastet . I disse ulykkene er tre personer drepte, ti personer hardt skadde og 28 personer lettere
skadde.

Det er planlagt at E16 fra Skaret til Høgkastet skal bygges ut til firefelts veg med fartsgrense 110
k m/t. I sør knyttes vegen til ny E16 som er planlagt fra Bjørum til Skaret. I nord grenser strekninge n til
fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 . Samlet lengde på strekningen er om lag 9 km , hvor 5
kilometer er veg i dagen . Den nye vegen blir liggende i og nær dagens E16.

Fra Skaret og nordover vil E16 gå i en ny 3,2 km lang toløps - tunnel . Den erstatter Skaret - tunnelen og
deler av Nestunnelen. Sørgående løp knytter seg til den nordligste delen av Nestunnelen, mens
nordgående løp bygges som en helt ny tunnel. Videre nordover ligger utvidelsen stort sett i dagen
parallelt med eksisterende veg. Gje nnom Hvalpåsen legges de to nordgående kjørefeltene i en kort
tunnel (ca. 400 m), mens sørgående kjørefelt vil følge dagens trasé. Alle eksisterende
krysningsmuligheter over E16 skal opprettholdes.

Strekningen har ingen kryss, men det vil bli en kontrollp lass der raste - og kontrollplassen ligger i dag,
noe sør for Høgkastet.

Utbyggingen av E16 på strekningen fra Skaret til Høgkastet planlegges og gjennomføres av Statens
vegvesen med Hole kommune som planmyndighet. Reguleringsplanen ble vedtatt av Hole kom mune
i desember 2017.

2.2 Høgkastet - Hønefoss
Mellom Høgkastet og Hønefoss er det i dag s kiltet hastighet 60 og 70 km/t. Vegen har på flere partier
direkteavkjørsler og krapp horisontalkurvatur.

I perioden 2009 - 2018 har det vært registrert 88 ulykker med personskade på strekningen Hø gkastet -
Hønefoss . I disse ulykkene er fem personer drept e , 16 personer hardt skadde og 1 11 personer lettere
skadde.

Den planlagte strekningen E16 Høgkastet - Hønefoss er om lag 15 kilometer, og det er planlagt
firefelts veg med fartsgrense 110 km/t.

Det planlegges toplanskryss ved Høgkastet, før vegen før es over Kroksund bru og inn i en 3 kilometer
lang tunell frem til Bymoen. Fra Bymoen planlegges veg og bane i felles trasé frem til Styggedal. Ved
Styggedal føres Ringeriksbanen frem til Hønefoss stasjon, mens E16 føres delvis i dagens trasé frem
mot et to planskryss på Ve. Nord for Styggedalskrysset reduseres standarden på vegen gradvis mot
tilslutning til eksisterende E16 og rv. 7.

Reguleringsplanen ble lagt frem med to alternative løsninger på Helgelandsmoen, både med og uten
toplanskryss. Vedtatt regule ringsplan er uten kryss på Helgelandsmoen.

Reguleringsplanen for E16 Høgkastet - Hønefoss/FRE16 er gjennomført som statlig plan , og den ble
vedtatt av Kommunal og moderniseringsdepartementet 27.mars 2020.
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3. Lokalpolitisk behandling

I 2005 ble det skrevet e n mulighetsstudie for delvis bompengefinansiering av strekningen fra Bjørum
i Bærum kommune, gjennom Hole kommune og fram til Hønefoss i Ringerike kommune. Med
bakgrunn i mulighetsstudien vedtok kommunene i 2006 at de ønsket at det ble jobbet videre med
prosjektet basert på delvis bompengefinansiering.

I desember 2012 ble det lagt frem en konsekvensutredning med forslag til kommunedelplan på
strekningen Skaret - Hønefoss. Hole kommune fattet ikke noe formelt planvedtak på grunn av flere
innsigelser i saken . I desember 2013 ble saken sendt til Fylkesmannen, og deretter videre til
Kommunal - og moderniseringsdepartementet med ønske om statlig plan . Det ble også bedt om
planvedtak for strekningen Skaret - Høgkastet hvor det ikke var noen innsig elser på
kommunedelplanen .

Det ble videre vedtatt at strekningen E16 Høgkastet - Hønefoss skulle ha statlig planprosess , og at
planleggingen av denne strekningen på E16 og Ringeriksbanen måtte samordnes. P lanprogram for
statlig reguleringsplan for Ringeri ksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss ble fastsatt av Kommunal - og
moderniseringsdepartementet i september 2017. Reguleringsplanen ble vedtatt 27.mars 2020.

Strekningen E16 Skaret - Høgkastet planlegges sammen med E16 Høgkastet - Hønefoss.
Kommunedelplanen for de nne strekningen ble vedtatt i juni 2016, og reguleringsplan en ble vedtatt i
desember 2017.

4. Bomstasjonsplassering

Nytteprinsippet og hensyn til brukerne legges til grunn når man skal plassere bomstasjoner, dvs. at
de som har nytte av prosjektet skal være med å betale, tilsvarende skal de som betaler ha nytte av
prosjektet. Bomstasjoner bør også plasseres slik at uønskede trafikale virkninger unngås.

Det er vurdert flere ulike løsninger for plassering av bomstasjoner for dette prosjektet , og alle disse
er dokumentert med tilhørende trafikktall i trafikknotatet som er vedlagt . I brev fra
Samferdselsdepartementet av 18.06.2019 kom det nye føringer for bruk av bom på sideveg . Der stod
det at d et skal ikke planlegge s med bruk av bom på sideveg i framtidige prosjekt eller i prosjekt som
er under planlegging . Politikken er blitt noe endret, og i brev fra Samferdselsdepartementet av
06.04.2020 sier man at bom på sideveier kan benyttes for vedtatte og fremtidige prosjekte r dersom
det etter en konkret vurdering er nødvendig for at prosjektet skal kunne realiseres innenfor de
rammene som er forutsatt i NTP 2018 - 2029 . I tillegg står det at i arbeidet med fremtidige
bompengeprosjekt må bruk av bom på sidevei særskilt begrunnes .

For prosjektet E16 Skaret - Hønefoss foreslås det tovegs innkreving av bompenger i én bomstasjon på
ny E16 mellom Skaret og Hønefoss, jf. figur 3. Denne bomstasjonen plasseres på strekningen mellom
Skaret og Høgkastet , i nærhet til krysset ved Høgkastet.

Foreslått bomstasjonsplassering for prosjektet har både fokus på nytteprinsippet og på å unngå
uønskede trafikale virkninger som følge av etablering av ny veg og tilhørende bomstasjon .
B eregninger viser at bompengeinnkreving mellom hvert kryss på ny E16 vil føre til en svært stor
trafikkavvisning ( over 60 pst ) . Mange vil i stedet for å kjø re den nye veien velge å kjøre fv. 2848 (via
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Utstranda) og dagens E16 gjennom Sundvollen, Kroksund og Vik. Med en slik løsning vil det ikke være
mulig å finansiere prosjektet , og det ville vært nødvendig å bruke bom på sidevei .

I stedet for bom på sideveg er det lagt opp til fartsregulerende tiltak , skiltet redusert hastighet og
fartshumper, på dagens ve g . Dette finansieres av prosjektet. I tillegg stenges fv. 2848 for
gjennomkjøring med en fysisk bom i nærheten av Skaret. Det legges opp til at innbyggerne på
Sollihøgda kan passere denne bommen med en brikke, og at de dermed kan kjøre uten å betale
bompenger til sitt kommunesentrum dersom de bruker gammel ve g . Utrykningskjøretøy og buss i
rute vil også kunne passere denne bommen. Denne ordningen vil adminis treres av Viken
fylkeskommune. Foreslått løsning gir god flyt i trafikken både på dagens E16 og på ny E16.

Det benyttes en automatisk bomstasjon for innkreving av bompenger, og denne krever ikke mye
areal ut over vegarealet.

Figur 3: P lassering av bomstasjone n
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5. Trafikkgrunnlag

Det er gjennomført en transportanalyse, der h ovedformålet er å belyse og tallfeste de viktigste
trafikale effektene av ulike bompengetiltak langs ny E16 mellom Skaret og Hønefoss. Resultatene er
viktig for finansi eringsberegningene, og for å vurdere alternative løsninger opp mot hverandre.

Trafikktallene som er brukt i beregningene er fra regional transportmodell (RTM) . Det er etablert en
egen delområdemodell for prosjektet (DOM FRE) . Avgrensingen av modellområdet er gjort med
utgangspunkt i at delområdemodellen skal dekke influensområdet til Ringeriksbanen og ny E16
mellom Skaret og Hønefoss, samtidig som det geografiske omfanget av modellområdet begrenses så
mye som mulig for å oppnå en rimelig beregningstid. DOM FRE er oppdatert til mo dellversjon
RTM v 4 . 1.2.

For den framtidige trafikkutviklingen er det benyttet prognoser utarbeidet for tidligere Buskerud
fylkeskommune i forbindelse med arbeidet for Nasjonal Transportplan 20 22 - 20 33 . Det er regnet med
en gjenno msnittlig årlig trafikkvekst på 1 % fra 20 30. Trafikktallene som er levert av Norconsult har
beregningsår 2030.

I 2019 var årsdøgntrafikk en (ÅDT) på strekningen Skaret - Hønefoss mellom 1 3 0 00 og 18 000 kjøretøy.
ÅDT er gjennomsnittet av antall kjøretøy for hvert døgn gjennom et år .

Innføring av bompenger medfører en avvisning i trafikken pga. at man kan velge andre ruter og
reisemål , endre atferd med å reise med andre transportmidler (sykle, gå, ta toget) , kjøre sammen
eller reise sjeldnere .

I kommuneplanen for Hole er det lagt til rette for en langsiktig boligutbygging ved Sundvollen. En slik
utbygging vil kunne medføre betydelig trafikkøkning på E16 i et langsiktig perspektiv. Trafikkvekst
som følge av dette er ikke tatt med i trafikkberegning ene. Det er heller ikke lagt til grunn en stor
potensiell trafikkvekst i Ringeriksområdet pga. utbygging av både E16 og Ringeriksbanen. Det er
MMMM - prognosene (middels nasjonal vekst) , SSBs hovedalternativ , som er lagt til grunn for
fremtidig befolknings ve kst i beregningene .

Som beskrevet tidligere ble muligheten for bruk av bomstasjoner på sideve g strammet inn, og man
skal forsøke å unngå bruk av bom p å sideve g i framtidige prosjekt . Det er imidlertid gjennomført
trafikkberegninger både med og uten bom på sideve g for dette prosjektet . Resultatene uten bom på
sideve i eller andre trafikkregulerende tiltak , gir svært høy trafikkavvisning, og det vil ikke la seg gjøre
å finansiere prosjektet på denne måten . Ut fra trafikksikkerhets - og samfunnsøkonomiske hensyn er
det viktig å få størst mulig del av trafikken til å ta i bruk den nye ve g en. Det er også viktig for
finansiering av ny veg at flest mulig er med og betaler. L øsningen det er valgt å gå videre med har
derfor brukt trafikkreguler ende tiltak for å oppnå st ør r e trafikk gjennom bomsnittet, samtidig som
man oppnår god flyt i trafikken både på ny og eksisterende ve g .

Det er en stor andel av tunge kjøretøy (takstgruppe 2) på strekningen, 20 - 21 pst.

Tabellene nedenfor viser trafikken i alternative t som er brukt i finansieringsberegningene .



Side 9 av 18

Tabell 1 : Trafikktall for beregne de alternativ

Totaltrafikk ÅDT 2030
Gj.sn.
takst

Skaret -
Høgkastet

Høgkastet -
Styggedalen

Styggedalen -
Ve

FRE16 nullalternativ 0 21 230 18 400 16 280

FRE16 m/bomtakst 1 0 0 kr 94 1 3 3 70 11 94 0 12 88 0

Avvisning
Gj.sn.
takst

Skaret -
Høgkastet

Høgkastet -
Styggedalen

Styggedalen -
Ve

FRE16 m/bomtakst 1 0 0 kr 94 - 37 % - 3 5 % - 2 1 %

Trafikkavvisningen er på 37 pst. på strekningen Skaret - Høgkastet.

Det vises til eget trafikknotat for ytterligere beskrivelser og dokumentasjon av beregningene .
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6. Finansiering sopplegg

Utbyggingen av E16 Skaret - Hønefoss er forutsatt finansiert med statlige midler og bompenger.

6.1 Finansieringsbehov
Den statlige andelen utgjorde 63 pst med de forutsetningene som lå til grunn i NTP 2018 - 2029 , med
disse beløpene omregnet fra 2017 - kroner til 20 20 - kron er:

• Kostnadsanslag 9 . 4 00 mill. kr
• Statlig finansiering 20 24 - 2029 5. 9 00 mill. kr
• Annen finansiering (bompenger) 3. 5 00 mill. kr

Totalk ostnadene for prosjektet er i siste godkjente kostnadsanslag (fra 12 . 04 .2019) beregnet til å bli
vesentlig høyere enn beregnet i NTP . Totale prosjektkostnader for E16 Skaret - Hønefoss er på om lag
12 . 000 mill . 20 20 - kr (P50) , dvs. en økning på om lag 2 . 6 00 mill. kr i forhold til NTP 2018 - 2029 .

P å grunn av kostnadsøkningen for prosjektet er det bedt om en økning i statlige midler for dette
prosjektet. Dette ble innvilget i brev fra Samferdselsdepartementet av 11.05.2020 :

« Nå som reguleringsplanen for FRE16 er fastsatt ber vi Statens vegvesen snarest mulig g å videre med
å få på plass de nødvendige lokale vedtakene for bompenger. I dette arbeidet kan det legges til grunn
at det statlige bidraget blir økt med om lag 1,7 mrd. kr ut over det som er lagt til grunn i NTP 2018 -
2029. Samferdselsdepartementet legger t il grunn videre optimalisering og reduksjon av kostnadene. »

Det te innebærer at det statlige bidraget økes med 1. 7 00 mill. kr ut over det som er lagt til grunn i
NTP, til totalt 7. 6 00 mill. kr. Den statlige andelen i prosjektet blir med disse forutsetninge ne 63 pst.
Samferdselsdepartementet oppfordret i sitt brev til at det jobbes videre med optimalisering av
prosjektet og en reduksjon av kostnadene.

De statlige midlene til prosjekter er lagt til siste seksårsperiode i NTP 2024 - 2029. Tabellen nedenfor
viser investerings - og finansieringsplanen som er brukt i de videre beregningene , der anslaget fra
12.04.2019 legges til grunn.

Tabell 2 : Finansieringsplan
M ill. 20 20 - kr

År 2021 2022 2023
2024 -
2028

Sum

Statlige midler i NTP - - - 5 900 5 900

Økt statlig bevilgning 1 700 1 700

Bompenger 250 300 500 3 350 4 400

SUM 250 300 500 10 950 12 000

Det legges til grunn at hele strekningen E16 Skaret - Hønefoss er klar til innkreving av bompenger i
202 9 . Etableringskostnader til bomstasjonen er inkludert i investeringskostnaden, og det er estimert
5 mill. kr til dette.
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6.2 Takst - og rabattsystem
For at bompengebidraget til E16 Skaret - Hønefoss skal være nedbetalt i løpet av innkrevingsperioden
er det beregnet at gjennomsnittlig inntekt per passering må være om lag 9 4 kr (2020 - prisnivå) .

Endelig kostnadsramme og styringsramme (P50) vil bli fastsat t etter ekstern kvalitetssikring (KS2).
Statens vegvesen anbefaler derfor at kommunene og fylkeskommunen aksepterer en
gjennomsnittstakst som ligger noe over 94 kr. Det foreslås å vedta en gjennomsnittstakst på inntil
100 kr (2020 - prisnivå). Dette for å si kre at det ikke blir behov for nye lokalpolitiske vedtak ved
eventuelle endringer i styringsramma for prosjektet etter at KS2 er gjennomført.

Basert på en gjennomsnittstakst på om lag 9 4 kr er foreløpige grunntakster beregnet til å bli som vist
i tabell 3. Dersom gjennomsnittstaksten settes høyere enn 94 kr blir grunntakstene justert deretter.

Tabell 3 : Foreløpige takster i 2020 - kroner

FORELØPIGE TAKSTER 2020 - kr

Takstgruppe 1 1 00

Takstgruppe 1 etter brikke rabatt 80

Takstgruppe 1 nullutslipp 4 0

Takstgruppe 2 2 00

Dette ligger til grunn for beregningen av gjennomsnittstaksten:

• 3 p s t av passeringene er ikke inntektsgivende, (gratispasseringer pga. buss i rute, utrykning
og avskrevne passeringer)

• 21 p s t . av passeringene er kjøretøy i takstgruppe 2
• 2 5 pst . av passeringene i takstgruppe 1 skjer med nullutslippskjøretøy
• 9 0 pst . av ordinære kjøretøy i takstgruppe 1 får 20 pst. rabatt pga. elektronisk brikke og

avtale.

Takstgruppe 1 er k jøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 . 500 kg, samt alle kjøretøy uavhe ngig av
vekt i kjøretøykategori M1.

Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 . 500 kg, unntatt kjøretøy som er registrert i
kjøretøykategori M1. M1 er biler for persontransport med maksimum åtte sitteplasser i tillegg til
førersetet og omfatte r bobiler, campingbiler og enkelte større personbiler. For at kjøretøy over 3 500
kg i kategori M1 skal inngå i takstgruppe 1, er det krav om elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale.

Takstgruppe 2 betaler det dobbelte av takstgruppe 1 . Kjøretøy i takstgr uppe 1 med gyldig
brikkeavtale får 20 % rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale betaler 50
% av ordinær takst fratrukket brikkerabatt.

Det vises for øvrig til gjeldende takstretningslinjer.

I tråd med forutsetningene i Prop. 1 S (2016 – 2017) vil beregnet gjennomsnittstakst bli benyttet som
grunnlag for justering av takstene. Før opp start av bompenge innkreving en vil gjennomsnittstaksten
bli vurdert ut fra kjente faktorer som låneopptak, lånerente og utbyggingskostnad. Forslag til
justeringer av gjennomsnittstaksten som følge av dette forutsetter tilslutning fra fylkeskommunen
som garantist.
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6.3 F inansieringsberegningene
Følgende forutsetninger lagt til grunn i finansieringsberegningene:

• Årlig prisstigning: 2 %
• Beregningsteknisk lånerente: 5,5 % rente de første 10 årene etter første låneopptak, deretter

6,5 %.
• Innskuddsrente 1,5 %
• Årlige innkrevings - og driftskostnader: 9, 8 mill. kr ( estimat på 2 kr . pr. passering).

Brutto bompengeinntekter er beregnet til om lag 7 . 1 00 mill. kr, der 4. 4 00 mill. kr dekke r deler av
investeringskostnade n , 2. 6 0 0 mill. kr dekke r finansieringskostnader og 1 5 0 mill. kr dekke r
innkrevingskostnader og kostnader til drift av bompengeselskapet . A lle beløp er opp gitt i 20 20 -
prisnivå.

Maksimal gjeld er med de gitte forutsetningene beregnet til om lag 6 . 0 00 mill. kr (løpende
kroneverdi). Gjelda vil være på dette nivået i 202 8.

6. 4 Følsomhets analyse
Det er regnet på et optimistisk alternativ med følgende forutsetninger:

• Kostnadene reduseres med 10 pst.
• ÅDT i åpningsåret økes med 10 pst.
• Lånerenten blir ett prosentpoeng lavere enn beregningsteknisk rente de første 10 årene
• For øvrig er de samme forutsetningene som lå til grunn i b asisalternativet

Med disse forutsetningene reduseres innkrevingstiden med om lag 4 år .

Det er også regnet på et pessimistisk alternativ med følgende forutsetninger:

• 10 pst. kostnadsøkning
• ÅDT i åpningsåret reduseres med 10 pst.
• Halvert årlig trafikkvekst etter 2030
• Lånerenten økes med ett prosentpoeng de første 10 årene
• Takstøkning på 20 pst. utover prisstigning etter to år

Med disse forutsetningene øker innkrevingstiden med om lag 3 år . Maksimal lånegjeld er beregnet til
om lag 6 . 9 00 mill. kr (løpende kroner) ved utgangen av år 20 2 9 . Dette beløpet bør legges til grunn for
beregningen av lånegarantien.

6. 5 Håndtering av kostnadsøkning
Eventuelle kostnadsøkninger utover prisstigningen skal dekkes i samsvar med gjeldende
retningslinjer for bompengeprosjekter. Dette innebærer at kostnadsøkning ut over prisstigningen og
opp til kostnadsrammen skal dekkes med statlige midler og bompenger etter samme prosentvise
fordeling som innenfor styringsra mmen. Eventuelle overskridelser utover kostnadsrammen er staten
sitt ansvar og dekkes med statlige midler.

Eventuelle kostnadsreduksjoner på inntil 10 pst. fordeles mellom staten og bompengeselskapet i
forhold til partenes andel av finansieringen innenfor styringsrammen. I tråd med regjeringens
bompengeforlik fra høsten 2019 er det sagt at « v ed kostnadsbesparelser i veiprosjekter etter
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fremlagt bompengeproposisjon, skal halvparten av besparelsen, eller en andel som tilsvarer
bompengeandelen der denne er hø yere enn 50 prosent, komme bilistene til gode i form av reduserte
bompenger.»

Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn forutsatt, kan bompengeselskapet etter avtale med
Vegdirektoratet øke gjennomsnittstaksten med inntil 20 pst. ut over prisstigninge n og forlenge
innkrevingsperioden med inntil 5 år.

Gjennomsnittstaksten prisjusteres med Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin byggekostnadsindeks for
veganlegg fram til bompengeinnkreving en starter. Deretter skal SSB sin konsumprisindeks benyttes.
Takstene vil bli evaluert og evt. justert i forkant av oppstart av innkrevingen når den endelige
kostnaden er kjent. Ny evaluering vil skje ett til to år etter innkrevingsstart når trafikktallene e r kjent.
Endringer i gjennomsnittstaksten kan gjøres etter forutgående fylkeskommunal behandling og
tilslutning fra lånegarantister.
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7. Garanti

For å få best mulig rentebetingelser er det vanlig at fylkeskommuner og /eller kommuner stiller
garanti for b ompengeselskapets lån , og det legges til grunn at Viken fylkeskommune stiller garanti for
bompengeselskapets låneopptak i denne saken .

Det vil bli etablert et prosjektselskap med ansvar for bompengeinnkrevingen for prosjektet E16
Skaret - Hønefoss. Selskapet vil bli et prosjektselskap i Vegfinans - konsernet.

Prosjektselskapets gjeld vil være sikret med fylkeskommunal selvskyldner garanti, avgitt av Viken
fylkeskommu ne. Vedtak om fylkeskommunal selvskyldnergaranti må foreligge før saken legges fram
for Storting et, da dette skal omtales i bompengeproposisjonen. Garantistens utlegg kan dekkes
gjennom overtagelse av bompengeinnkrevingen etter tiltredelse av pant i innkrevingsretten.

Lånegaranti må ta høyde for ugunstig utvikling i forutsetningen for bompengefinans ieringen. Dvs. at
en beregning av maksimal lånegjeld vil være basert på pessimistiske forutsetninger om
trafikkutvikling, kostnadsutvikling mv.

Garantistenes utlegg kan dekkes gjennom en økning av gjennomsnittstaksten med inntil 20 pst. ut
over prisstignin gen og en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år

Maksimal lånegjeld (pessimistisk alternativ) er beregnet til om lag 6 . 9 00 mill. kr. Det må også tas
høyde for indeksregulering på 7 00 m ill . kr, til sammen 7 . 6 00 mill. kr. I tillegg kommer 10 pst. til å
dekke omkostninger. Dette gir en beregnet garantiramme på 8 . 3 60 m ill . kr . Garantien må settes til et
beløp som hensyntar maksimal lånegjeld for prosjektselskapet. Lånegjelda vil være på dette nivået i
202 9 .

Garantier sk al godkjennes av Kommunal - og moderniseringsdepartementet etter at det er fattet
Stortingsvedtak om bompengesaken.

7.1 Om Vegfinans sin finansieringsmodell
I Vegfinans sin finansieringsmodell låner tre regionale finansieringsselskaper eksternt (for Viken
fylkeskommune er Vegfinans Viken AS finansieringsselskapet). Finansieringsselskapene gir interne lån
til prosjektselskapene som er priset basert på den oppnådde eksterne renten inkludert
rentesikringer. Dette vil gi prosjektselskapene under det enkelte fin ansieringsselskapet like lån - og
rentebetingelser. Lånerammen er begrenset oppad til de fylkeskommunale garantiene.

Hvert prosjektselskap bruker bompenger for å betale tilbake sitt internlån til det regionale
finansieringsselskapet. Finansieringsselskapene bruker midlene som er betalt fra prosjektselskapene
til å redusere ekstern finansiering. Det skal ikke skje noen kryssubsidiering, siden hvert
prosjektselskap betaler tilbake et lån som er direkte knyttet til prosjektet. Midlene fra et selskap skal
ikke b rukes for å redusere internlån hos andre prosjektselskaper.

Skulle et prosjektselskap ikke klare å betjene sitt internlån må tiltak som utvidet innkrevingstid og/
eller økte takster vurderes. Er dette ikke tilstrekkelig for å betjene gjelden, må garantiste n tre inn og
dekke utestående internlån finansieringsselskapet måtte ha overfor prosjektselskapet. De andre
prosjektselskapene under samme finansieringsselskap skal ikke være ansvarlige for å dekke dette.

I og med at de regionale finansieringsselskapenes gjeld er direkte knyttet finansiering til de
underliggende prosjektselskapene, er det den samme gjelden som garanteres for, uavhengig av om
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garantien stilles overfor eksterne långivere og motparter for det regionale finansieringsselskapets
gjeld eller for de underliggende prosjektselskapenes gjeld til det regionale finansieringsselskapet.
Fylkeskommunen vil derfor ikke garantere for gjelden to ganger, selv om det stilles garanti overfor
både det regionale finansieringsselskapet og de underliggende prosjekts elskapene.

8. Videre fremdrift

I pressemelding fra Samferdselsdepartementet 12.05.2020 la regjeringen frem at de vil arbeide for å
legge fram forslag til investeringsbeslutning for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet -
Hønefoss i forbindelse rev idert nasjonalbudsjett 2021 i mai neste år.

For store utbyggingsprosjekter, slik som fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet - Hønefoss, er
det krav til ekstern kvalitetssikring (KS2) før investeringsbeslutning legges fram for Stortinget.
Samferdselsd epartementet tar sikte på at dette arbeidet kan startes opp innen kort tid, slik at
kvalitetssikringen kan ferdigstilles ved årsskiftet 2020/21.

Det er nødvendig med lokale bompengevedtak med kommunene Hole og Ringerike og Viken
fylkeskommune, og at disse kan fattes så raskt som mulig. Målet er at regjeringen skal legge fram
forslag til bompengeproposisjon for Stortinget samtidig med at forslag til investeringsbeslutning
legges fram neste vår.

For å få dette til er man avhengig av at det foreligger lokalpolitiske vedtak i bompengesaken innen
20.juni 2020.
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9. Forslag til vedtak

Statens vegvesen foreslår på bakgrunn av dette notatet følgende likelyd ende vedtak i Hole
kommune, Ringerike kommune og i Viken fylkeskommune . Det er kun Viken fylkeskommune som
garantist som skal vedta punkt 1 0 og 1 1 i forslag til vedtak.

1. Utbyggingen av strekningen E16 Skaret - Hønefoss delfinansieres med bompenger i henhold til
bompengeutredning fra Statens vegvesen av 19.05.2020 .

2. Det legges til grunn 15 års etterskuddsinnkreving i begge retninger i en automatisk bomstasjon
på ny E16 mellom Skaret og Høgkastet.

3. Fv. 2848 stenges med en fysisk bom, og passering her vil kun bli mulig for innbyggerne på
Sollihøgda, samt for utrykningskjøretøy og buss i rute .

4. Det gjøres fartsregulerende tiltak på dagens E16 mellom Høgkastet og Hønefoss , slik at denne
strekningen blir mindre attraktiv.

5. Kommunene/fylkeskommunen aksepterer en gjennomsnittstakst på inntil 100 kr (20 20 - pris nivå ) .
6. Grunntaksten er foreløpig beregnet til 1 0 0 kr ( 20 20 - pris nivå ) for takstgruppe 1.

a. Takstgruppe 1 med gyldig elektronisk brikke får 20 pst rabatt
b. Takstgruppe 2 betaler dobbelt takst av takstgruppe 1 .
c. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2.
d. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig bri kkeavtale betaler 50 % av ordinær

takst fratrukket brikkerabatt.
e. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 pst. rabatt
f. Det legges til grunn fritak for betaling i samsvar med gjeldende takstretningslinjer

7. Gjennomsnittstaksten forutsettes regulert i takt med prisstigningen
8. Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som det er lagt til

grunn i Statens vegvesen sin finansieringsanalyse, forutsettes det at gjennomsnitts taksten ved
oppstart av innkrevingen kan settes lavere enn de n som er beregnet . Endelig takst - og
rabattsystem vurderes på nytt i god tid før innkrevingen av bompenger starter. Endring i
gjennomsnittstakstene forutsetter tilslutning fra fylkeskommune n og lånegarantister.

9. Bompengeordningen legges inn som et p rosjekt under Vegfinans AS.

Gjelder bare for Viken fylkeskommune:

10. Vegfinans E16 Sollihøgda AS skal gjennomføre finansiering av bompengeprosjektet gjennom
interne lån fra Vegfinans Viken AS, som eier alle aksjer i selskapet. Vegfinans Viken AS, et heleid
datterselskap av Vegfinans AS, skal stå for ekstern finansiering av prosjektet.

11. Viken fylkeskommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak for
Vegfinans Viken AS, begrenset oppad til 7 . 6 00 mill. kr for lån til finansiering av Vegfinans E16
Sollihøgda AS . I garantibeløpet er det tatt høyde for en indeksregulerin g på 700 mill. kr.
Garantibeløpet gjelder med tillegg av 10 pst. av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av
eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig 8 . 3 6 0 mill.
kr.

Garantien omfatter også inngåtte sik ringsavtaler tilknyttet prosjektets lånefinansiering. Viken
fylkeskommune garanterer samtidig ved selvskyldnerkausjon for Vegfinans E16 Sollihøgda AS sin
gjeld overfor Vegfinans Viken AS begrenset oppad til det samme beløp. Viken fylkeskommune
har rett til å sikre garantiene med 1. prioritets pant i prosjektselskapets rett til å innkreve
bompenger, med tillegg av 10 pst. av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle
påløpte renter og omkostninger.



Side 17 av 18

Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra Statens
vegvesen i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år. Innkrevingsperioden kan i
særskilte tilfelle forlenges med inntil fem år. I tillegg skal garantien gjelde inntil to år, jf.
garant iforskriftenes § 3. Samlet garantitid blir, inkludert byggeperioden, på inntil 30 år fra første
opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra Statens vegvesen. Garantistens
utlegg kan dekkes gjennom en økning i gjennomsnittstaksten med inn til 20 pst. og en forlengelse
av bompengeperioden med inntil 5 år.

Viken fylkeskommune sitt garantiansvar reduseres i takt med den faktiske nedbetaling av
Vegfinans Viken AS og prosjektselskapet Vegfinans E16 Sollihøgda AS sin gjeld.

Viken fylkeskommune innestår overfor Vegfinans Viken AS og prosjekt selskapet E16 Sollihøgda
AS at dersom den avgitte garantien blir gjort helt eller delvis gjeldende, skal fylkeskommunen
verken opptre på en måte, eller utøve sine regressmuligheter slik at det forekommer skjult eller
åpen kryssubsidiering mellom noen av selskapene finansiert av Vegfinans Viken AS eller for
midler som stammer fra slike prosjekter.

Garantiene gis under forutsetning av Kommunal - og moderniseringsdepartementets godkjenning
ette r kommuneloven § 14 - 9 første ledd.
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1 I N N LE D NI N G

1.1 Hvorfor oppdaterte beregninger?

Statens vegvesen ønsker å fremme bompengesak for ny E16 mellom Høgkastet og Hønefoss. Det er
tidligere gjennomført beregninger i denne forbindelse1. Disse beregningene ble gjennomført med
henholdsvis gammel modellversjon (RTM v3) og en foreløpig versjon av nytt modellsystem (RTMv4
beta3 inkludert oppdatert transportnett i RTM og ny versjon av NTM6). Denne rapporten presenterer
nye beregninger for de mest sannsynlige alternativene i en oppdatert modell versjon ; RTM v4.1.2
inkludert nye ruter fra Entur og togruter fra Jernbanedirektoratet, samt nytt transportne tt i NTM6 .

1.2 Formålet med transportanalysen

Hovedformålet med transportanalyse n er å belyse og tallfeste de viktigste trafikale effektene av de
mest sannsynlige bompengetiltakene langs ny E16 mellom Høgkastet og Hønefoss. Resultatene vil
videre være viktig inndata for beregning av inntektspotensialet av de ulike bompengetiltakene, som
gjennomføres i regi av Statens vegvesen.

1.3 Rapportens oppbygging

Denne rapporten beskriver de trafikale konsekvensene av ulike bompengetiltak langs ny E16 mellom
Høgkastet og Hønefoss. Inntektspotensialet som følge av de ulike bompengetiltakene er ikke
presentert her.

Rapporten beskriver metode og beregningsforutsetninger for analysen og presenterer trafikkveksten
som følge av tiltak som ligger til grunn for bompe ngeanalysen (kapittel 2 til 3 ). Beregninger av
bompengetiltak (beregningsalt ernativer) som er gjennomført er presentert i kapittel 4 og 5 . Kapittel 6
presenterer de trafikale effektene.

1 Se [6] og [1] .
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2 M E TOD E OG B E RE G NI N GS F ORU TSE TNI N GE R

I dette kapittelet presenteres metodikken og analyseverktøyene som er benyttet i be regningene.

2.1 Transportmodellen – Delområdemodellen for Ringeriksbanen og ny E16
(DOM FRE)

Transportmodeller brukes for å analysere endringer i transportetterspørselen som følge av ulike
transporttiltak. Transportmodellene sier noe om sammenhengen mellom tr ansporttilbudet og
trafikantenes preferanser , og beregner trafikketterspørsel i et gitt beregningsår. Transportmodellene
beregner antall reiser på et detaljert geografisk nivå2 fordelt på reiseformål, reisemåte, og vegvalg
(reiserute). På grunnlag av infor masjon om demografisk utvikling, arealbruk, egenskaper ved
transporttilbudet og kostnader ved transporttilbudet beregnes endringer i trafikken. Modellsystemet
som brukes er utviklet over tid av transportetatene, og består av både nasjonal persontransportmo dell
og regionale persontransportmodeller3. Basert på de regionale modellene etableres også
delområdemodeller (DOM) som omfatter mindre geografiske områder tilpasset ulike analyser.

I en modell kan man gjøre endringer i forutsetninger for å analysere den isolerte effekten av
endringene, for eksempel endringer i reisetider og reisekostnader knyttet til de ulike reiseformene.
Modellen er derfor godt egnet til å si noe om de relative forskjellene mellom ulike alternativer.

I arbeidet med Ringeriksbanen og ny E16 mellom Høgkastet og Hønefoss, er det etablert en egen
delområdemodell (DOM FRE). Avgrensingen av modellområdet er gjort med utgangspunkt i at
delområdemodellen skal dekke influensområdet til Ringeriksbanen og ny E16 mellom Høgkastet og
Hønefoss, samti dig som det geografiske omfanget av modellområdet begrenses så mye som mulig for
å oppnå en rimelig beregningstid. Modellavgrensingen er vist i Figur 2 - 1 .

2 Transportmodellene beregner antall reiser mellom alle soner som er spesifisert i modellen. I modellene som benyttes her, er
sonene grunnkretser.
3 Den nasjonale persontranportmodellen (NTM) omfatter lange reiser (over 70 km) og dekker hele Norge. De regionale
persontransportmodellene (RTM) omfatter korte reiser (under 70 km) og er delt inn i fem regioner. Begge modellene behand ler
bostedsbaserte reiser foretatt av personer over 13 år bosatt i Norge. Modellsystemet inneholder i tillegg en bilholdsmodell o g en
modell for skolereiser.



Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

TK - 00 Generell,
Trafikale effekter av bomtiltak

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

5 av 37
FRE - 00 - A - 30251

00A
31. 03 . 2020

Figur 2 - 1 : Modellområdet til DOM FRE4.

2.2 Oppdaterte forutsetninger

2.2.1 Justeringer i ny modellversjon

Delområdemodellen ble i første omgang etablert i versjon 3 av modellsystemet. I løpet av 2018 ble en
ny modellversjon av persontransportmodellen for korte reiser ferdigstilt. Som en del av analysen av de
trafikale konsekvensene av ulike bompengetiltak i 2019 [1] , ble DOM FRE oppdatert til ny versjon
(RTM v4) der det blant annet b le gjort omfattende arbeid med oppdatering av nettverk og kalibrering
av modellen.

På grunn av tidsmessige årsaker ble modellberegningene i 2019 gjennomført før alle oppdateringer til
RTMv4 var implementert . DOM FRE er i etterkant oppdatert med disse end ringene (høsten 2019).
Tidligere modellberegninger ble gjennomført med RTM versjon 4.1 beta3, mens modellberegningene
som dokumenteres i denne rapporten er gjennomført med en nyere modellversjon (RTM v4.1.2).
Tabell 2 - 1 gir en oversikt over hvilke endringer som er implementert i modellsystemet fra RTM v4.1
beta3 til RTM v4.1.2.

4 Persontransportmodellene (NTM6 og RTMv4) benytter grunnkrets, kommune og fylkesfordeling per 201 0. Nye kommune - og
fylkesnavn som ble innført 1. januar 2020 er ikke implementert i modellsystemet.
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Tabell 2 - 1 : Oversikt over endringer i modellsystemet fra tidligere bompengeberegninger med
RTM v4.1 beta3 til RTM v4.1.2
Endringer Beskrivelse

Kollektiv / Entur I forbindelse med arbeidet med beregninger til NTP gjennomførte transportetatene i
løpet av våren 2019 en oppdatering av kollektivrutebeskrivelsene i modellene.
Tilsvarende oppdatering er gjennomført for DOM FRE.

- Kollektivrutebeskrivelser har blitt lest inn i nettverket vha. rutebeskrivelser fra
Entur.

- Kollektivrutebeskrivelsen for tog oppdatert av Jernbanedirektoratet i 2 018 er lagt
til grunn ("Rutemodeller til NTP 2022 - 2033" ("R2033") [2] ).

- Opsjonen "Beregning av forsinkelse utenom kollektivfelt" er benyttet i
beregningene

Kollektivtakst Oppdaterte kollektivtakstbeskrivelser fra RTM sør (byområder i Region sør) for 2016 -
situasjon, samt oppdaterte kollektivtakstbeskrivelser for Ruter og deler av Hedmark
(utarbeidet i forbindelse med KVU Kongsvingerbanen) for 2018 - situasjon er
implementert i DOM FRE.

Oppdatert vegnett for
lange reiser

Nytt nettverk til NTM6 bygger på de regionale transportnettverkene (oppdatert fra
NVDB oktober 2018), men inneholder kun europa - og fylkesveger, samt noen viktige
riksveger. Nettverket inneholder kollektivrutebeskrivelser fra Entur, men tilpasset
lange reiser.

Elbilandel E l - og hybrid bil andelen er lagt inn i modellens modellfaktorfil. Dette påvirker
gjennomsnittlig kilometerkostnad for personbil, i tillegg til å ha en annen køtid og
ferjetakst. Kostnadene ved å kjøre bil synker dermed ved økende el - og
hybridbilandel.

- E l bilandelen er også blitt tatt hensyn til ved beregning av bomtakster , men dette
gjelder ikke for bomringen i Oslo der dagens takst er lagt til grunn.

- Bomtaksten e er beregnet på bakgrunn av fordeling av be nsin - , diesel - , el - og
hybridbiler , der taksten for el - og hybrid bil i 2030 er satt til 50 prosent av
bensintakst .

Direktekostnad for
godstrafikk

Direktekostnad for godstrafikk er endret fra 0,8 til 0,5.
- Endringen i direktekostnaden vektlegger bomtakst mindre og kan dermed påvirke

rutevalget for godstrafikk.

Korrigering av rammetall
for å hensynta
arbeidsplassbaserte
rundturer

Uttaket av RVU data til rammetallskalibreringen ble korrigert 22. mars 2019 for å
hensynta den nye reisehensikten arbeidsplassbaserte rundturer som ble innført som
en ny reisehensikt i RTM v4 [3] .
- Rammetallskalibreringen til R TM v4.1_beta3 ble gjennomført første halvdel av

mars 2019 og fikk derfor ikke med seg denne korrigeringen
- Som en tommelfingerregel gir korrigeringen en reduksjon i antall arbeidsreiser til

om lag 75 - 80 prosent av tidligere nivå.
- Endring i rammetall fra RVU 2013/14 er presentert i Vedlegg 1 .

Nye grunnprognoser Faste matriser som benyttes i modellen er framskrevet til 2030 ved hjelp av nye
grunnprognoser som ble publisert høsten 2019 (TØI - rapport 1718/2019).

2.2.2 Kalibreringsgrep
Det er gjennomført en rekke kali breringsgrep for å få trafikken til å stemme best mulig med
observasjoner. På grunn av store endringer i kollektivrutebeskrivelsene og korrigeringen av rammetall
fra RVU er modellen kalibrert på nytt i v4.1.2. En oversikt over de ulike kalibreringsgrepene som er
gjennomført er gitt under:
- Rammetallskalibrering: Modellen er kalibrert for sum antall utreiser i modellområdet fordelt på

reisemidler og reisehensikter mot RVU2013/2014.
- Geografisk kalibrering av tilgang til bil: Bilhold - og før erkortandeler for Os lo, Akershus, Asker

og Bærum, og Ringerike og Hole kommune er kalibrert mot RVU 2013/2014.
- Destinasjonskalibrering av arbeidsreiser: Det er gjennomført en kalibrering av antall

arbeidsreiser per arbeidsplass for hele modellområdet. I denne kalibreringen op pnås et mer jevnt
forholdstall for antall arbeidsreiser per arbeidsplass for alle soner med et visst antall
arbeidsplasser. Kalibreringen forsøker å oppnå et forholdstall på typisk rundt 0,7 - 0,8.
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- Kalibrering av pendlingsmønster: Justering av reisemønster for arbeidsreiser basert på
pendlingsstatistikk fra SSB (kommunenivå) for 2018 - situasjon.

- Nettverkskalibrering: Det er gjennomført nettverkskalibreringer med redusert hastighet langs
rv. 285.

- Timeskalibrering: Det er gjennomført kalibrering av biltrafikkan der fordelt på tidsperioder basert
på nivå 1 - tellepunkter i tiltaksområdet.

2.2.3 Konsekvenser/Endringer i resultatene som følge av ny modellversjon

Oppgradering til versjon 4.1.2 omfatter en del justeringer som påvirker trafikken. De viktigste
endringene i trafikkmønsteret som følge av justeringene i transportmodellen er:
- Større konkurranseflate mellom transportmidlene grunnet store forbedringer i

kollektivrutebeskrivelsene.
- Implementering av elbilandel i modellfaktorfil og ved beregning av bomt akst gir en lavere

gjennomsnittlig kostnad for bil og dermed mer biltrafikk.

2.3 Transportmodellens beskrivelse av dagens situasjon

Grunnleggende forskjeller mellom beregnet og observert trafikk er av betydning når effektene av tiltak
og beregnet fremtidig tr afikk skal forstås. I dette kapittelet presenteres derfor transportmodellens
beskrivelse av dagens situasjon.

2.3.1 Aggregerte reisevanedata

Modellen er kalibrert for 2014 mot aggregerte data for totalt antall turer fordelt på transportmidler og
reisehensikter f ra den nasjonale reisevaneundersøkelsen for 2013/14 (RVU 2013/14). Tabell 2 - 2 viser
relative forskjeller mellom antall reiser fra RVU 2013/14 og antall reiser beregnet i transportmodellen.
Resultatene fra rammetallskalibreringen viser godt samsvar mellom beregnet antall reiser og RVU -
målene for sum alle utreiser for de ulike reisemidlene og reisehensiktene.

Tabell 2 - 2 : Relative forskjeller mellom antall reiser i modellen for 2014 og RVU2013/14.
Bilfører Bilpassasjer Koll ektiv Sykkel Gange Sum

Arbeid 2 % 12 % - 5 % - 1 % 1 % 0 %

Tjeneste 1 % - 2 % - 1 % 12 % - 2 % 0 %

Fritid - 2 % 8 % 2 % - 1 % - 2 % 0 %

Hent og Levere 0 % 15 % 0 % - 6 % 0 % 0 %

Privat 1 % 0 % - 3 % - 3 % 0 % 0 %

Sum utreiser 1 % 5 % - 3 % - 1 % - 1 % 0 %

Det er enkelte store prosentvise avvik mellom antall reiser i RVU2013/14 sammenliknet med
modellberegnet trafikk. Antall reiser for enkelte celler (reisehensikt og reisemidler) kan imidlertid være
små og dermed gi stort utslag i prosentvise avvik. I sum treffe r allikevel modellen godt.

For dagens situasjon (2018) beregner modellen, både i sum og fordelt på reisehensiktene, syv prosent
høyere trafikk sammenliknet med RVU2013/14. Denne økningen skyldes primært trafikkvekst fra 2014
til 2018. Trafikkvekst i model len, fordelt på reisemiddel, fra 2014 til 2018 er vist i Tabell 2 - 3 .

Tabell 2 - 3 : Trafikkvekst for antall reiser, fordelt på reisemiddel, i modellen fra 2014 til 2018.
Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Sykkel Gange Sum

Sum utreiser 6 % 3 % 9 % 7 % 9 % 7 %
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2.3.2 Biltrafikk
Det er valgt ut noen punkter i tiltaksområdet for å undersøke samsvar mellom beregnet og observert
biltrafikk for dagens situasjon (2018). Det er brukt både kontinuerlige tellepunkter (nivå 1) og
ÅDT - strekningsbelagt trafikk fra Vegkart som sammenlikningsgrunnlag, jf. Figur 2 - 2 .

Figur 2 - 2 viser at beregnet trafikk stemmer godt overens med observert trafikk på de fleste vegene i
analyseområdet. Det er rimelig at tilfeldig e variasjoner vil føre til mindre treffsikkerhet på lenkenivå enn
over snitt og på modellområdenivå, da det vil være lokale forhold som ikke er innarbeidet i modellen.
Trafikken langs E16 sør for Skaret stemmer bra mot tellinger. Trafikken langs E16 mellom Skaret og
Sundvollen er noe høyere, men likevel innenfor krav til avvik for nettfordelt trafikk5.

Inn mot Hønefoss er beregnet biltrafikk for lav sammenliknet med observert trafikk. Dette var også
tilfelle i de foregående modellversjonene. Grunnen til a t det beregnes for lav biltrafikk sentralt i
Hønefoss er blant annet knyttet til at sonene i området generelt er store. I transportmodellen vil
interntrafikken i en sone ikke inkluderes i nettutleggingen (turene får samme til - og fra - sone), og
dermed ikke inkluderes i sammenlikningstallene for beregnet trafikk på lenker. I tidligere beregninger
(RTM v3) ble det derfor gjennomført splitting av soner i dette området, noe som ga bedre samsvar mot
observert trafikk. I RTM v4.1_beta3 ble ikke sonene splittet da sonedataene som inneholder
informasjon om husholdning var kryptert på det tidspunktet modellen ble etablert. En splitting av soner
er en meget omfattende operasjon i RTM v4 og det er heller ikke blitt gjort i disse beregningene da det
er vurdert dit hen a t trafikkendringer knyttet til sonespill i liten grad vil påvirke trafikken over
bomsnittene som skal analyseres i disse beregningene.

Ettersom de omkringliggende vegstrekningene i analyseområdet stemmer godt overens med
tellingene, vurderes modellen til å gi en god beskrivelse av dagens situasjon.

5 Tabell 7 fra rapport om RTM [8] gir forslag til arbeidsmål for nettfordeling av biltrafikk. Det er strengere krav til prosentvise
avvik for kontinuerlige tellinger og for veger med stor trafikk enn for periodiske tellinger og veger med lavere trafikknivåe r.
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Figur 2 - 2 : Sammenlikning av beregnet og observert biltrafikk (ÅDT 2018) på ulike punkter i
analyseområdet.
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2.4 Nullalternativet og beregningsforutsetnin ger

2.4.1 Beregningsår

Opprinnelig var ambisjonene å starte opp arbeidet med bygging av bane og veg i 2019, med
ferdigstillelse i 2024. Dette var utgangspunktet for etablering av transportmodellen for analyse av
trafikk på Ringeriksbanen og E16 i RTM v3. Bompeng eberegningene ble derfor gjennomført for
beregningsåret 2024. Senere er byggestart endret til 2021 med åpning i 2028, i tråd med dette ble det
i RTM v4.1.beta3 gjennomført bompengeberegninger av trafikale konsekvenser for nytt beregningsår
2028. DOM FRE bl e videre tilrettelagt i v4.1.2 for beregninger til NTP 2022 - 2033. Til
NTP - beregningene er beregningsårene fastsatt til 2030 og 2050. På grunn av små forskjeller mellom
2028 og 2030 er de nye beregningene gjennomført for 2030.

2.4.2 Inntektsvekst
Økt inntektsniv å påvirker befolkningens etterspørsel etter transporttjenester. I transportmodellen for
lange reiser (NTM6)6 medfører økt inntekt økt tilbøyelighet til å eie bil, noe som i sin tur fører til økt
tilbøyelighet til å kjøre bil. Inntektsveksten er gitt som en del av modellsystemet og bygger på
vekstprognoser for privat konsum hentet fra henholdsvis Transportøkonomisk institutt (TØI) og
Finansdepartementet (FIN) jf. Tabell 2 - 4 [4] .

Tabell 2 - 4 : Forutsetninger om vekst i disponibel realinntekt per innbygger 7

Periode 2016 - 2020 2020 - 2030

Gjennomsnittlig årlig vekst 1,27 % 1,88 %

2.4.3 Befolkningsframskrivinger
Befolkningsframskrivinger er en sentral forutsetning for analysen av de trafikale konsekvensene. Det
er lagt til grunn at befolkningsutviklingen frem mot 2030 framskrives med utgangspunkt i Statistisk
Sentralbyrås (SSB) hovedalter nativ; MMMM – middels nasjonal vekst, fra juni 2018.

Befolkningsframskrivingene på kommunenivå er tilrettelagt for bruk i persontransportmodellene og
befolkningsframskrivingen omfatter både antall personer og alderssammensetningen.
Alderssammensetningen h ar stor betydning for fremtidig transport, da ulike aldersgrupper har ulikt
reiseomfang, gjennomfører reiser med ulike reiseformål og har ulik tendens til å velge de forskjellige
reisemidlene.

SSBs hovedalternativ (MMMM) gir en prosentvis årlig vekst for kommunene Jevnaker, Ringerike og
Hole som vist i Tabell 2 - 5 .

Tabell 2 - 5 : Befolkning og gjennomsnittlig årlig vekst i be folkningen i Jevnaker, Ringerike og
Hole kommune. SSBs MMMM framskrivinger fra 2018.

Befolkning Gjennomsnittlig årlig vekst 8

Kommune 2000 2018 2030 2050 2000 - 2018 2018 - 2030 2030 - 2050

Jevnaker 6 000 6 800 7 700 8 800 0,7 % 1,1 % 0,7 %

Ringerike 27 900 30 300 32 900 36 000 0,5 % 0,7 % 0,5 %

Hole 5 000 6 800 8 100 9 500 1,7 % 1,4 % 0,8 %

Regionen 38 900 43 900 48 700 54 300 0,7 % 0,9 % 0,6 %

6 I RTM opereres det med geog rafiske inntektsindekser for hvert delområde. Dette innebærer at dersom et delområde i
fremtidig situasjon får en endring i inntektsindeks som følge av forutsetningene som ligger til grunn for analysen, må dette
legges inn eksogent.
7 Denne inntektsveksten var innarbeidet i de foregående bompengeberegningene.
8 Den nye befolkningsframskrivingen viser noe høyere vekst i årene frem mot 2050 i Jevnaker kommune, men lavere vekst i
kommunene Ringerike og Hole sammenliknet med befolkningsframskrivingene som ble b enyttet i RTM v3 (fra juni 2016).
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2.4.4 Infrastrukturtiltak
Endringer i infrastrukturen i Nullalternativet sammenliknet med dagens situasjon, er vist i tabellen
under. Infrastrukturen i Nullalternativet er basert på bundne prosjekter9 som ligger inne i NTP 2022 -
2033.

Tabell 2 - 6 : Infrastrukturtiltak lagt inn i Nullalternativet for 2030 i DOM FRE.
Infrastrukturtiltak Beskrivelse

Vegprosjekter Følgende vegprosjekter er lagt til grunn:
- E16 Sandvika – Wøyen
- E16 Bjørum – Skaret
- E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum
- Rv. 4 Lunner grense – Jaren
- Rv. 4 Lygna Sør
- Rv. 23 Dagslett – Linnes
- Rv. 22 Lillestrøm – Fetsund

Kollektivtilbud Busstilbudet i Nullalternativ 20 30 er forutsatt likt som i dagens situasjon 2018.

Kollektivrutebeskrivelsen for tog , oppdatert av Jernbanedirektoratet i 2018 , er lagt
til grunn ("Rutemodeller til NTP 2022 - 2033" ("R2033") [2] ).

Bom Følgende bom mer er lagt til grunn:
- Ny bomring i Oslo (Bygrense, Osloringen og Indre ring) . Bygrense og

Osloringen: 21/27 kr for lette og 84/99 kr for tunge i lav/rush. Indre ring: 17/21
kr for lette og 84/99 kr for tunge i lav/rush. 2018 - kroner.

- E16 Bjørum – Skaret (og eksisterende veg) . 35 kr for lette og 70 kr for tunge.
2016 - kroner.

- E16 Skaret – Høgkastet (og eksisterende veg) . 25 kr for lette og 50 kr f or
tunge. 2018 - kroner.

- Rv. 4 Lunner – Grensen . 43 kr for lette og 71 kr for tunge. 2018 - kroner.
- Fv. 34 Grime Oppland . 27 kr for lette og 54 kr for tunge. 2018 - kroner.
- Oslofjordtunnelen10.
- E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum 60 k r for lette og 120 kr for tunge på ny E1 6 .

21 kr for lette og 46 kr for tunge på eksis terende E1 6 og fv . 241 . 2018 - kroner.
- E6 Minnesund – Hedmark grense 22 kr for lette og 35 kr for tunge.

2018 - kroner.
- Fv. 33 Skreifjella – Totenvika 34 kr for lette og 68 kr for tunge. 2018 - kroner.
- E16 Fønhus – Bagn 36 kr for lette og 60 kr for tunge. 2018 - kroner.

De infrastrukturtiltakene som påvirker transportnettet for lange reiser er implementert i Nullalternativet
til NTM6.
En vesentlig endring fra beregninger i RTM v4.1 beta3 er at E16 Skaret – Høgk astet er tatt ut av
Nullalternativet. Det er likevel lagt inn i referansesituasjonen for bompengeberegningene for å sikre
størst mulig likhet.

2.5 Trafikkvekst 2018 - 2030

Trafikkveksten i Nullalternativet fra dagens situasjon er målt langs seks snitt i transpo rtmodellen, se
Figur 2 - 3 . Tabell 2 - 7 viser trafikkmengden over snittene og endringen fra 2018 til 2030. Snitt 1, 2 og 3
har den største trafikkmengden, mens snitt 4 har den minste trafikkmengden. Alle snittene har en
økning i tra fikkmengde. Snitt 3 (mellom Hønefoss og Jevnaker) har lavest prosentvis vekst, mens den
største prosentvise veksten skjer over snitt 1, 2 og 5 (henholdsvis mellom Hønefoss og Sollihøgda,
samt vestover fra Hønefoss på rv. 7).

9 "Som bundne prosjekter til NTP 2022 - 2033 inkluderes prosjekter som er igang satt , eller som i budsjettet for 2018, eller i
handlingsprogrammene har anleggsstart i 2019. For Nye Veiers prosjekter inkluderes prosjekter med utbyggingsavtale." [7] .
10 Bommen for nytt løp i Oslofjordtunnelen er lagt inn som en del av kalibreringen av modellen. Taksten representerer ulempen
ved at Oslofjordtunnelen har en stor andel nedetid i løpet av året.
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Figur 2 - 3 : Snitt Ringerike for sammenlikning av biltrafikk.

Tabell 2 - 7 : Trafikkmengder (ÅDT) over snitt jf. Figur 2 - 3 .

Snitt Dagens situasjon 2018 Nullalternativ 2030 Endring % - vis endring

1 14 900 18 600 3 700 25 %

2 16 700 20 600 3 900 23 %

3 12 800 14 100 1 300 10 %

4 5 100 5 900 800 16 %

5 6 200 7 700 1 500 24 %

6 5 800 6 700 900 16 %

I beregninger av Nullalternativet i RTM v4.1 beta3 var det en reduksjon i bilreiser over snitt 1. En
tilsvarende reduksjon finner vi ikke i disse beregningene. Dette skyldes at det i tidligere beregninger
har vært et bomsnitt på ny E16 mellom Skaret og Høgka stet. Ny E16 mellom Skaret og Høgkastet
ikke ligger inne i de nye beregningene som presenteres her.
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3 REFERAN SEALTERN ATI VE T

I denne analysen sammenliknes trafikknivåer i ulike bompengealternativer med trafikknivå i et
referansealternativ. I Referansealternat ivet er det i tillegg til tiltakene i Nullalternativet lagt til grunn ny
E16 mellom Skaret og Hønefoss, samt Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss. Figur 3 - 1
illustrerer ny E16 og Ringeriksbanen med kryss - og stasjonsplassering. Referansealternativet er
benyttet som sammenlikningsalternativ for de ulike bompengealternativene.

En mer detaljert beskrivelse av forutsetningene for ny E16 og Ringeriksbanen er bes krevet i
fagrapporten [5] .

Figur 3 - 1 : Ny E16 mellom Skaret og Hønefoss og Ringeriksbanen mellom Sandvika og
Hønefoss, med kryss og stasjonsplassering.
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3.1.1 Endringer i togtilbudet
V ed åpning av Ringeriksbanen tilpasses togtilbudet for alle tog mellom Hønefoss og Oslo. Fjerntoget
mellom Oslo og Bergen flyttes fra Randsfjordbanen til Ringeriksbanen med avgang hver annen time.
Bergensbanen stopper ikke på Sundvollen og reisetid mellom S andvika og Hønefoss vil være 16
minutter.

Toget mellom Moss og Stabekk forlenges til Hønefoss med to avganger per time både i grunnrute og
rush. Toget stopper ikke lenger på Stabekk stasjon, men kjører Hønefoss – Sundvollen – Sandvika og
deretter direkte til Lysaker. Reisetid på strekningen Hønefoss – Sundvollen er ni minutter. Mellom
Sundvollen og Sandvika er reisetiden ti minutter. Total reisetid mellom Hønefoss og Oslo S vil være
35 minutter.

Det er ingen tog som trafikkerer Randsfjordbanen mellom Hokksund og Hønefoss. Kollektivtilbudet
langs denne strekningen forutsettes ivaretatt av busstilbudet.

Tilbudsendringene er implementert både i NTM6 og i RTM.

3.1.2 Endringer i busstilbudet
Ettersom det i denne modellversjonen er en stor endring i kollektivrutebeskriv elsene fra tidligere
beregninger er det ikke mulig å replisere alle endringer i busstilbudet. Det er imidlertid gjort endringer i
tilbudet for å gjøre endringene i tilbudet så likt som mulig som i tidligere beregninger.

Det er foretatt en tilpasning av bu sstilbudet i Ringeriksregionen der lokalbussene kjører innom
jernbanestasjonen for å mate jernbanen. Alle busser med start - og/eller endestasjon i Hønefoss
sentrum mater Hønefoss stasjon. For busser som får forlenget kjørerute som følge av dette er det lag t
til fire minutter på total reisetid. For busser som allerede kjører forbi stasjonen og bare får et ekstra
stopp, er det lagt til ett minutt i total reisetid11.

Busslinje 200, som i dag betjener strekningen Oslo – Hønefoss, forkortes til å betjene strekning en
mellom Sundvollen stasjon og Hønefoss stasjon langs dagens E16. Langdistansebussene som i dag
passerer Hønefoss og kjører videre til Oslo endres til å kjøre innom togstasjonen i Hønefoss før de
termineres i Hønefoss sentrum. Passasjerer som skal videre østover må dermed bytte til
Ringeriksbanen på Hønefoss.

3.1.3 Trafikale effekter
Tabell 3 - 1 viser trafikkmengdene i Referansesituasjonen i 2030, samt endringer fra 2018 og
Nullalternativ 2030. I alle snittene er det en økning i biltrafikken fra dagens situasjon. Snitt 1 og 2 har
den største trafikkøkningen både fra dagens situasjon og fra Nullalternativ 2030, med en økning på
over 40 prosent fra dagens situasjon og i overkant av 15 prosent fra Nullalternativ 2030. Snitt 3 har
den minste økningen fra dagens situasjon med kun åtte prose nt, og en reduksjon fra Nullalternativet
2030 på to prosent. Sammenliknet med Nullalternativet er det kun mindre endringer i trafikken over
snittene 3 - 6.

Tabell 3 - 1 : Trafikkmengde (ÅDT) over snitt jf. Figur 2 - 3 og Tabell 2 - 7 . Endring fra dagens
situasjon 2030 og Nullalternativ 2030.

Snitt
ÅDT R eferanse

2030

Endring fra 2018 Endring fra Nullalternativ 2030

Endring ÅDT % - vis endring Endring ÅDT % - vis endring

1 21 700 6 800 46 % 3 100 17 %

2 23 700 7 000 42 % 3 100 15 %

3 13 800 1 000 8 % - 300 - 2 %

4 6 200 1 100 22 % 300 5 %

5 8 100 1 900 31 % 400 5 %

6 6 900 1 100 19 % 200 3 %

11 Dette er de samme forutsetningene som er lagt til grunn i tidligere beregninger, jf. [5] .
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4 BOMPEN GETILTAK

Det er i hovedsak gjennomført fire tiltak; bomstasjoner, reduksjon av hastighet på sideveg, fjerning av
kryss på Helgelandsmoen og stenging av fv. 155 Utstranda. Dette kapittelet beskriver de ulike
tiltakene.

4.1 Plassering av bomstasjoner

Bompengealternative ne tar utgangspunkt i fire bomsnitt hvor taksten varierer i de ulike alternativene.
Bomsnittene er plassert langs ny E16; ett på strekningen Skaret – Sundvollen, ett mellom Sundvollen
og Gomnesveien, ett mellom Gomnesveien og Askveien og ett mellom Askveien og Ve. Disse
bomsnittene er markert med blått symbol i Figur 4 - 1 . Takster for bompasseringer for de ulike snittene
er vist i Tabell 5 - 1 .

Figur 4 - 1 : Plassering av bomstasjoner.
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4.2 Redusert hastighet på sideveger

Det er gjennomført beregninger der det legges til grunn redusert hastighet på si devegene fv. 155
Utstranda og dagens E16 mellom Sundvollen og Hønefoss, jf. Figur 4 - 2 . Hastigheten langs fv. 155
Utstranda reduseres fra 50 km/t til 40 km/t, mens hastigheten langs dagens E16 reduseres fra 70 - 80
km/t til 60 km/t. Dette gir økte reisetid langs sidevegene som vist i Tabell 4 - 1 .

Figur 4 - 2 : Oversikt over veger med redusert hastighet og punkter for uttak av reisetid.

Tabell 4 - 1 : Oversikt over modellert reisetid og endring i reise tid ved redusert hastighet langs
sidevegene.

Modellert reisetid

Modellert reisetid
m/redusert hastighet

sideveg Endring i reisetid

Fv. 155 Utstranda (Skaret - Elstangen) 10 min 28 sek 14 min 17 sek 3 min 49 sek

Dagens E16 (Elstangen - Norderhov) 9 min 4 sek 10 min 19 sek 1 min 16 sek

Dagens E16 (Norderhov - Styggedalen) 4 min 16 sek 5 min 20 sek 1 min 4 sek

Totalt (Sideveg: Skaret - Styggedalen) 23 min 48 sek 29 min 57 sek 6 min 9 sek
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4.3 Uten kryss på Helgelandsmoen

Helgelandsmokrysset er et av kryssene på ny E16 mellom Skaret og Hønefoss, se Figur 3 - 1 . Det er
gjennomført to beregninger med bom for ny E16 der krysset på Helgelandsm oen fjernes.

4.4 Stenging av fv. 155 Utstranda

Det er fremmet ønske om å gjennomføre beregninger der fv. 155 Utstranda stenges for
gjennomkjøring. I modellen er dette gjort ved å stenge fylkesvegen for biltrafikk nord for krysset ved
Skaret. Bilister fra Utst randa som skal sørover, må da benytte krysset på Elstangen og koble seg på
ny E16. Dette omfatter om lag 600 biler i gjennomsnitt per døgn.
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5 BEREGNIN GSALTERN ATI V ER

Det er gjennomført fem beregninger med ulike bompengealternativer inkludert Referansealternativet.
En oversikt over beregningsalternativene med bomtakster er vist i Tabell 5 - 1 . Det er lagt til grunn
dobbel takst for tunge kjøretøy, tovegsinnkreving på samtlige bommer og ingen timesregel.

Tabell 5 - 1 : Oversikt over tiltak og bomtakster for beregningsalternativene.

Beregning salternativ

Bomtiltak (takst lette kjøretøy)

Andre tiltakN
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Referanse - - - -

Alt . I 55 30 20 20
Stengt fv. 155 Utst r anda, redusert hastighet på
sideveg.

Alt . I , u/H - kryss 55 30 20 20
Stengt fv. 155 Utst r anda, uten kryss på
Helgelandsmoen og redusert hastighet på sideveg.

Alt . J 110 - - -
Stengt fv. 155 Utst r anda, redusert hastighet på
sideveg.

Alt . J, u/H - kryss 110 - - -
Stengt fv. 155 Utst r anda, uten kryss på
Helgelandsmoen og redusert hastighet på sideveg.
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6 TRAFIKALE EFFEKTER A V BOM TILTAK

Innføring av bom og andre tiltak vil gi endringer i trafikkmønsteret. Dette kapittelet belyser de trafikale
effektene av å innføre ulike bomtiltak.

6.1 Endring i antall reiser

For å kunne si noe om endring i antall reiser som følge av bomtiltakene er det gjort uttak av antall
reiser for et mindre område vist i Figur 6 - 1 . Resultater for antall reiser presenteres mellom
Ringeriksområdet og Oslo/Bærum og internt i Ringeriksområdet.

Figur 6 - 1 : Oversikt over område for resultatuttak av antall reiser 12.

Tabell 6 - 1 viser gjennomsnittlig antall turer per dag (NVDT) med bil, kollektiv og gange/sykkel ( GS) for
reiser mellom Ringerikso mrådet og Oslo/Bærum for de ulike beregningsalternativene, og med
endringer fra referansealternativet. Antall bilreiser i tabellen innebærer både reiser som bilpassasjer
og som bilfører. For reiser mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum vil en innføring av bom øke

12 Område for resultatuttak påvirker ikke resultatene. Trafikkberegningene er gjennomført for hele modellområdet.
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kostnaden for bilister, og antall bilturer reduseres. Med kun ett bomsnitt på strekningen, som i
alternativ J, er reduksjonen i antall bilreiser noe større mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum enn
med flere bomsnitt med lavere takst, noe som troli g skyldes den høyere bomtaksten på E16 mellom
Skaret og Sundvollen. Ved å fjerne krysset på Helgelandsmoen blir det for noen reiserelasjoner
mindre attraktivt å kjøre bil, og antallet bilreiser reduseres ytterligere. Endringen i antall reiser, for alle
rei semidler, er imidlertid meget små ved fjerning av krysset. Beregningsresultatene viser dermed at
Alternativ J, uten kryss på Helgelandsmoen, avviser flest bilturer og gir størst overføring til kollektiv,
sykkel og gange.

Tabell 6 - 1 : Antall turer og endring i antall turer fordelt på reisemidlene bil, kollektiv og
gange/ sykkel for reiser mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum, NVDT .

Tabell 6 - 2 viser antall turer internt i Ringeriksområdet og endring i antall reiser sammenlignet med
referansealternativet. Innføring av bom gir økning i antall reiser internt i Ringeriksområdet for alle
reisemidler. Dette tyder på at ved innføring av bom på E16 vil ikke bare rutevalget endre seg, men det
vil også oppstå endringer i valg av destinasjon (færre reiser til/fra Oslo og flere reiser internt i
Ringerike) og reisemiddel. Flere velger altså i stø rre grad å reise internt i Ringerike enn å reise til/fra
Oslo/Bærum, og flere velger kollektiv, gange og sykling sammenlignet en situasjon uten bom på E16.

Tabell 6 - 2 : Antall turer og endring i antall turer fordelt på reisemidlene bil, kollektiv og
gange/sykkel for reiser internt i Ringeriksområdet, NVDT.

Totalt for reiser internt i Ringeriksområdet og mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum er det en
reduksjon i bilreiser og en økning i kollektiv - , gange - og sykkelreiser.

Beregningsalternativ

Antall reiser mellom Ringeriksområdet
og Oslo/Bærum

Endring fra referansealternativet

Bil Kollektiv GS Bil Kollektiv GS

Referanse 8 500 2 440 10

Alternativ I 5 140 2 560 10 - 3 360 120 -

Alternativ I u/H - kryss 5 090 2 570 10 - 3 410 130 -

Alternativ J 4 380 2 560 10 - 4 120 120 -

Alternativ J u/H - kryss 4 320 2 580 10 - 4 180 140 -

Beregningsalternativ

Antall reiser internt i Ringeriksområdet Endring fra referansealternativet

Bil Kollektiv GS Bil Kollektiv GS

Referanse 63 270 7 850 30 900

Alternativ I 65 780 7 950 31 570 2 510 100 670

Alternativ I u/H - kryss 65 810 7 950 31 580 2 540 100 680

Alternativ J 66 750 7 970 31 620 3 480 120 720

Alternativ J u/H - kryss 66 670 7 980 31 680 3 400 130 780
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6.2 Trafikkmengde

6.2.1 Biltrafikk

Figur 6 - 2 viser trafikkmengden (NVDT) over utvalgte snitt for Referanse og de fire
bompengealternativene. Plott av beregnet biltrafikk i alle alternativene finnes også i Vedlegg 2 . Det er
tydelig at trafikken langs ny E16 reduseres ved innføring av bompenger. Mellom Skaret og Sundvollen
er reduksjonen i antall biler størst for J - alternativene. Ved å innføre bompengebetaling på strekningen
er det også en liten overføring av trafikk til rv. 4, men forskjellene mellom alternativene er små.

Figur 6 - 2 : Trafikkmengde (total NVDT, lette og tunge) over utvalgte snitt.

Med unntak av strekningen E16 Skaret – Sundvollen viser Figur 6 - 2 at det er størst nedgang i trafikken
for I - alternativene. Dette er naturlig da det er bomsnitt langs ny E16 i I - alternativene, mens det ikke er
bomsnitt her i J - alternativene. Denne effekten sees også langs dagens E16 hvor trafikken øker i
I - al ternativene. Som følge av at flere velger å kjøre på ny E16 nord for Sundvollen i J - alternativene, vil
innføringen bomtiltaket i J - alternativene gi en større avlastning av eksisterende E16 sammenliknet
med I - alternativene.

Sammenlikning av alternativene m ed og uten kryss på Helgelandsmoen, i Figur 6 - 4 , viser at flere
velger å bruke ny E16 nord for Sundvollen, dersom krysset opprettholdes. For både I - og J - alternativet
ø ker trafikken på dagens E16 ved fjerning av krysset. Overføringen fra ny til eksisterende E16 er
større for alternativ J enn for alternativ I. Dette skyldes at trafikantene i alternativ I i større grad har
valgt eksisterende veg for å unngå bomkostnad på n y E16.
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Figur 6 - 3 : Differanseplott for alternativ I (til venstre) og alternativ J (til høyre) mot referanse.
Rødt tilsier mer trafikk og grønt tilsier mindre trafikk uten kryss.

Figur 6 - 4 : Differanseplott for alternativ uten kryss på Helgelandsmoen sammenliknet med
alternativ med kryss. Alternativ I (til venstre) og alternativ J (til høyre). Rødt tilsier mer trafikk
og grønt tilsier mindre tr afikk uten kryss.



Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

TK - 00 Generell,
Trafikale effekter av bomtiltak

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

23 av 37
FRE - 00 - A - 30251

00A
31. 03 . 2020

6.2.2 Togtrafikk
En del av biltrafikken som blir avvist ved innføring av bompengebetaling på strekningen vil overføres til
tog (en marginal andel overføres også til buss). Endring i togtrafikken er vist i Figur 6 - 5 .

Figur 6 - 5 : Passasjertall på tog (NVDT) mellom Hønefoss og Sandvika.

Figuren viser at antall passasjerer på toget øker litt sammenliknet med Refe ransealternativet ved
innføring av bompenger på strekningen mellom Sundvollen og Hønefoss. Mellom Hønefoss og
Sundvollen er antall togpassasjerer høyere i I - alternativene enn i J - alternativene. Det er også flere
togpassasjerer i alternativene der krysset v ed Helgelandsmoen fjernes enn i alternativene med kryss.

6.3 Følsomhetsberegninger

For alternativ J, uten kryss på Helgelandsmoen, er det gjennomført to følsomhetsberegninger der
taksten er noe justert.

Tabell 6 - 3 : Oversikt over tiltak og bomtakster for følsomhetsberegningene.

Beregningsalternativ

Bomtiltak (takst lette kjøretøy)

Andre tiltakN
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Alt . J, u/H - kryss 100 100 - - -
Stengt fv. 155 Utst r anda, uten kryss på
Helgelandsmoen og redusert hastighet på sideveg.

Alt . J, u/H - kryss 120 1 20 - - -
Stengt fv. 155 Utst r anda , uten kryss på
Helgelandsmoen og redusert hastighet på sideveg.

En justering av taksten opp eller ned med 10 kroner gir små endringer i trafikkmønsteret. Tabell 6 - 4
viser gjennomsnittlig antall turer per dag (NVDT) fordelt på reisemidler for reiser mellom
Ringeriksområdet og Oslo/Bærum for følsomhetsberegningene. Tabellen viser også endringer fra
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hovedber egningen av alternativ J, der taksten var 110 kroner per passering. Antall bilreiser i tabellen
innebærer både reiser som bilpassasjer og som bilfører. Tabellen viser at det er en liten økning i antall
bilreiser når bomtaksten reduseres, og motsatt, at det er en liten reduksjon i antall bilreiser, når
taksten øker.

Tabell 6 - 4 : Antall turer og endring i antall turer fordelt på reisemidlene bil, kollektiv og
gange/sykkel for reiser mellom Ringeriksområdet og O slo/Bærum for følsomhetsberegningene
(NVDT).

Tabell 6 - 5 viser gjennomsnittlig antall turer per dag (NVDT) for reiser internt i Ringeriksområdet. Med
interne reiser menes at reisen har både start - og sluttpunkt i Ringeriksområdet. Tabellen viser at økt
takst på strekningen Skaret – Sundvollen øker antall turer i Ringeriksområdet, og redusert takst gir en
reduksjon i interne turer sammenlignet med hovedberegningen.

Tabell 6 - 5 : Antall turer og endring i a ntall turer fordelt på reisemidlene bil, kollektiv og
gange/sykkel for reiser internt i Ringeriksområdet for følsomhetsanalysene (NVDT).

Tabell 6 - 4 og Tabell 6 - 5 viser at en økt bomtakst på strekningen Skaret – Sundvollen gir endringer i
destinasjonsvalget ved at flere velger å reise internt i Ringeriksområdet og færre reiser mellom
Ringeriksområdet og O slo/Bærum.

Beregningsalternativ

Antall reiser mellom
Ringeriksområdet og Oslo/Bærum

Endring fra hovedberegningen

Bil Kollektiv GS Bil Kollektiv GS

Alternativ J u/H - kryss 4 320 2 580 10

Alternativ J u/H - kryss 100 4 530 2 580 10 210 - -

Alternativ J u/H - kryss 120 4 130 2 580 10 - 190 - -

Beregningsalternativ

Antall reiser internt i
Ringeriksområdet

Endring fra hovedberegningen

Bil Kollektiv GS Bil Kollektiv GS

Alternativ J u/H - kryss 66 670 7 980 31 680

Alternativ J u/H - kryss 100 66 450 7 970 31 650 - 220 - 10 - 30

Alternativ J u/H - kryss 120 66 890 7 980 31 710 220 0 30
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6.3.1 Endring i biltrafikk
Sammenligning av biltrafikk over snitt for følsomhetsanalysene vises i Figur 6 - 6 . Strekningen med
bom, E16 Skaret – Sundvollen, får størs t endring i trafikkmengder ved justering av bomtaksten. Ved
redusert bomtakst får alle snittene i varierende grad økt trafikk, med unntak av rv. 4 Harestuvannet.
Snittet Dagens E16 v/Elstangen og rv. 4 Harestuvannet får minst endring i trafikkmengde.

Fi gur 6 - 6 : Trafikkmengde (total NVDT, lette og tunge) over utvalgte snitt.

Figur 6 - 7 viser differanseplott for følsomhetsan alysene sammenlignet med hovedberegningen av
alternativ J uten kryss på Helgelandsmoen.
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Figur 6 - 7 : Differanseplott for følsomhetsanalysene sammenlignet med hovedberegningen for
alternativ J uten kryss på Helgelandsmoen. Alternativ J u/H - kryss med 100 kr takst vises til
venstre og med 120 kr takst vises til høyre. Rødt tilsier mer trafikk og grønt tils ier mindre
trafikk uten kryss.
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6.4 Oppsummering

Innføring av bom og andre tiltak gir endret trafikketterspørsel og - mønster. Bom på ny E16 mellom
Sundvollen og Hønefoss (alternativ I) gir en overføring av trafikk til dagens E16. Fjerning av krysset på
Helgel andsmoen gir ytterligere overføring til dagens E16. For alternativ J er den totale nedgangen i
biltrafikk mellom Skaret og Sundvollen så stor at trafikken fra Sundvollen til Hønefoss reduseres både
på ny E16 og på dagens E16 sammenliknet med referansealter nativet. Ved fjerning av krysset på
Helgelandsmoen overføres trafikk til dagens E1 6 også i J - alternativet. Trafikknivået på dagens E16 vil
da være høyere enn i referanse.

Følsomhetsberegningene viser at en reduksjon i bomtaksten gir økt trafikk over alle snitt. En økt
bomtakst på strekningen Skaret – Sundvollen gir endringer i destinasjonsvalget ved at flere velger å
reise internt i Ringeriksområdet og færre reiser mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum.

I alle alternativene er det en overføring til kol lektivtrafikk, først og fremst tog. Det er totalt sett en
marginal reduksjon i totalt antall turer som følge av bom. Alternativ J gir størst reduksjon i antall
bilreiser og størst overføring til kollektiv.
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VEDLEGG 1 : EN DRIN G I RAM METALL FRA RVU 2 013/14

22. mars 2019 ble uttaket RVU data til rammetallskalibreringen korrigert for å hensynta den nye
reisehensikten arbeidsplassbaserte rundturer. Korrigeringen er dokumentert i [3] .

K orreksjonen medfører en reduksjon i rammetall totalt sett på tre prosent, men reduksjonen for
arbeidsreiser er betydelig større med ni prosent.

Tabell V 1 : Rammetall fra RVU2013/14 benyttet i RTM v4.1_beta3
Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Sykkel Gange Sum

Arbeid 301 294 12 381 181 370 31 989 72 878 599 913

Tjeneste 84 631 7 386 40 129 5 822 21 289 159 257

Fritid 165 047 54 527 78 321 12 885 91 833 402 613

Hent og Levere 173 289 5 762 11 997 5 554 43 819 240 421

Privat 335 789 47 765 83 706 18 245 175 407 660 913

Sum utreiser 1 060 049 127 821 395 523 74 496 405 226 2 063 116

Tabell V 2 : Rammetall fra RVU2013/14 benyttet i RTM v4.1.2
Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Sykkel Gange Sum

Arbeid 267 284 10 765 179 750 30 441 58 039 546 280

Tjeneste 80 660 7 779 46 026 5 939 16 962 157 365

Fritid 164 301 54 739 78 673 12 854 91 622 402 190

Hent og Levere 173 267 5 752 11 981 5 543 43 563 240 107

Privat 332 985 48 369 84 967 18 178 174 898 659 398

Sum utreiser 1 018 498 127 405 401 398 72 954 385 084 2 005 339

Tabell V 3 : Endring i rammetall fra RVU2013/14 mellom RTM v4.1_beta3 og v4.1.2
Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Sykkel Gange Sum

Arbeid - 11 % - 13 % - 1 % - 5 % - 20 % - 9 %

Tjeneste - 5 % 5 % 15 % 2 % - 20 % - 1 %

Fritid 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Hent og Levere 0 % 0 % 0 % 0 % - 1 % 0 %

Privat - 1 % 1 % 2 % 0 % 0 % 0 %

Sum utreiser - 4 % 0 % 1 % - 2 % - 5 % - 3 %
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VEDLEGG 2: BEREGN ET BI LTRAFI KK (ÅDT)

Dagens situasjon 2018
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Referansealternativ 2030 (Ref_FRE16)
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Alternativ I
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Alternativ I uten kryss på Helgelandsmoen
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Alternativ J
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Alternativ J uten kryss på Helgelandsmoen
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Alternativ J uten kryss på Helgelandsmoen, bomtakst redusert til 100 kr
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Alternativ J uten kryss på Helgelandsmoen, bomtakst økt til 120 kr















Saksprotokoll

Arkivsaksnr .: 04/615 - 23 Arkiv : Q12 &30

MULIGHETSSTUDIE E16 SANDVIKA - HØNEFOSS

Behandling i Kommunestyret 16.02.2006:
Forslag fra Karsten Lien (SV):

Tillegg til punkt 4:
….., men vi ber om at det for strekningen Skaret - Hvervenmoen v urderes en
utbedringsstrategi med tofeltsvei og krabbefelt, evt. med en fleksibel løsning med trefeltvei
på deler av strakningen, begge alternativer i kombinasjon med midtdeler og andre nødvendige
trafikksikringstiltak

Endring i punkt 5:
…. i tråd med jus teringsforslagene fra Ringerike kommune.

Forslag fra Ole Johan Andersen (Frp):

Ringerike kommune mener at vegbygging er nødvendig og samfunnsnytting. E16 Sandvika –
Hønefoss bør utredes, men verken E16 eller andre hovedveger bør finansieres ved hjelp av
bompengeinnkreving. Staten må finansiere vegbygging gjennom de ordinære vegbudsjettene

Ved innføring av bompengeinnkreving på E16 vil det være første signalet på at Ringerike
kommune blir en kommune innesperret og hermetisk lukket av vegbommer.

Ved sen ere innføring av bompenger på rv. 7, rv, 35, eventuelt finansiering av ny bru i
Hønefoss samt ny vegløsning i Hønefoss, vil dette slå svært negativt ut m.h.t. økt innflytting.

Avstemming:

Andersens forslag fikk 10 stemmer og falt.
Disse stemte for forsla get: Frp.’s gruppe, Eduard Thorsen (uah) og John Bakken (Ap).

Punktvis avstemming over rådmannens forslag:
Punkt 1 ble vedtatt med 41 mot 2 stemmer.
Mindretallet besto av Dag Stenersen (Frp) og Einar Zwaig (Frp).

Punktene 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt .

Tillegg til punkt 4, foreslått av Karsten Lien, fikk 3 stemmer og falt.
Disse stemte for forslaget: Karsten Lien og Lidio Dominguez (SV) og Einar Zwaig (RV).

Punkt 5 ble enstemmig vedtatt.
Det var ikke aktuelt å stemme over Karsten Liens endringsforsl ag til punkt 5.



Vedtak i Kommunestyret:

1. Ringerike kommunestyre ber om at det arbeides videre med sikte på en forsert
utbygging av E16 på strekningen Sandvika - Hønefoss i henhold til de formelle
prosedyrer som gjelder for bompengeprosjekter slik som be skrevet i Statens
vegvesens Håndbok 102 ”Bo m pengeprosje k ter”.

2. Ringerike kommunestyre ser det som vesentlig at det benyttets et prinsipp for
innkreving av bo m pengeavgift som skjer automatisk slik at trafikkanter kun
betaler for den del av vegnettet som beny ttes og at bruk av lokalvegnettet ikke blir
avgiftsb e lagt.

3. Ringerike kommunestyre slutter seg til den foreslåtte parsellinndeling og
utbyggingsrekkefølge:

1. Bjørum – Skaret

2. Rørvik – Stein

3. Stein – Hvervenmoen

4. Sk a ret – Rørvik

4. Statens vegvesen bes legge kon klusjonene fra mulighetsstudien til grunn for
arbeidet med neste revisjon av NTP Nasjonal Transportplan for perioden 2010 –
2019.

5. Saken videresendes til behandling i de berørte fylkeskommunene idet det bes om
at en slutter seg til at utbyggingen av E16 på strekningen skjer i henhold til
konklusjonene i m u lighetesst u dien og i tråd med denne anbefaling.



Saksfr a mlegg

Vår saksbehandler Gro Ryghseter Solberg , tlf. 32808724
Vår referanse 2017/13331 - 2

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO

Fylkestinget 26.04.2017

Vedlegg:
1 Høring i Transport - og kommunikasjonskomiteen - innspill fra Buskerud fylkeskommune

Bompengefinansiering av E16 Skaret - Hønefoss,
prinsippvedtak

I Meld.St.33 (2016 - 2017) N asjonal Transportplan 2018 - 2029 legges det opp til
anleggsstart med bompenger av E16 Skaret - Hønefoss i første seksårsperiode under
forutsetning av et opplegg for delvis bompengefinansiering. Saken omhandler
prinsippvedtak om bompengefinansiering og forsk ottering.

Forslag

1
Buskerud fylkeskommune gir prinsipiell tilslutning til at utbygging av E16 Skaret – Hønefoss skal
delfinansieres med bompenger.

2
Buskerud fylkeskommune gir prinsipiell tilslutning til at fylkeskommunen garanterer for et låneopptak
på 3,2 mrd.kr i bomselskapet

3
Vedtakspunkt 1 og 2 gjøres under følgende forutsetninger:

Regjeringen starter bygging av Ringeriksbanen/E16 tidligere enn forutsatt i NTP, fortrinnsvis i
2019.
Staten bevilger tilstrekkelig med planleggingsmidler til Ringeri ksbane/E16 - prosjektet slik at
planfremdriften opprettholdes.

Buskerud fylkeskommune
Georg N. Smedhus

f ylkesrådmann



Bakgrunn for saken

Det har vært en forutsetning at Ringeriksbanen/ E16 skal bygges i perioden 2019 til 2024. Dette er
nedfelt i oppdragsbrev fra SD 30.08.2015 og gjentatt i brev fra SD 28.04.2016. Byggestart i 2019 ble
bekreftet av statsministeren og partilederne for Frp, KrF og V i 2015, og statsråd Solvik - Olsen uttalte i
Stortinget uten forbehold den 13. apri l 2016: “I 2019 går spaden i jorda, i 2024 skal den stå ferdig”.

Planarbeidet er i rute, og ifølge prosjektleder for Ringeriksbanen/E16 Morten Klokkersveen «ligger de
foran tidsplanen for reguleringsplanleggingen, og det vil være fullt mulig å starte arbe idet i marken i
2019»

I Nasjonal Transportplan (NTP) er det kun satt av 6,8 mrd. til Ringeriksbanen i perioden 2018 - 2023.
Til E16 Skaret - Hønefoss er det satt av 5,4 mrd.kr statlige midler i perioden 2024 - 2029 og 3,2 mrd.
bompengefinansiering i perioden 2018 - 2029. Dette under forutsetning av et opplegg for delvis
bompengefinansiering.

I forbindelse med høring til NTP i Transport - og kommunikasjonskomiteen den 25.4.2017 har
fylkeskommunen sendt notat til komiteen der det henstilles om at Ringeriksbanen/E16 får byggestart
tidligere enn foreslått i NTP, fortrinnsvis i 2019. Videre sier notatet at det er stor politisk vilje til å
forskottere 3,2 mrd.kr til E16. Forskotteringen vil skje gjennom bomselskap med låneopptak og garanti.
Forutsetnin gene for dette er at:

Regjeringen starter bygging av Ringeriksbanen/E16 tidligere enn forutsatt i NTP.
Staten bevilger tilstrekkelig med planleggingsmidler til Ringeriksbane/E16 - prosjektet slik at
planfremdriften opprettholdes.

I notatet er det også skreve t at det vil blir fremmet prinsippvedtak om forskottering i fylkestinget i april.

Prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering f orskottering av bompenger

Det pågår reguleringsplanlegging av E16 Skaret - Hønefoss. Kostnadene på 8,6 mrd.kr oppgitt i NTP er
derfor usikre. Det forutsettes imidlertid en deling mellom statlig finansiering/ bompenger på 5,4
mrd./3,2 mrd.kr.

Det er svært viktig for buskerudsamfunnet at Ringeriksbanen/E16 bygges, og at anleggsstart blir
tidligere enn foreslått i NTP. Fylkeskomm unen kan bidra til dette ved å fatte prinsippvedtak om
bompengefinansiering .

Det er fastsatte prosesser for behandling av bompengesaker. De er som følger:
1. Prinsippvedtak om bompenger
2. Vedtak på reguleringsplan
3. Forslag til bompengeordning (bompengeutredning)
4. Endelig vedtak om bompengeordning og evt. vedtak om garanti i fylkestinget
5. Utarbeidelse og behandling av St.prp. om bompenger i Stortinget
6. Fylkeskommunal garanti må behandles i Kommunal - og moderniseringsdepartementet. Dette

gjøres ette r at St.prp. er behandlet i Stortinget – dvs. etter at Stortinget har vedtatt prosjektet.

Dette betyr at et endelig vedtak om bompengeordning og garanti først vedtas med bakgrunn i en
bompengeutredning og vedtatt reguleringsplan.

Det er vanlig at fylkeskommunen stiller garanti for bompengeselskapets lån. Dersom fylkeskommunen
stiller garanti for hele bompengeandelen (3,2 mrd.kr) betyr det at bomselskapet kan oppta lån og
prosjektet kan igangsettes før staten bevilger midler.



Konklusjon

Fylkesrådman nen anbefaler fylkestinget å fatte prinsippvedtak om bompengefinansiering og garanti for
3,2 mrd.kr for E16 Skaret – Hønefoss med de forutsetninger som er lagt inn i notatet til Transport - og
kommunikasjonskomiteen. Fylkeskommunen viser ved det viktigheten av å få bygget Ringeriksbanen og
E16.
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1595-1   Arkiv:   

 

 

Innbyggerinitiativ – revurder nedleggelsen av Heggen barnehage  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vil ikke revurdere vedtak om nedleggelse av Heggen barnehage. 

 

 

  

 

Saksutredning 

Ringerike kommune har mottatt et innbyggerinitiativ med overskriften; revurder 

nedleggielsen av Heggen barnehage og riving av bygget. 

 

Ringerike kommunestyre fattet i sak 192/19 vedtak om at Heggen barnehage legges ned ved 

fra 01. august i år. 

 

Et innbyggerinitiativ med nesten 1000 underskrifter ber om en revurdering av 

nedleggelsesvedtaket. 

 

Om behandling av innbyggerinitiativ sier kommuneloven § 12 – 1 3. ledd: 

 

Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en sak som er 

behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. Kommunestyret eller 

fylkestinget skal selv ta stilling til om et forslag kan fremmes. 

 

Det er opp til kommunestyret å ta stilling til om det skal saksforberedes og legges fram en ny 

sak om Heggen barnehage eller ikke. 

  



- 

Juridiske forhold 

Kommuneloven § 12-1 omhandler innbyggerforslag. Hele paragrafen er gjengitt under.  

 

§ 12-1.Innbyggerforslag 

Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens 

eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling 

til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 300 underskrifter i 

kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta 

stilling til om det aktuelle forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 

Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at 

det er fremmet. Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i 

forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Forslagsstillerne skal 

informeres om vedtak som treffes, og om tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. 

I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere 

innbyggerforslag. Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en 

sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. 

Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om et forslag kan fremmes. 

Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragrafen, og som blir nedstemt i 

kommunestyret eller fylkestinget, kan bare påklages dersom forvaltningsloven eller annen lov 

gir klagerett. 

 

Rådmannens vurdering 

Kommunestyret fattet vedtak i sak 192/19 som betyr at Heggen barnehage driftes ut 

inneværende barnehageår, og så legges ned. 

Siden denne saken ble grundig debattert før vedtak ble fattet i overnevnte sak, anbefaler 

rådmannen kommunestyret å avslå ny behandling av om Heggen barnehage skal legges ned 

eller driftes videre. 

 

 Ringerike kommune, 28.04.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

Vedlegg: Innbyggerinitiativet på «min side» (klikk på vedlagte meldingstekst) 
 
 

 



Fra: support@minsak.no [support@minsak.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 01.02.2020 22:47:25 

Emne: En ny sak er klar fra minsak.no 

Vedlegg:  

En sak har blitt sendt inn via minsak.no 

Informasjon: 

Mottaker: Ringerike, Viken 

Opprettet: 19.01.2020 

Bruker ID: 3686 

E-post: kim.modalen@hotmail.com 

Navn: Kim Modalen 

Avsender: Kim Modalen for Heggen barnehage FAU 

Adresse: Kjellaveien 8 

Postnummer: 3518 

Tittel: Revurder nedleggelsen av Heggen barnehage, og riving av bygget. 

Lenke til saken: https://minsak.no/sak/2052  

Sakens innhold: 

Revurder nedleggelsen av Heggen barnehage, og riving av bygget. 

Heggen barnehage er vedtatt nedlagt fra august 2020. Dette ble foreslått av rådmannen i 

budsjettet  til  Ringerike kommune For 2020. Flertallspartiene Ap, Høyre, Frp og Krf stemte 

for forslaget, resten stemte imot. Begrunnelsen for nedleggelse er at bygget er i for dårlig 

stand og at det vil koste for mye  å sette det i stand, at kommunen vil spare penger på 

nedleggelsen og at Ringerike kommune har en overkapasitet på barnehageplasser. Vi er 

absolutt ikke enig i begrunnelsen for nedleggelse, og vi mener at nedleggelsen er fattet  på feil 

informasjon og grunnlag. Derfor vil vi prøve saken på nytt.  

Signaturer: 

Navn Adresse 1 Adresse 2 
Postnumme

r 

Kim Modalen Kjellaveien 8  3518 

Ann kristin 

Hansen  
Skotlandveien 129  3534  3534 

Line Holmedal 

Sørum  
Vesleveien 1 3517 Hønefoss  3517 

Glenn otterstad  Skotlandveien 129  3534 



Kate Anett 

Solberg 
Sætraveien 40  3518 

Emilie 

Marthinsen 
Huginveien 19  3519 

Marion Kristad  Drolshammarveien 140  3534 

Glenn Skogheim Huginveien 36  3518 

Jo Erik Gullen  Roakrokveien 57  3534 

Jørgen Støa  Drolshammarveien 161 Sokna 3534 

Colin Skogmo  
< td>Vestl iveien 2 

 
3517  

Lene Pedersen 

Støa 
Drolshammarveien 161 Sokna 3534 

Espen Sjøberg Drolshammarveien 140 Sokna 3534 

Katrine 

Møttebeeg 
Roakrokveien 57  3534 

Anne Marte 

Hverven  
Huginveien 36  3518 

Marthe Lien Vemeveien 169  3535 

Mari Kihle 

Skogmo 
Konglefaret 31  3511 

Henry Antonsen  Løkenlia  1352 

Elin Roum  Drolshammarveien 115  3534 

Elisa M. H. 

Sanchez 
Oppenåsen 87  3518 

Jane J Sjøberg Kolsåsstien 6  1352 

Ingwi kristad Løkenlia 23  1352 

Thomas 

frydenlund  
Vinterroveien 12b  3517 

Veronica 

Lindstad 
Storbråtaveie n 86  3534 

Lars Ulven Maurhaugveien 2   3518 

Oda Skistad 

Strømsodd  
Oppenåsen 89 Hønefoss 3518 

Bjørn Tore 

Løken 
Arnegårdsveien 1B Hønefoss 3511 

Åse-Marie 

Møtteberg 
Bergveien 9  3518 

Jon Daniel Roum Drolshammarveien 125  3534 

Agnete Olstad Bakkavegen 16 Jevnaker 3520 

Kent Arild 

Solberg 
Oppenåsen Hønefoss 3518 

Anne Helen 

Vestby  
Kistefossvegen 8  3520 



Cecilie 

Fyllingslid 
Klebersteinsveien 105  3520 

Tore Ruud Kistefossvegen 8  3520 

Janne Senneseth  Vemeveien 165   3534 

Jeanette Nymoen Soknedalsveien 129  3534 

Iselin Laupet  Vemeveien 50  3534 

Nina Støen 

Senneseth  
Heggeliveien 130  3534 

Lars Hauge Drolshammerveien 132  3534 

Pia Christina 

Bråthen Nygaard  

Ståle Kyllingstads vei 

16 
Hønefoss 3511 

Viktor Marthin 

Lien 
Sandakerveien 307  3519 

Jørgen Fagerås Borgerud 25  3534 

Eivind Lien Furuholtet 9c  3534 

Lars Henrik 

Gullen 
Kistefossvegen 8  3520 

Marita Vatningen Ringenbakken 3 Jevnaker 3520 

Gro Anita Hauge Drolshammarveien 132  3534 

Sissel Elisabeth 

Bakken  
Moseveien 10 HALLINGBY 3525 

Karina Jenshagen  Nansenveien 14 E  3513 

Maria Ruud Kistefossvegen 8  3520 

Ole-Jakob 

Kvandal 
Flismoveien 73  3534 

Elin Sundvoll  Valhallvn 7c  3518 

Morten Lien Steinrøysveien 5  3533 

Willy Tore Olsen Daniel Hansens vei 18  3531 

Kirsti Ødegård 

Teigen 
Borgerudveien 25  3534 

Elin Solberg Daniel Hansens vei 18  3531 

Yvonne Aasterud  Dølerudjordet 7   3525 

Cathrine Solvang 

Aasli  
Hensveien 70 Hønefoss  3516 

Nina Sørensen  Sandakerveien 307  3519 

Bente Senneseth Oppenåsen 55  3518 

Hanne Bekkåsen  Brugsjordet 13  3533 

Kristin Støen  Heradsbygdveien 181  3518 

Mona Simensen Rabbaveien 17 
HØNEFOSS< 

/td> 
3515 

Heidi Halvorsen Vemeveien 141  3534 

Anne 

Grete.Svenskerud  
Vemeveien 54  3534 



Fredrik senneseth Sandakerveien   3519 

Anette 

Gunderhuset  
Hvitveiskroken 7  3520 

Kristine Moen  Heggenveien 24  3518 

Jon Christian 

heggen  
Heggenveien 24   3518 

Liv Hilde ulvfen 

karlsrud 
Hemskogvn 13  3514 

Anne Mette 

Nistad 
Konvallveien 37  3430 

Knut-Harald 

Kvandal 
Kvernvollveien 4 SOKNA 3534 

Stine Kirkelund Heradsbygdveien 238  3518 

Marthine 

Victoria Lien-

Paulsen 

Almebakken 40 HØNEFOSS 3516 

Nina Gjelstad  Pålsrudveien 36  3512 

Gøril Sundsmoen No rdalveie n 16 Tranby 3406 

Atle Andreassen  Skotlandveien 78  3543 

Anne Gro 

Haugen 

Bekkåsen 

Hengsleveien 185  3515 

Kim Holmedal 

Sørum  
Vesleveien 1  3517 

Christer André 

Jordbru 
Drolshammarveien 43  3534 

Einar Kristiansen Maurhaugveien 13  3518 

Åge Simensen  Rabbaveien 17  3515 

Tuva holmedal 

Gjuvsland 
Vesleveien 1  3517 

Bjørg Sonja 

Kristiansen 
Bjørg Sonja Kristiansen  3518 

Roar Bekkåsen Hengsleveien 185  3515 

Anders Oppen  Kvernvollveien 12  3535 

Janne Linn 

Småbråten 
Glederudveien 41  3517 

Marius ottersen Soknadalsveien 91  3534 

Vigd is Sørum  Knestanggata 75  3514 

Bjørn Sørum  Knestanggata 75  3514 

Eli Engebretsen Holmenliveien 12  3534 

Ragnhild 

Hvidsten 
Heggenveien 17  Hønefoss 3518 

Øystein Rønning 

Hagen 
Jonsrudveien 20  3534 



Kristian 

møtteberg 
Roakrokveien 25  3534 

Roy Martinsen Soknedalsveien, 129 Sokna 3534 

Torild Berg 

Hansen 
Veiginveien 79  3517 

Marte Lindstad Ivar aasensvei 6  3513 

christian nygaard Ståle Kyllingstad vei 16 Hønefoss 3511 

Ida Kristin 

Gravermoen 

Grosås 

Tienveien 53  1900 

Henriette Bråthen Loftbergveien 1 3520 Jevnaker  3520 

Lill-Anita Heger-

Dahlen  
Heggeliveien81   3534 

Helge Heger-

Dahlen  
Heggeliveien 81  3534 

Kjersti Skartlien  Kvernvollveien 12  3534 

Anne Karlengen  Kindsveien   3533 

Therese 

Dragerengen  
Tørrjulfaret 9   3516 

Katrine 

Håkenrud 
Roakrokveien   3534 

Runar Søberg Heradsbygdveien 51  3518 

Jane Endrerud 

Lindstad 
Ådalsvegen1132  3524 

Frode Møtteberg  Roakrokveien.25 Sokna  3534 

Eli 

ReidunFagerås 
Skotlandveien 13  3534 

Ida Marie Olsen  Stadionveien 4   3534 

Marit Mar 

Mathiesen 
Vestre Ådal 377 Hønefoss 3516 

Trond Oskar 

Bråten  
Christies gate 16  3513 

< td>Thea Støen 

Ask 
Heradsbygdveien 251  3518 

Egil jansson Vemeveien 3 A   3515 

Bjørn Fagerås Skotlandveien 13  3534 

Jorun Enger 

Nygaard 
Vemevegen 3 A  3518 

Silje Modalen Nansenveien 14 E  3513 

Jostein Støen  Furumoen 33   3534 

Stine Jensen Garhammertoppen 35  3534 

Cecilie Johnsrud Furumoen 33  3534 

Asbjørn Olsen Jonsrudveien 200 Sokna 3554 

Lise motteberg  Roakrokvn25 Sokna 3534 3534 



Kenneth ericsson  Vinterroveien 13c   3517 

Mari Engebretsen  Kremleveien 12  3518 

Morten karlsrud Gardhammertoppen 27  3534 

Laila Nymo en 

Bråt en  
Christies gate 16  3513 

Solfrid Heger 

Hagen 
Smiestien 8  3525 

Tuva 

Engebretsen  
Kremleveien 12  3518 

Marko Gross Soknedalsveien 58  3534 

Mari Støen Ask Heradsbygdveien 251 Hønefoss 3518 

Terje Solli Lofthusveien 2 Sokna  3534 

Marius Dalen  Turbinveien 9  0195 

Pål Martin 

Møtteberg  
Olafmørchsvei 54  3038 

Karoline sunde Turbinveien 9  0195 

Christina Iversen  Haugkollen 22   3514 

Mari Fagerås  Garhammertoppen 31  3534 

Torbjørn 

sandsengen  
Olamyrvegen 108  2861 

Elling Heggen Heggenveien 17  3518 

Anniken Møll er 

Solbe rg  
Harehaugveien  3514 

Silje Haugelien Kjellaveien 8  3518 

Maros Truhan Soknedalsveien 64 Sokna 3534 

Hanne Lise 

oskarsson  
Johan Hirsch Vei 6  0678 

Jana Truhan Soknedalsveien 64 Sokna 3534 

Per Edvin Hagen Smiestien 8 Hallingby 3525 

Silje Merethe 

Mevik Nielsen 
Jonsrudveien8  3544 

Kristian Bratvold Thoengata 66  3514 

Olaug 

Kristiansen 

Larsen 

Sandakerveien 322,   3519 

Lars Ekman Tunheimbakken 26 a  1340 

Dagfinn Larsen Elvengveien 4  3518 

Elisabeth Eide Enebakkveien 233H  1187 

Anette Sjøberg Tunheimbakken 26A  1340 

An ita Kjel land  Veiginveien 51  Hønefoss  3517 

Per Olaf 

Helgesen  
Trulerudveien   3515 



Christina Anette 

Borgund  
Bakkestupveien 3   3520 

Isak Sjøberg  Fossilveien 2D   1346 

Gina Støen Ask Heradsbygdveien 251 Hønefoss 3518 

Tula Yvonne 

Narum 
Nordliveien 147  3534 

Nina Moen 

Haugen  
Juverveien 7  3512 

Alen Golic  Heradsbygdveien 244  3518 

Karsten Lien Heradsbygdveien 151  3518 

Laila Bjørnstad Holmenliveien 8  3534 

Kristin karlsen Heradsbygdveien 201  3518 

Sara Njøs 

Fagerås 
Drolshammarvegen 19  3534 

Weronica hansen Vestre Ådal 303  35 16 

< tr> 

Sissel 

Helen 

Støen 

Haldenveien 

2 
Hønefoss 3515 

Jarle Halkinrud  Viulveien 165  3514     

Lars E. Øvre Grøndokkvei 23 KROKKLEIVA 3531     

Lill Svenskerud 

Habberstad  
Heradsbygdveien 232  3518     

Alf Harald 

Fageråd 
Busundveien 252  3512     

Petter Justad Linnesstranda 76  3426     

Sondre Hellerud 

Nestegard 
Vangstunet 13  3518     

Renate aaberg Snipphaugen 24  2514     

Mari Elida 

Gretland 
Veksalbakken 20  3518     

Ida skov olsen Sagtomta 19  3533     

Paul Bjerke 

Olsen 
Tunheimbakken 13  1340     

Anders Nordby Nordbyveien 23  3512     

Christina Natalie 

Lunde 

Trondheimsveien 

435C< /td> 
 0953     

Hogne gjuvsland Lindevegen 36  5460     

Siv Brox Vestbygdveien 86  3534     

Thomas Sjøberg Durudveien 14c  1344     

Astrid Hagen  Nøklebytoppen 23  3518     

Silje Roa Holtevegen 399  2372     

Jorun Elin 

Kvistad 

Gjuvsland 

Lindevegen 36  5460     



Camilla S. 

Hanssen 
Hensmoveien 62  3516     

Stine Davidsen 

Fon  
Furukroken 22   7750     

Ken Tage 

Sevaldrud  
Storbråtaveien 86 Sokna 3534     

Gro Kristoffersen  Arnegårdsveien 48  3511     

Stein Erik 

Kristoffersen  
Arnegårdsveien 48  3511     

Jens Tønjum Vemeveien 69  3534     

Steffen Nøkleby- 

Karlsrud 
Holmenliveien 2 3 

Sokna 

3534 
     

Olav Fagerås Blokkveien 4A   9360     

Lene Danielsen Engerdalsveien 3074  2443     

Britt Davidsen 

Rafdal  
Bergermotunet   3520     

Gro Nøkleby 

Olsen  
Sognafaret 6  3534     

Anne Britt 

Gravermoen 
  0851     

Gro Merete 

Hansen 
Strandjordveien 7  3534     

Marianne B. 

Breili 
Furuholtet 9 C  3534     

Gunhild Dybfest Sig Syrsvei 7  3530     

Christian Myrås 

Haugen 
Vemeveien 29  3518     

Mari Neste 

Bratteng  

Harald Hårfagres Vei 

10  
 3515     

Bjørg Stensrud 

Johansen 
Linneaveien 9 Hønefoss 3515     

Stein Arne 

Nistad 
Strømsborgveien 36  0287     

Stein Arne Dahl Arnegå rdsveien 34  3511     

Siri Simensen  Drolshammervegen 43  3534     

Mari Hayden 

Taraldsen  
Bålerudveien 74  3518     

Rita strømsbråten  Gamle vemevei 3   3534     

Gunn anita 

Rosseland 
Hov alle 12 Hønefoss 3515     

signe knudsen hadelandsveien 2  3511     

Victoria 

Haugland  
Øvre Begnamoen 4  3517     

Nikolai Kristad Brekkelia 3E  0882     



Siw Anita 

Davidsen Løkke 
Furuholtet 7  3534     

Marianne Benth Furuholte 5  3534     

Marianne 

Davidsen  
Skotlandveien 80  3534     

Børge Blakkisrud Heradsbygdvn 187  3518     

Daniel matko Nedre nordbergveien 18  3514     

Ragnar monsen< 

/td> 
Bakåsen15  3534     

Thomas 

Løvskogen  
Hofsfossveien 71   3517     

Silje Nymoen  Roaveien 19  3534     

Sjur Martin 

Monsen  
Teglverksveien 12  3517     

Kent-Andre 

Granum  
Hensmoveien 62   3516     

Ken Rudi 

Berntsen  
Hvitveiskroken 7  3520     

Malene Dahlen Haldenveien 20  3515     

Cicilie Myrvang Parkgata 31  3513     

Cerin skaarud Parkgata 31  3513     

Martin 

Engebretsen 
Anettes vei 36 Hønefoss 3518     

Vidar 

Engebretsen 
Vemeveien 107  3534     

Elin johannessen Sætraveien 28  3518     

Leiv Inge 

Kjemperud 
Vågårdsveien 57  3516     

Ann-Karin 

Molund  
Feltspatveien   3518     

Hilde Strøm 
Gudrun Moestuens vei 

1 
Nittedal 1482     

Toril 

Engebretsen  
Stadionveien 12  3634     

Steffen Pedersen Tranbyveien 92  3534     

Espen støveren 

Johansen  
Kvernvoljorde 6  3534     

Dag Jonny 

Davidsen 
Skotlandveien 78  3534     

Morten Hatlestad Linneasvingen 24  3520     

Irene Nordhagen 

Solvang 
Hofsfossveien 62 Hønefoss 3517     

Aina Tandberg-

Bråthen 
Trymsvei 8  3518     



Tina Ludvigsen  Herslebs gate 37  0578     

Kjersti Nyhus Landveien 2  3534     

Knut Hovde Landveien 2  3534     

Synnøve Repvik  Kantarellveien 15  3518     

Morten Ole 

Thames Bjerved  

Brugsj ordet 11 

 
3533      

Kjersti Dybfest 

Thomasrud 
Åsheims vei 10B  3530     

Joachim Lafton Neptunveien 26  1734     

Iver Heggen Voksenkollveien 39b  0790     

Åse Fagerås 

Støen 
Soknedalsvn.67  3534     

Erling Eriksen  Heradsbygdveien 108 Hønefoss 3518     

Tor Lerfaldet Lofthusveien 6 Sokna 3534     

Lise Merethe 

Blakkisrud 
Heradsbygdveien 187  3518     

Gina MB 

Karlsrud 
Thoengata 66  3514     

Monica 

Samuelsen 
Løkenmoveien 11  3530     

Frida Finvold 

Eriksen 
Haravegen 11B  3520     

Geir Engebretsen  Veme veien 50  3534     

Bente Hedman Skotlandveien 75  3534     

Trond Erik Peder 

sen  
Nordmoveien 49  3534     

Camilla 

Jenshagen 

Søberg 

Heradsbygdveien 51  3518     

Anita Lien Vestre Ådal  3516     

Kari Merete 

Møtteberg 
Harald Hardrådesgt 17  3511     

Bjørn Modalen Hengsleveien 41  3515     

Martine 

Engebretsen 
Muninveien 39  3518     

Monique Sjøberg Høvikveien 15c  1363     

Marius Kristad Løkenlia 23 Kolsås 1352     

Stina Modalen Vemeveien 74  3534     

Odd Erling 

Aasen 
Drolshammarveien 57  3534     

Marthe Bråten Kindsåsfaret 11  3533     

Ellen Guttormsen  Vikersundveien 71  3533     

Øyvind Kittilsen  Valhallveien 5B  3518     

Mona Modalen St asjonsgata 34  3300     



Marita Ørpen  Bålerudveien 57  3518     

Tommy 

Marthinsen  
Huginveien 19  3518     

Vegard Moen Soknedalsveien 77  3534     

Ingrid Lebesby Nakkerudalleen 17b  3533     

Even Holthe Olaf Helsets vei 1C  0694     

Line Gjelstad  Askveien 14  3510     

Hilde Roa 

Hatlestad 
Nymofaret 15  3516     

Guro Andersen  Permobakken 9  3534     

Ingrid Synnøve 

Johnsrud 
Jonsrudveien 167  3534     

Odd Andreas 

Johnsrud  
Jonsrudveien 153  3534     

Anne-Marie 

Bakkeby 
Vangsvn  3514     

Kathrine Roa Roaveien 9  3534     

Bjørn Prøsch 

Meier 
Einar Sundøensvei 13 

< td>  

3531 
     

Silje Marie 

Kristiansen 
Økern torgvei 9b  0580     

Lene Hovelsrud 
Arnulf Øverlandsvei 

260 
 0763     

Randi Anita 

Ottosen 
Roaveien 30  3534     

Vibeke Bergflødt Sandakerveien 330 Hønefoss 3519     

Elisabeth H 

Bjerknes 
Hallumsbakken 29  3517     

Julie Lukkassen  Bålerudveien 66  3518     

Sverre Hatlestad Nymofaret 15  3616     

Sandra Martinsen Harehaugveien 23  3514     

Cornelia Jordbru Almemoen 47  3516     

Atle Hartz Jonsrudveien 139  3534     

Simen 

Weggersen 

Rogstad 

Kindsåsfaret 11  3533     

Einar 

Buttingsrud 
Tjyruhjellveien 71  3512     

Stine Hansen  Stabelsgate 10b  3510     

Susanna Larsson Krokusveien 10  3520     

Ingvill Hågensen  Jonsrudveien 139 Sokna 3534     

Greg Håkonsen Vemeveien 80  3534     

Marius Oppen Kvernvollveien 12  3534     

Vivi Maribo  Myrveien 11 Hønefoss 3517     



Magnus Dæhli Kremleveien 6 Hønefoss 3518     

Guro Johnsrud Johnsrudveien 153  3534     

Inghild Berntsen Sandakerveien 3  3519     

Helge Sandum  Nøklebytoppen 31  3518     

Kaja haukedalen  Tjyruhjellveien 71  3512     

Jørann sandum Nøklebytoppen 33  3518     

Inger Astrid 

Aasen  
Drollshammarveien 57  3534     

Unni Bjarkøy  Glimmerveien 7  Hønefo ss  3518     

Marlene Rønning Øyaveien 1  3514     

Jørgen karlsrud Gardhammertoppen 27  3534     

Marlene vold Permobakken 15  3534     

Tone Støen linnerudveien 10 HØNEFOSS 3514     

Bjørn 

Strømsnråten 
Furuholtet 15 Sokna 3534     

Pernille bjå 

sandvold  
Hadelandsveien 867  3520     

Roger ask  Heradbygda veien 251  3518     

Ellen Beate 

Bottolfs 
Vemeveien 185  3534     

Veronica 

Simensen  
Kastebakken 16  3512     

Tuva Nilsen Daniel hansensvei 13  3531     

Rune Modalen  Kirkeveien 12  3534     

Ellen M. Solvang Valhallveien 9 D  3518     

Gry Skoglund Kirkeveien 12 < /td> 3534     

Ole Jacob 

Rødningen 
Avstikkeren 214 Hønefoss 3519     

Karina Ryhagen Baldersvei  27B 3518     

Terje Monsen Bakåsen 16  3434     

Heidi Kristin 

Meier Helgesen  
Ekebergveien 15A  Vinterbro 1407     

Mari Åsen Nansenveien 14 Hønefoss 3513     

Anne Karin 

Wo3434303430ll 

fagerås 

Sogneprest holst vei 19  3439     

Svanhild Edal  Verksveien 18   3516     

edith Ask.  Søndre Ringåsen 18.   3512     

Knut h. Kvandal  Kvernvollveien   3534     

Karoline 

Andresen Stavik 
Borgergrenda 92  3514     

Stian Modalen Avstikkeren 206  3519     

Lill Ulven Valhallveien 7c   3518     



Ole Jacob Nyhus Gar hammertoppen 31  3534     

Tore Haugen  Soknedalsveien 61  3534     

Øystein Grov 
Kreftings gate 2 , 

Hønefoss 
 3513     

Grete Maren 

Faafeng 
Jørgen Thonsgate 21  3513     

Erik S Hansen soknedasveien 156  3534     

Anders 

brentebråten  
Sætraveien 40   3518     

May Jorun 

Hæhre støa 
Storløkkaveien 18 A  3515     

Erlend Kåsereff Loveien 24  3514     

Anne 

Kloppbakken  
Hofsfossveien 105  3517     

Roy Thorvaldsen  Bergås Terrasse 87  3057     

Lars Oppen  Gamle Vemevei 12  3534     

Liezel Brosas Vemeveien 69  3534     

Elin Kristiansen Arnegårdsveien 34  3511     

Ottar Prausn itz Sirevegen 196  3579     

Ave Uke  Holmenliveien 10   3534     

Stian Bakken 

Gauksrud 
Heradsbygdveien 221  3518     

Elin Håkonsen Kremleveien 6  3518     

Jan Kasa Heggenveien  3518     

Eli johanne Ruud  
Dronning Ragnhilds vei 

2 B  
 3515     

May Liss Bråten Kreftingsgt 8 b  3513     

Evelyn Eriksen 
Valkyrieveien 6, 

tidligere Vemeveien 11 
 1400     

Roald Ludvik 

Bækkevold  
Linneaveien 10c   3515     

Thorny Håbu Maurhaugveien 5  3518     

Sidsel Vikan Kvernvollveien 29  3534     

Monica Iren 

Nystrand  
Maurhaugveien 1   3518     

Bente Johansen Furumoen 19  3534     

Eric Sandum< 

/td> 
Kvernvollveien 4 Sokna 3534     

Unn G 

Hungerholdt  
Krokenveien 46  3515     

Øyvind Breili  Ullerålsgaten 37c  3513     

Camilla 

andreassen 
Kvernvollveien 17  3534     

Sandra Hjortland  Kvernvollveien 31  3534     



Knut Einar 

Sortdal 
Odins vei 2 3518 Hønefoss 3518     

Edgar Bråthen  Myrbråtaveien 3  3520     

Brit Helen 

Walbækken i 

Bøhler  

Sørflatveien 17  3516     

Iselin Fugleberg 

Haugen 
Steinrøysveien 45 Tyristrand 3533     

Elin Prausnirz  Vemeveien 36  Hønefoss  3518     

Elsa Olea Tenold  Skagnesseterveien 22 3524 Nes i Ådal 3524     

Sigrid Modalen 
Kvernvolljordet 1 

Sokna 
 3534     

Anders Stiksru d 

Stiksr ud Helmen 
Thornes Gate 13 HØNEFOSS 3510     

Hanne Heen Hen  3516     

Lene Chrstina 

Aasen 
Trymsvei 2  3518     

Trude Lanfvad Elvebakken 18  3516     

Nina D. Tufte Nøklebyveien 5  3518     

Bjørn Karlengen Fjøsvikveien 14 Hallingby 3525     

Johan møller Ludvig grønvoldsvei 15  3517     

Anita Waagaard  Droshammarveien 111  3534     

Tormod 

Tobiassen  
Stadionveien 12  3534     

Øystein Olberg Ole Rytteragersvei 41  3530     

Tore Abelvik Nansenveien 2  3513     

Reidar Haugelien  Sommerveien   3515     

Johan Skogheim Nordbyveien 23  3512     

Olav olsen 
Gamle ha llingdal 

sveien 61 
 3534     

Ellen Ulven Halsteinrud terrasse 7  3518     

Else Mona 

Myhre 

Gamleveien 11, 

Åsbygda  
 3520     

Tommy Løken Parkgata 31  3513     

Trond Støen Vemeveien 169  3434     

Monika Bjerknes Veksalbakken 3  3518     

Marianne 

Fuglesang 

Hoseth  

Ankersgt.23   3513     

Gerd Torp 

Andersen 
Hønen Alle 1 E  3515     

Helene Jøssund Elvengveien 2   3518     



Catharina 

Norberg 

Skjørvold 

Skjørvoldveien 20  3523     

Marius Røsholt  sommaveien 19  3525     

Gro Myrset Valhallvn 3B  Hønefoss  3518     

Mette Sandvold Vinkelveien 3  3520     

Trine Pedersen  Gamle Rin gkollvei 123   3514     

Anders Lian Jens lange lyches vei 2  3517     

Svein Heia Maurhaugvg11 Hønefoss 3518     

Bente Haugelien Sommerveien   3515     

Tone Asbjørnhus Klekkenveien 19  3511     

Ole Arve Fagerås  Gamle Vemevei 32   3534     

Janne Hermansen Hundremeterskogen 1  3510     

Grethe Heia Maurhaugvg11  3518     

Lars Birger 

Aasterud 
Borgergrenda 84  3514     

Hege Nordby  Kindsv 1  3533     

Erik Sandum 
Ludvig Grønvolds Vei 

3A 
 3517     

Marius Stensrud Heradsbygdveien 45   3518     

Sølvi Steen Haldenveien 4  3515     

Oddbjørn Larsen Borgergrenda 13  3514     

Eli Bråstad Sagveien 18  3534     

Marius 

Kristensen  
Hvervenenga 4  3511     

Kjell Kasa  Linneaveien 9 Hønefoss 3515     

Trond Nielsen 
Ståle kyllingstadsvei nr 

15 
 3511     

Sidsel Rua Bassengveien 13  3518     

Silje Stensrud Viulveien 127  3514     

Haldis Løkke Roakrokveien 6  3534     

Harald 

Henschien 

Owrenst 17, 3510 

Hønefoss  
 3510     

Solveig Støa Støalandet 40  3513     

Nina Kjemperud 

Andresen  
Heradsbygdveien 203  3518     

Lillian Nystrand Veiginvn89  Hønefoss 3517     

Tove 

Gulsplassen  
Heggeliveien   3534     

Anders Kristian 

Dahlen  
Holmestueveien 10  3514     

Ove Reidar 

Venås 
Livbakken 7  3513     



Mette Støveren 

Johansen  
Rabbaveien 52   3515     

Liv Guri Skogmo Harehaugveien 84  3514     

Thea Johnsrud  Vossegata 24  0475     

Randi Marie 

Berg 
Østmoveien 6  3510     

Kristin Dahlen 

Østby 
Haravegen 8 Jevnaker 3520     

Egil Kristiansen Brekkebygdveien 1566 SOKNA 3534     

Elisa M. 

Kjernsvik 
Vestlia   2067     

Ulf tobiassen Roakrokveien 59   3534     

Madiken 

Wilberg-Gretland 
Vemeveien 58  3534     

Hans Petter 

Grongstad 
Storbråtaveien. 82  3534     

Thomas Nymoen 

Bråten  
Steinrøysveien 45   3533     

Britt Solveig 

martinsen 
Valhallv 5 A  Hønefoss 3517     

Ole Gudbrand 

gravermoen  
Heradsbygda 210  3518     

Daniel Pedersen 

hansen 
Stabellsgate 15  3510     

Torun Sletbakk Veiginbn.39  3517     

Oda Marie Bjå 

Sandvold  
Plassenveien 24  3520     

Marius Skinnes Strandvelta 10 Sokna 3534     

Jon Sundby Helgeshaugen 34  3517     

Kristin Nøkleby-

Olsen 
Sliperiveien 30  3533     

Torgeir johansen Skotlandveien 95 Sokna 3534     

Martine Simarud Veienmoen 16  3517     

May-Britt 

Kristiansen 
Skotlandveien 95 Sokna 3534     

Inga Rapp Friedl  Åsmund Vinjes veg 5  7715     

Hans Petter 

Hagen  
Asbjørnsens gate 15B   3513     

Kristin e Kornel 

iussen  
Ringveien  3072     

Åge Andre 

Sandum  
Roaveien 32  3534     

Lars Bråthen Solengveien 65  3512     

Tine Olsen Furumoen 20  3534     



Tonje Solbakken  Plutobakken 19  3055     

Tone Beathe 

Benth  
Nordbygda 9  Eggedal  3359     

Silje-Mari 

Orebråten  
Hadelandsveien 583  3520     

Sara Helgestuen 

Martinsen 
Kirkemoveien 98  3525     

Regina Angelika 

Lammers 
Tyristrand  3533     

Ivar Gunnar Lia 
Ludvig Grønvolds vei 

13 A 
 3517     

Jarle Oppen 

Strømsbråten 
Gamle Vemevei 3  3534     

Lene Hartz  Furumoen 43  3534     

Kristian Westlie Røsslyngveien 17 Hallingby 3525     

< td>Adria n 

kvåle  
Skotlandveien   3534     

Anna Marie 

otterstad  
Skotlandveien   3534     

Anne Karin 

Fossum  
Prestlia   3520     

Morten Tørkli  Hensveien 189  3516     

Henning 

Fugleberg 
Balders Vei 71  3518     

Hanne 

Strømsodd 
Strømsoddveien 268  3534     

Charlotte 

Fjellstad 
Kongeveien 3  3514     

Borghild Bretun 

Moen 
Soknedalsveien 77  3534     

Kristine Sanden 

Moljord  
Hallumsbakken 11 Hønefoss  3517     

Arne Erik 

Håkonsen 
Strandjordveien 4  3534     

Inger Helene 

Håkonsen 
Strandjordveien 4  3534     

Nina Ødegård  Storbråtaveien 47  3534     

Cathrine 

Bjørnlund d 
Hvelvenkroken. 31  3510     

Åsmund Rangnes  Livveien 4a  3513     

Wenche 

Granheim 
Hofsfossveien 2D   3517     

Matilde 

Andresen 
Heradsbygdveien 203  3518     

Line Andersen  Lofthusveien 10  3534     



Mai Lillan Hagen Gullovveien 16  3534     

Ann Elisabet 

Juvet  
Tranbyveien 289  3534     

Marthe Andersen  Lofthusveien 8   3534     

Bjørn Magnus 

Vollan 
Svaleveien 28 B  8907     

Sunniva Hauge Hundstadveien 71  3530     

Emil Nøkleby 

Helland 
Vemeveien 135  3534     

Hilde Nymoen Nordmoveien 139  3534     

Gro Stiksrud 

Helmen  
Vemeveien 88  3534     

Odd Magne 

Nymoen 
Nordmoveien139  3534 

Ma rtin 

Parthaugen 

Roakrokveien 

14 
 3534 

Marte Braata Roakrokveien 14  3534     

Heidi Elisabeth 

Ødegård  
Storløkka 8  3515     

Karin Fagerås  Gamle Vemevei 32  3534     

Morten Harald 

Myhre  
Solengveien 1  3512     

Anne-Erita Berta Tangeveien 54 Sokna 3534     

Ingrid 

Finnevolden  
Sætranggata 15  3514     

Karl Erik Melbye Skjærdalen 24  3533     

Ida Løbben Tranbyveien 66  3534     

Carl Erik 

Sætrang 
Sætrangsgt 17  3514     

Eirin Bekkåsen  Haugebakken 2F  3511     

Trine Nordahl Veksalbakken 8  3518     

Merete Hagen Berggårdsveien 55  3533     

Eirik Johnsrud S trandvelta 7  3534     

Linda Jeanette 

Støa Hæhre 
Skinstadveien 231 3370     

Olivier 

zlotorowicz 
Vemeveien 33  3518     

Tor Arne 

Johnsen 
Molvaldgata 6  3513     

Kristina Jøssund Elvengveien 2  3518     

Nina Karlsrud Gardhammertoppen 27  3534     

Siv Solheim  Tranbyveien 42  3534     

Mattis Karlsen Huginveien 28  3518     

Rune Karlsrud Hemskogveien 13   3514     



Christi 

Wigenstad 

Myhre 

Holleiaveien, 43 Tyristrand 3533     

Lise Hylderås 

Baksvær  
Gartnerveien 2  3513     

Eva Jørgensen Harald Hardrådes gt10  3511     

Gerd Ragnhild 

Strand  
Holmenliveien 3 Sokna 3534     

Sus anne Nor 

dbø Nyhagen  
Linneaveien 3  3515     

Knut J Strand Tranbyveien 97  3534     

Inger Høgmoen Mælingen 63  3519     

Hans Kåre Solli 

Reinsli  
Fossekallveien 31 E   3530     

Bodil Fjellstad 

Solli  
Lofthusveien 2  3534     

Ola D. Tufte Nøklebyveien 5  3518     

Jan Einar 

Kleivane 
Nordmoveien 1  3534     

Kirsti tufte Heradsbygdveien. 166  3518     

Kine maribo Landveien 17  3535     

Tor Magnus 

Abrahamsen 
Holleiaveien 195 Tyristrand 3533     

Signe Fonneland 

steen 
Strandfaret 8  3514     

Synne Johansen Skogstjerneveien   3520     

Jorunn Søberg Veienkollen 19 Hønefoss 3517 
Ma rkus 

Søberg 
Oppenåsen  197 3518 

Elise Heger-

Dahlen  
Heggeliveien81   3534     

Trude Årnes Bergveien 13  3518     

Lene Eriksen Askveien 233  3519     

Anne Cathrine 

Finnevolden 
Sætranggata 15  3514     

Ivar Kristiansen Skotlandveien 87  3534     

Anne Kristiansen Skotlandveien 87  3534     

Tone Jørgensen 

Eliassen 
Åsliveien 8  3525     

Bjørn Egil 

Solvang 
Hofsfossveien 62  3517     

Torgeir Adamsen 

Dølerud 
Mindes Vei 3 Hønefoss 3515     

Kristin Bjerkerud  Søndre Ålsvegen 79   2750     



Oda Irene 

Hanssen 
Nordre Torv 1  3513     

Morten Nyhagen Linneaveien 3  3515 

< tr> 

T ore 

Hansen 

Støalandet 40  3513 

Camilla Engen 

Gjerald  
Gamle Vemevei 21   3534     

Marianne 

Skogstrøm 

Endrerud  

Ullerålsgata 16   3513     

Tommy Thorsen Smedgårdsveien 21  3534     

Frank Røyseland Indre Løkkavei 14  3515     

Marian Dyndal Indre Løkkavei 14  3515     

Ida Maribo Roverudveien 87  3534     

Bartlomijei 

Wojciech 

Woznica 

Indre Løkkavei 14  3515     

Carina 

Kristiansen  
Fossekallveien 18A  3515     

Simen Strøm  Christies gate   3513     

Stian Pettersen Nordmoveien 77  3534     

Kenneth 

Simonsen 
Veienkroken 17  3517     

Signhild 

Håkonsen  
Nedre Skøyen vei 12  027 6     

May therese 

ellefsen  
Bottolvsgardlia 11  3535     

Tone Kristiansen Gneisveien 4  3518     

Guro Sørum  Åsliveien 10   3525     

Janne Solli Sandakerveien 190  3519     

Lisbeth Sylstad Hadelandsveien 215 Hønefoss 3511     

Finn A Olsen Strongalio  5414     

Lene-Renate 

Hanssen 
Nordmoveien 77 Sokna 3534     

Mary Blikken 

Gravdahl 
Høybyvn.54  3517     

Christina Di Vita 

Fureid  
Vakermoveien 97  3512     

Johan Hjort Nordmoveien 10  3534     

Sylvia M 

Jegtvolden  
Livveien 25   3513     

Hege 

Skjolden3518 
Oppenåsen 2  3518     



Jonas Nygård 

Hoel 
Stadionveien 4  3534     

Heidi Ruud 

Bratlund  
Furustubben 4  3525     

Rune Roman 

Hagen 
Bekkefaret 15B  2613     

Nina Handeland Stadionveien 15  3534     

marianne Riis-

Pedersen 
Kniveveien 67, . Drammen 3036     

Anne-Lise F. 

Halvorsen  

Sverre f Halvorsens vei 

7 
 3517     

Ingrid Mariell 

Solberg Rudland  
Soknedalsveien 162   3534     

Emil Skov Olsen  Hønengata 87  3515     

Kristin Grov Jørgen Thonsvei 5  3513     

Isabell 

Kristiansen  
Fossekallveien 18a   3515     

Marte E. Moljord Furumoen 45  3534     

Sila Skogstrøm  Kviknehøgda 774 Vinstra 2240     

Kai Thorvaldsen  Lofthusveien 14   3534     

Aslaug 

Martinsen 
Sok nedalsve ien 156  3534     

Jane Rønning  Vikers vei 10  3534     

Francesca Di 

Vita Jensen 
Grindbakkveien 4  3530     

Linda-Merethe 

Markussen  
Nansenveien 14 E  3513     

Nina Støa 

Sparstad 
Ole Thorkildsensvei   3513     

Arne Rolid Halsteinrud Terrasse 7  3518     

Marthe Arnebrott Roakrokveien 2   3534     

Ingrid Nøkleby-

Karlsrud 
Holmenliveien 23  3534     

Anette Rognerud Hvalsbruveien 50  3516     

Hanne Kroknes  Oddliveien 1b  3513     

Gaute Schippers  Permobakken 12  3534     

Lars Svenskerud  Heradsbygdveien 181  3518     

Lene 

Brentebråten  
Tajegt 24  3526     

Liss kristine 

Henni ngsen  
Oppenåsen 59 hønefoss 3518     

Lill Lomsdalen  Solbakken 1 Hønefoss 3510     

Tom S 

Hungerholdt 
Krokenveien 46 Hønefoss 3515     



Ole Gunnar 

Hoem 
Piperåsveien 32   3534     

Monica Becker  Hensveien 300  3516     

Nils-Georg 

Rasmussen  
Soknedalsveien 59  3534     

Lina 

Lundesgaard 
Lundealleen 6 Sokna 3534     

Kirsten nyhus Furumoen 17  3534     

Anne Gro 

Wenner  
Hønen Terasse 13 a  3515     

Arild Myrmel Oddliveien 18  3513     

Gunn Margrete 

Sveen 
Haugkollen 17  3514     

Eva Johansen Glederudveien  3517     

Svein-Olav 

Møtteberg 

HERADSBYGDVEIEN 

47 
Hønefoss 3518     

k enneth j 

ohansen 
4 Øvrebegnamoen  3517     

Anne-Mette J 

Kirkemo 
Syllinghaugen 17 

SYLLING, 

Norge 
3410     

Camilla Lien Kirkeveien 36  3534     

May-britt Støa  
Ludvig Grønvold vei 

13C  
 3517     

John Moljord Holmenlivegen 12  3534     

Astrid Dahlen Anviseren 6B  3520     

Tommy 

Hermansen 
Eggehagaveien  3419     

Johannes Orvin 

Hansen 
Nedre Ila 27 Trondheim 7018     

Lene Tørrisplass Gamle Ådalsvei 120  3525     

Frode Martinsen  Vestre Ådal 172  Hønefoss  3516     

Håvard Tutanrud  Permobakken 18  3534     

Monica Juverud 

Sørstrøm 
Samsjøveien 83 HALLINGBY 3525     

Live Tronrud 

Tolpinrud  
Dronning Åstas gate 18  3511     

Catherine 

Molandsveen 
Vesternbakken 1  3513     

Benthe Bekkåsen  Hvelvenkroken 8   3510     

Ragnhild Tønjum vemeveien 69 Sokna 3534     

Beate Skulstad Blåbærveien 15  3520     

Ole Kristian 

Haugen  
Geilehagen 7  6060     



Stina 

renshusløkken  
Linjeveien 19  3525     

Marit Fowler 

Hansen  
Nesgata 9 Jevnaker  3520     

Tomas Berg 

haugen 
Veiginveien 79  3517     

Beathe Davidsen 

Nordbø 

C/o Britt Davidsen 

Rafdal  

Bergermotunet 

3c 
3520     

Daniel 

Sponbråten 
Åsmund Vinjes Vei 2  3513     

Jan henning 

sponbråten 
Åsmund vinjes vei 2  3513     

André Haugen  Rabbaveien 96 Høne foss  3515     

Marius Aaberg  Snipphaugen 24  3514     

Mona Ødegård Vallhalveien 9 c Hønefosd 3518     

Henrik Fagerås Blomsterveien 22  3510     

Nina Terese 

Smith 
Kremleveien 8  3518     

Mari Tronrud Drolshammarveien 82  3534     

Terje Andersen Vesterngaten 15 Hønefoss 3513     

Nina Gabrielsen Oddliveien 18 Hønefoss 3513     

Mats vikan  Kvernvollveien 31  3534     

Gitte Flaskerud  Hadelandsveien 171   3511     

Lill Irene Skovli Ole Thorkelsens vei 1  3513     

Marlene 

Kristoffersen  
Livveien 4a   3513     

Inger Marie 

Juverud Berntsen  
Valhallveien 5c  3518     

Hege Bjørkeslett 
Linnea veien 

 
3515      

Anita Bendiksen 

Sevilhaug  
Furumoen 27  3534     

Dag Johnsrud Vinterroveien 48 Hønefoss 3517     

Hans Martin Goa Storbraataveien 89  3534     

Daniel Torp Ådalsveien 1175  3524     

Merete Skaug 

Altier 
Muninveien 46  3518     

Mette Wergeland Hengsleveien 93  3515     

Sissel Molund  Frøyas vei  3518     

Sigmund Molund Frøyasvei 19  3518     

Stine Haugvik  Rabbaveien 66a  3515     

Marius orebråten 

Andersen 
Flatsjøvegen 204  3539     



Elisabeth-Ann 

sandum 
Kvernvollveien 4 Sokna 3534     

Laila Åmodt  Anettesvei 9  3518     

Marie Emilie 

Evensen  
Tranby veien 37   3534     

Bjørn Orvin 

Hansen 
Strandjordveien 7   3534     

Åshild Marie 

Bang 
Løvenstadtorget 17  2006     

Anders Bratvold Aklangveien 10 Hønefoss 3519     

Birger Bekkevold  Kjellaveien 14  3518     

Pål Jøssund Elvengveien 2  3518     

Lars Torp 

Andersen  
Christiesgt. 12  3513     

Tor johansen BASKERUDVEIEN 11  3531     

Søren Tjørnelund  Kvernvolljordet 1  3534     

Hei Tangen  Glederudveien 57   3517     

Kari Bakken Mindes vei 13  3515     

Anne-Berit 

Haugen Rijken 
Storløkkaveien 2A  3515     

silje karlengen tranbyveien 217  3534     

Heidi Lia 

folefoss 
Gardhamm er 

< td>Sokna 

3534 
     

Jenny-Maxine 

Granum 
Aklangveien 10  3519     

Silje Smith Sødal Heradsbygdveien 244 Hønefoss 3518     

Jørgen Dahl Nordre Ringåsen 24  3512     

Heidi Raaen 

strømsodd 
Strømsoddbygda 248  3534     

Fredrik Njøs 

Fagerås 
Drolshammarveien 19   3534     

Harald Fagerås Drolshammarveien 17  3534     

METTE nilsen Folefossveien 16 3511 Hønefoss 3511     

Henning Nilsen Folefossveien 16  3511     

Henrik 

Kristiansen 
Gråsteinveien 11  3518     

Melek nadim 

sharif  
Hvalsenga 17 Hønefoss 3514     

Nikoline Olsen  Kastebakken 4a  3512     

Camilla Lundal  Frydenhaugen 10  3516 
Tr ude 

Moen 

Nordalveien. 

12 
 3406 

Mathias Flaget 

Johansen  
Svøovegen 127  3560     



Sigrunn 

Kristiansen 
Veienmoen 32  3517     

Eirik Hellum  Fiolveien 1  3520     

Remi Henriksen  Heiernveien 5  3518     

Malin Brumoen  Strømsoddveien 61B  3534     

Ida Schjørlien  Linneasvingen 24  3520     

Merethe joramo Anettes vei 36  3518     

Marion 

steinsveen  
Gilebakken 13   3512     

Elise Ruud Rudshaugen 11  3530     

Annette Brunstad  Bønsnesveien 125   3530     

Hanne Hougthon 

Granli 
Dølerudjordet 10 Hallingby 3525     

Ask Holmen Hedalsveien 176 NES I AADAL 3524     

Jan Eri k Kristi 

ansen Bergflødt  
Sandakerveien 330  3519     

Aud Brandal Furumoveien 50  3369     

Berglind Ýr 

Hrafnsdóttir 
Ankersgate   3513     

Tone Dalen  Parkgata 30  3513     

Henriette Breien  Gigstads vei 79  3511     

Linda Haugan  Rødsbakkene33  3480     

Marianne 

Gulliksen  
Sagatunveien 54  3517     

David 

Johannesen 
Skonnerten 40 DRAMMEN 3038     

Håkon Hval Bånntjernveien 9b  3514     

Bjørgunn 

johnsrud moljord 
Aklangveien 12  3519     

Amund Skaug  Hjelleveien 1   3519     

Martin kjøbstad Urdveien 14  3518     

Charlotte 

Flekkerud 
Røsholmstranda 1  3519     

Unni Njøs E 

vensen 
Fjellveien 5  3479     

Truls Briskelund Aklangveien 7 Hønefoss 3519     

Silje henriksen  Veienmoen 57   3517     

Linn Kristin 

Gundhus  
Mølleveien 70  3360     

Lars Petter 

Hassel  
Fjellstien 3 Hafslundsøy  1734     

Anne Haugelien Hedalsveien 115  3524     

Are Bergan Christies gate 20 Hønefoss 3513     



Stian Olsen Folefossveien 14  3511     

Ole Martin Rud  Kjosveien 4  3430     

Tom eidsaunet Øvre klekkenvei 32  3514     

Henning Røste  Gamle Ringkollvei 123   3514     

Kari-Randi 

Rognerud  
Hovlandsmoveien 4  3534     

Laila Modalen Hønegata 76  3515     

Tor erling m øller 

a lfstad 
Ådalsgata 9b  3510     

Merethe 

Johansen  
Steinliveien 6 Hønefoss  3518     

Joachim M. 

Tangen  
Welhavens gate 45  5006     

Emilie Roa Hønengata 47  3513     

Emily Nordheim-

Moljord 
Vatsvegen 180  3570     

Arne Kristian 

karlsen 
Steinliveien 6  3518     

Ole Rosseland  Guribyveien 8  3530     

Camilla 

stenhaug-

bendiksen  

Ullstindvegen 447   9023     

Kristine Kyrrø Havreslettskogen 7  3516     

Rune Dahlberg Vinterroveien 18  3517     

Eli Ullern Baskerudveien 12  3531     

Lisa Moljord Furumoen 26  3534     

Jan wang Konvallveien 12  3515     

Marianne 

skretteberg 
St einliveien 1  3518     

Mariann Moen Midtmoen 20 Sokna 3534     

Henrik 

Hornemann  
Holeveien 1959  3512     

Andreas Roland  Hvelvenkroken 13  3510     

Tone Modalen Avstikkeren  3519     

Arild Skollerud  Tajegata23   3616     

Ståle Snippen  Furumoen 41  3534     

Jan-Haakon 

Helmen 
Vemeveien 88  3634     

Marie sørum Kringla 2  6856     

Siv iren g Jensen  Maltkleiva 16 Tyristrand 3533     

Elisabeth Melbye Gråsteinveien 11  3518     

Stine Grøstaf Strandveien 19  3630     

Hege Furuheim Solengveien 32  3512     



Hilde Magnus  Oslovn 96  3511     

Lin e Edvard sen  Støavangen 10  3513     

Arild Arnesen Musikkløkka 10 B  3612     

Anne Pflugradt Gamle Vemevei 12  3534     

Anny B 

Andreassen  
Konvallveien 8A   3515     

Christian Prause Høybyveien 31b  3517     

Vidar Kristiansen Mindes vei 13  3515     

Bjørn R 

Martinsen 
Heradsbygdaveien 170  3518     

Lars karlsen Heradsbygd veien 201 3518     

Karoline 

Hammer 
Kirkegata 16  3520     

Brith karlsen Gamle Ådalsvei 34  3525     

Tonny Pedersen  Hensveien 128  3516     

Ida Marie 

Navrud  
Øvre Fegrihellinga 20  3533     

Ingeborg Kihle  Andersløkkeveien 4  3514     

Ole Bjørn Helge 

rud  
Slettveien 5   3513     

Marit Bakken Linneaveien 12a Hønefoss 3515     

Torild Sandum 

Hagelsteen  
Høybyveien 33  3517     

Christoffer 

Andersen  
Gullagata 18  3513     

Elisabeth 

Ringerud  
Vestre Ådalsvei 623  3516     

Linn Oslund 

Nerstad  
Veienkollen 5  3517     

Sirén Fossli 

Nielsen 
Hadelandsveien 617 Jevnaker 3520     

Christina Sæther Bekkegata 49  3513     

Margit Veronica 

Kjemperud 
Oppenåsen 131  3518     

Einar H 

Finnevolden 
Barlindveien 64  3512     

Tone Sandsdalen  KASTET 18  3534     

Tore Holm 

Nilsen 
Bergveien 9 Hønefoss 3518     

Eli Grønbrekk Fjellveien 18  3518     

Emilie Wik 

Frølich 
Storløkka veien 6  3515     

Stine Lise 

Jørgensen 
Sandbyveien 11  3512     



Berit Kinge Fjellveien 64  3518     

Liv Aasterud 

Hagen 
Haldenveien 125  3515     

Lars Solvang Valhallveien 3d  3518     

Dag Olav bakken Halvdan svartes gate 16  3515     

Kristian Vestby 

Ruud 
Haravegen 11b  3520     

Remy Øvereng  Slyngveien 6  3515     

Jon Even Hansen Valhallveien 5D  3518     

Janicke jamt ve terrasse 1  3518     

Ida Nyhus Bønsnesveien 50   3530     

Aina Oset Hofsfossveien 113B  3517     

Jørn fowler Sørflatveien48 Hønefoss 3516     

Ann Kristin Solli 

P edersen< /td> 
Hofsfossveien 125  3517     

Toril Hval Skjærdalen 24 Tyristrand  3533     

Julie Johansen Svingveien 6 Hønefoss 3515     

Joakim 

samuelsen 
Sommerroveien 69 Røyse  3530     

Steinar Flaskerud Tangenveien 15  3534     

Laila Flaskerud Tangenveien 15  3534     

Tore Snildal Støalandet 52 HØNEFOSS 3513     

Grethe Kathrine 

Trelease 

Harald Hardrådesgate 

21 
 3511     

Simen 

Walbækken 

Tangen 

26 Øvre Fegriveien TYRISTRAND 3533     

Torunn 

Fredriksen  
Brøttet 6   3029     

runar gjerald Vemehagen Sokna 3534     

Runar Støen Vemeveien 165  Sokna 3534     

Kristine Hauge Arnegårdsbakken 14C < /td> 3511     

Marita Fugleberg 

Lillevik  
Brekkebygdveien 372  3534     

Kenneth Laupet Brekkebygdveien 372  3534     

Åge Lillevik  Skotlandveien 56  3534     

Liam Elias 

Lillevik Laupet 
Brekkebygdveien 372  3534     

Kjetil Grøtåsen Hadelandsveien 221  3511     

line juvet permobakken 19  3534     

Marte Kalsrud Heradsbygda veien 253  3518     

Grete senneseth Schjonsgate 1  3510     



Anders Nymoen 

Bråten  
Kinsåsveien 19  3535     

Emma Tomine 

Bråthen 

Tandberg 

Kinsåsveien 19  3535     

Atle Omholt Gåtdhammertoppen 12  3534     

Julie Omholt Gåtdhammertoppen 12  3534     

Wenche 

Jakobsen 
Fo lefossve ien 33   3511     

Odd Harald 

Alme 
Hofsfossveien 32b  3517     

Grete Andersen hønefoss  3512     

Mary Andersen Røyse  3530     

Mikkel Myhre Solihøgda  3538     

Stina G Paulsen Hønefoss  3517     

Ingeborg G 

Røine 
veiginveien 31  3517     

Bjørg Johansen Hønefoss  3514     

Lejla Rahmani ullerålsgata 34  3513     

Pål S muninveien 33  3518     

Irene Sundland Hønegata 18b  3513     

Bente H Høybyveien 39  3517     

Marianne 

Kvamme 
Skogsliveien 6  3525     

Liss Henningsen Oppenåsen 59  3518     

Michael 

Viksengen 
Oppenåsen 59  3518     

Monica Rype Knestang 8   3534     

Lise Lindstad 

Hagen 
ankersgate   3511     

Tina Sandvik huginveien 16  3518     

Brynhild Heisen Hønefoss  3513     

Helge Stikkbakk Konglefaret 47  3511     

Erik G Karlsen Rabbaveien 1  3515     

Beathe 

Christiansen 
Utsikten 7  3515     

Tom S Utsikten 7  3515     

Erland F Røyseveien 530  3530     

Tor R Hønefoss  3518     

Knut Kaas Fure Oscars gate 9  3510     

Anita Rolid 

Johansen 
Ringveien 39  3517     



Bente Marie 

Hasaas 
Høybyveien 39  3517     

Natalie Jean 

Gundersen 
Oppenåsen 197  3518     

Merete Nygård Gneisveien 24  3518     

Frode Bråthen  Heradsbygdveien 186  3518     

Aud Espelund Osloveien 50 b  3511     

Frank Nergård  Feltspatveien 12  3518     

Bente Lien 

Nilsen 
Frøyas vei 33  3518     

Tove Karlengen Vestre ådal 364  3516     

Britt -Iren 

Fugleberg  
Veme   3534     

Stina Henriksen  Vestre Ådal   3516     

Laila Gulliksen Lundgata 1  3510     

Marita Lønn Vestre ådal  3516     

Ronny Andersen Vestre ådal  3516     

Elin Solen  Tyristrand   3533     

Anja H Olafsen  Heradsbygdveien 49  3518     

Aase Kvernberg  Kirkegaten 11  351 0     

MARTE VIKER  STORLØKKAVEIEN 7  3515     

Lena Sofie Idstad  Veienmoen 60  3517     

Ragni Grydeland  Valhallveien 3d  3518     

Erik Sørensen  Valhallveien 3d  3518     

Vigdis hundberg  Haldenveien 16   3515     

Rita Nassan  Soknedals v 12a  3517     

Mina knudsen Liavegen 8   3520     

Ola Johnsrud Jonsrudveien 145  3534     

Anne Johnsrud Jonsrudveien 145  3534     

Trine Knutsen  Gullagata 31  3513     

Caroline Nyquist Kroken veien 17  3515     

Madeleine 

Bergersen  
Steinrøysveien  3533     

Kristin Sandum Ole Torkelsensvei 10  3513     

Anders løken 

Fogt  
Storgata 17  3510     

Bri Aase 

Fremstad  
Øvre grøndokkvei 14  3531     

MORTEN 

LANOSET  
Øvre grøndokkvei 14  3531     

Vidar opperud  Vestre ådal  3516     

Kristin Andersen  Ståråsen   3530     

Gut Høibalh  Randsborggata   3520     



Ida Haukedalen  Idrettsveien 6  3525     

Anette Borgen  RINGVEIEN 9A   3500     

Turid Fogth  Storgt 17   3510     

Bjørg Roa  Sundgt 5  3510     

ROALD 

AASHEIM 
HOV ALLE 114  3512     

Signe veistren Bergveien   3518     

Anne Bråten  Alf westerns gt 15  3515     

Odd R. Bråten  Alf westerns gt 15  3517     

Åse Berg  Fossekallen 14c  3517     

Inger t. Klavenes  Markvegen 34  3520     

Roa andre olsen BERGSTIEN 3   3520     

Gerd Rygg  Vangsveien 23  3510     

Ceallin Rygg  Harald H .gate 19  3511     

Stine o. Olsen  Bergstien 3   3520     

Martine tørshen  Sommeroveien 32  3518     

Grete Wolland  Steinrøysveien 27  3533     

Åse Evjen Sundgata 7  3510     

Anne Mari Ørpen  Annettesvei 13   3518     

Sonja Kvamme  Kroken veien   3515     

Harald Berglion  Kroken veien   3515     

Kine T. Borg  Hensveien 148  3516     

Tove Meta pen  Øvre kind vei 11  3533 

< tr> 

B ente 

Stabæk 

Wettern  

Vetervegen  3539 

Kine Flaglien Rudslia 19  3530     

Eli Solheim 

Hamborg  
Valhallveien 22a Hønefoss 3518     

Wenke Hansen Riperbakken 9a  3517     

Even Rotherud  Fossekallveien 18 C  3515     

Anne B H Engen Islandveien 12  3320     

Caroline 

Thorvaldsen 
Lyngdalsvegen 1849  3624     

Ann Cecilie 

Jakobsen 
Kindsveien 8 TYRISTRAND 3533     

Finn Jakobsen Kindsveien 8 3533 Tyristrand 3533     

Else johnsen Veksalv. 12  3518     

Kjell Einar 

Sjøberg 
Kolsåsstien 6 Kolsås 1352     

Bård Simen 

Heggen Hvidsten 
Thornes Gate 17  3510     



Ingrid Marie 

Stabekk  
Averøyveien 8 Høn efoss  3519     

Inger Fossum 

Kaggerud 
Hadelandsveien 1732  2742     

Bjørn Kaggerud Hadelandsveien 1732  2742     

Malin Samuelsen Løkenmoveien 11  3530     

Vilde Samuelsen Løkenmoveien 11  3530     

Thomas 

Simonsen 
Tegleverksveien 20  3517     

Lisbet Simonsen Tegleverksveien 20  3517     

Marianne T. 

Ryen 
hensveien 72  3516     

Arne T. Ryen Hensveien 72  3516     

Kari H. 

Sydgarden 
Soknedalsveien 12 b  3517     

Lise S. Nygaard  Hensrudveien 45  3520     

Bjørn Huseby Hensrudveien 45  3520     

Heidi Merete 

Veslelia 
torvgt. 3  3518     

Hanne Bakke 

Henriksen  
Fjellvn. 2  3518     

Håvard Moen Hovsenga 4  3015     

Reidun Brevik  Rabbaveien 38 a  3515     

Håvard Moen Hovsenga 4  3515     

Andrine Desiree Slettveien 29   3515     

Bitte Bakke Halsteinrud Terasse 3  3518     

Stina Larsen Sigurdsursvei 8  3530     

Ragnar 

Kristiansen  
Bergveien 1  3518     

Marianne 

Gulbrandsen  
Rabbaveien 63  3518     

Edel Anita Lund  Wahlstrømsgt. 6  3513     

Brit Haakaas Sigrid Undsets vei 3  3515     

Karen Lund Nansenvn 24   3513     

Mona Bøliken Ådalsveien 235  3525     

Else Marie 

Bogen  
Rudvangveien 2  3530     

Jørgen Hunstad Ring moveien 18  3525     

Tove Mikkelsen  soknedalsveien 11  3515     

Marie Breiby Jakobsbråtan 5a   2008     

E.K Fossheim  Hadelandsveien 201  3511     

H.M Ludvigsen  Klekkenveien 8  3513     

K. Midthaug Elvegata 10 d   3513     



Arne Pedersen Hadelandsveien 193  3511     

Iren Aaskjær  Hadelandsveien 193  3511     

Tommy Støa Skauveien 17   3512     

isabel støa solengveien 28b  3512     

Anita Isabella 

Solli Larsen 
krokenveien 6  3515     

Linda Maier  Lofthusveien 31  3370     

Inger Marie 

Helgesen 
Haldenveien 22  3515     

John Martin 

Kvisterøy 
Lofthusveien 31  3370     

Sunniva G Hauge  Hundstasveien 71   3530     

Gry Hauge Dølerudveien 12   3525     

Simen Ramen Hundstadveien 71  3530     

Ailo Hauge 

Arntzen  
Hundstadveien 71  3530     

Pernille B Vogter  Høybyveien 52  3517     

torjus Winther Frøyasvei 17  3518     

Tina Idland Tjyruhellveien 85  3512     

Henrik skullestad Vestbygdveien 55  3534     

Jarle Bryhn Sagtomta 4 Tyristrand 3533     

Espen Skaane Bakåsen 3  3534     

Magni Fagerhol Åsliveien 2  3525     

Katrine Kullerud Veiginveien 127  3517     

Andrea Merete 

Hansen 
Strandjordveien 7  3534     

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2256-2  Arkiv: U01  

 

Sak: 16/20 

 

Saksprotokoll - "Ringerikspakka" - tiltak for tilrettelegging for næringsliv og aktivitet i 

forbindelse med Korona-krisen  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
Ringerike kommune vil bidra aktivt til å avhjelpe den krevende situasjonen i næringslivet 

gjennom en tiltakspakke:  

- Omdisponering av investeringsmidler til tiltak knyttet til tilrettelegging for 

næringsutvikling og trafikksikkerhetsprosjekter i tråd med dette saksfremlegget 

- Fremskynding av noen investeringstiltak der vi ser muligheter for raskere 

gjennomføring, og innenfor gjeldende budsjett 

- Etablering av nytt næringsfond i samarbeid med aktuelle aktører. Rådmannen 

kommer tilbake med egen sak om vedtektsendringer i eksisterende fond mm i 

kommunestyremøtet 4. juni  

  

De økonomiske konsekvensene av tiltakspakken søkes innarbeidet i 2. kvartalsrapport 

2020.  

 

Rådmannen rapporterer løpende til Formannskapet på status og fremdrift for tiltakene. 

 

Rådmann ber om aksept for oppstart av prosjektet i Hønengata allerede i mai, for å sikre 

fremdrift og ferdigstillelse av hovedelementene før skolestart høsten 2020.  

- Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog for å få iverksatt byggingen av studentboliger som 

SSN har fått tildelt, så fort som mulig.  

 

- Regjeringen har forsterket støtten til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i 

bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene. 

Kommunestyret ber om at disse midlene så snarest mulig lyse ut, slik at de kommer bedriftene 

til nytte.  

 

Ringerike kommune utarbeider straks søknad om bredbåndsmidler fra Viken.  

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.05.2020: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til 2 tilleggspunkter: 

«- Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog for å få iverksatt byggingen av studentboliger 

som SSN har fått tildelt, så fort som mulig.  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

- Regjeringen har forsterket støtten til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i 

bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene. 

Kommunestyret ber om at disse midlene så snarest mulig lyse ut, slik at de kommer bedriftene 

til nytte».  

 

 

Nina Basberg (Sp) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt: 

«Ringerike kommune utarbeider straks søknad om bredbåndsmidler fra Viken».   

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Ohrens (Ap) forslag til 2 tilllegspunkter ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling 

til kommunestyret. 

 

Basbergs (SP) forslag til tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt som formannskapet innstilling til 

kommunestyret. 
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Strategi og plan 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2256-1   Arkiv:   

 

 

"Ringerikspakka" - tiltak for tilrettelegging for næringsliv og aktivitet i 

forbindelse med Korona-krisen  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune vil bidra aktivt til å avhjelpe den krevende situasjonen i næringslivet 

gjennom en tiltakspakke:  

- Omdisponering av investeringsmidler til tiltak knyttet til tilrettelegging for 

næringsutvikling og trafikksikkerhetsprosjekter i tråd med dette saksfremlegget 

- Fremskynding av noen investeringstiltak der vi ser muligheter for raskere 

gjennomføring, og innenfor gjeldende budsjett 

- Etablering av nytt næringsfond i samarbeid med aktuelle aktører. Rådmannen 

kommer tilbake med egen sak om vedtektsendringer i eksisterende fond mm i 

kommunestyremøtet 4. juni  

 

De økonomiske konsekvensene av tiltakspakken søkes innarbeidet i 2. kvartalsrapport 

2020.  

 

Rådmannen rapporterer løpende til Formannskapet på status og fremdrift for tiltakene. 

 

Rådmann ber om aksept for oppstart av prosjektet i Hønengata allerede i mai, for å sikre 

fremdrift og ferdigstillelse av hovedelementene før skolestart høsten 2020.  

 

 

 

  

Bakgrunn og gjennomgang  

 

Koronaviruset gir store utfordringer og ringvirkninger så vel lokalt som globalt. Kommunen 

følger utviklingen i næringslivet tett, og har allerede etablert en «Krisestab» for næringslivet» 

bestående av kommunene i regionen, NAV, Universitetet i Sør Øst Norge, Ringerike 

Næringsforening, Ringerike Etablerersenter og PAN Innovasjon. Gjennom dette arbeidet 

samarbeides det tett og godt, og det utveksles informasjon. 

 



- 

For Ringerike kommune sin del er det avgjørende viktig å opprettholde aktiviteten i 

næringslivet så godt som mulig, og bidra der kommunen har muligheter. 

 
Regjeringen har varslet og vedtatt flere pakker til en samlet verdi av ca. 310 mrd. kroner som 

skal hjelpe næringslivet gjennom krisen. I tillegg har Viken fylkeskommune etablert 

næringstiltak til en samlet verdi av ca. 90 mill. kroner. Flere tiltak forventes i tiden fremover. 

 

Rådmannen har allerede igangsatt flere tiltak, som tidligere er behandlet av Formannskapet. I 

denne saken samles tiltakene for å gi en totaloversikt over kommunes rolle og bidrag, samt 

beslutning på noen enkeltprosjekter. Det foreslås dermed en løsning som følger: 

 

1. Tiltak knyttet til gjennomføring og forsering av vedtatte bevilgninger i 2020  

2. Tiltak basert på ekstraordinær bevilgning i 2020  

 

Totalt omfatter disse tiltakene ca. 37 Mill kr, slik det fremgår av oversikt i tabell under: 

 

 

Omdisponering av midler til Krisestab for 

næringslivet 

1 000 000,- Allerede besluttet 

Fortau - Sagaveien 1 300 000,- Allerede besluttet, gjennomføres før 

skolestart 

 

To nye tiltak – tilrettelegging for næringsliv: 

- Utbedring av Nordmoveien, Soknabruket 

- Vannledning og Høydebasseng - 

Eggemoen 

15 000 000,- Viktig for Soknabruket og 

tilrettelegging for ytterligere vekst. 

Oppfølging av vedtatt reguleringsplan, 

vil gjøre alt klart teknisk for 

næringsutvikling på hele Eggemoen. 

*Oppgradering Hønengata 3 500 000,- Se punkt under 

**Etablering av kulvert i Grensegata, 

trafikksikkerhet og sikker skolevei 

5 000 000,-  

Rentefrie betalingsutsettelser, eiendomsskatt og 

andre avgifter 

200 000,- Allerede besluttet. Anslag – vil bli 

rapporter i ordinær 

økonomirapportering. 

Styrket vedlikehold – kommunale bygg 3 000 000,- Nytt tiltak – forsering av nødvendige 

vedlikeholdsprosjekter 

Forsert utbygging – el-bil ladere 3 000 000,- Allerede bevilget 

***Etablering av nytt næringsfond i samarbeid 

med flere aktører– bruk av kommunens 

eksisterende næringsfond  

5 000 000,- Ber om prinsipiell tilslutning – 

vedtekter og styring fremmes som egen 

sak. 

Totalt 37 000 000,-  

 

*Skoleveistiltak vedtatt og finansieres delvis gjennom skoleprosjektet på Ullerål. Som tidligere orientert 

benytter vi anledningen til komplett opprusting av gatestrekningen fra jernbanebrua til Dronning Ragnhildsvei 

i tråd med gjeldende reguleringsplan. Kommunen gjennomfører, og det etableres refusjonsavtaler med alle 

grunneiere som har tiltaket som rekkefølgekrav i sin reguleringsplan. Så må de innløse sin andel av prosjektet 

når de utvikler eiendommene. Total prosjektkostnad ca. 17,7 Mill kr. Inkludert i dette ser vi for oss å 

gjennomføre utbedringer er i VA-anlegget i området – dette fremmes som egen politisk sak. Prosjektet er ferdig 

prosjektert, og anbud gjennomført med forbehold om politisk godkjenning. Arbeidene kan startes opp 

umiddelbart etter Formannskapets vedtak. Det forutsettes aksept fra grunneiere på refusjonsavtaler før 

igangsetting. 

 

**Samarbeidsprosjekt med Bane Nor. Gjennomføring i august i togfri periode. Krever kjøp av en eiendom, 

Grensegata 1, der vi kan fradele areal til gangvei og selge igjen. Alternativt kan bygget benyttes i kommunal 



- 

regi. Videre bruk av eiendommen. Når det gjelder kjøp av eiendommen er det gjennomført to takster på hhv 3,9 

og 3,95 Mill kr. Det er oppnådd enighet med eier om kjøp av eiendommen til 3,95 Mill kr, med forbehold om 

politisk godkjenning. Dersom kommunen velger å beholde eiendommen vil dette komme i tillegg til foreslått 

investering   

 

***Forslag om endring av vedtektene i eksisterende kraft- og hjemfallsfond foreslås endret for større 

fleksibilitet. Videre foreslås det å etablere et egen fond i samarbeid med Sparebank 1 og andre aktører, der 

Ringerike kommune går inn med 5 Mill kr fra sine fond. Kriterier for tildeling og styring av fondet legges frem 

som egen sak, der det legges til grunn aktiv bruk av hele kapitalen innenfor en tidsramme på 3 år. Dersom 

Formannskapet slutter seg til forslaget, vil egen sak fremmes med vedtektsendring og bevilgning til nytt fond 

til kommunestyremøtet 4. juni. 

 

Finansiering av tiltakene 

Investeringene gjennomføres innenfor gjeldende vedtatt totalramme for investeringer. Gjennom 

god planlegging og kostnadskontroll har vi muligheten til dette og fortsatt levere innenfor de 

gitte totalrammer. Investeringene som prioriteres er knyttet til konkrete tiltak for å tilrettelegge 

for økt næringsutvikling, samt trafikksikkerhetstiltak og tilrettelegging for gående og syklende.  

 

I forbindelse med 1. kvartal foreslås det å redusere bevilget ramme til Heradsbygda 

Omsorgssenter med 69 Mill kr. Det foreslås dermed 26 Mill kr av disse midlene omdisponeres 

til gjennomføringer av investeringer i tabellen ovenfor. Disse kan gjennomføres på kort sikt – 

og bidra til økt aktivitet og forbedringer i sentral infrastruktur for kommunen. 

Investeringene som da inngår i dette er: 

- Utbedring av Nordmoveien 

- Høydebasseng og vannledning – Eggemoen 

- Fremskyndet vedlikehold – kommunale bygg 

- Etablering av kulvert i Grensegata 

 

Bevilgningen til Næringsstabens arbeid på 1 Mill kr er allerede besluttet, og består av midler 

omdisponert i eksisterende budsjett, samt gjenstående omstillingsmidler fra tidligere Buskerud 

Fylkeskommune. 

 

Effekten av rentefrie betalingsutsettelser er et anslag basert på tidligere vedtak. 

 

Forsert utbygging av elbil-ladere er i tråd med gjeldende budsjett, i tillegg søkes volumet økt 

gjennom støtte fra Viken. 

 

Etablering av nytt næringsfond. Her foreslås det en bevilgning på 5 Mill kr fra kommunens 

eksisterende fond, som i dag har en verdi på ca. 22 Mill kr. Det er gjennomført dialog med 

Sparebank1 Ringerike Hadeland, som stiller seg positive til et samarbeid og bidrag inn i fondet.  

Dersom Formannskapet slutter seg til dette vil Rådmannen fremlegge egen sak om 

vedtektsendringer og bevilgning til nytt fond, samt retningslinjer for dette, til 

kommunestyremøtet 4. juni. 

 

Det forventes at staten vil kompensere deler av kommunens merutgifter som følge av 

krisesituasjonen. Det er ikke hensyntatt i denne saken. 

 

Rådmannen legger til grunn at kommunens tiltak må sees i sammenheng med de nasjonale og 

regionale tiltakene, og at det må sikres at tiltakene ikke overlapper hverandre. Videre er det 

avgjørende at tiltakene evalueres løpende i dialog med næringslivet for å vurdere behovet for 

eventuell forsterkning eller spissing.  



- 

 

Andre forhold 

Generelt holder kommunen høy aktivitet i sin saksbehandling, samt full fokus på vårt 

omfattende investeringsprogram. Med et investeringsbudsjett på 765 Mill kr i 2020, er 

kommunen selv en svært sentral bidragsyter til å holde den økonomiske aktiviteten oppe. 

Næringsavdelingen har også høy beredskap, og bistår alle som tar kontakt. 

 

Videre vurderes det som svært viktig at kapasitet og gjennomføring innen plan og byggesak. 

Her leverer Ringerike kommune godt i dag, og vil fortsette med samme kapasitet. 

 

Videre er samarbeidet med Universitetet i Sør-Øst Norge meget godt – og arbeidet med de 

fremtidige løsningene for Ringeriksregionen er tillagt ekspertgruppen som er etablert. Videre 

har USN besluttet å øke kapasiteten på sin side i det regionale samarbeidet, og vil sette 

ytterligere personell på arbeidet i egen regi. Kommunens næringssjef og nødvendige ressurser 

vil også bli koblet sammen med disse, og med næringslivets organisasjoner. 

  
 

 Ringerike kommune, 11.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Terje Dahlen 
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Saksprotokoll 
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Saksprotokoll - Ny organisering og strategi for kommunens eiendomsvirksomhet  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
Saken går til kommunestyret uten innstilling. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.05.2020: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Saken går til kommunestyret uten innstilling». 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune oppretter et kommunalt foretak hvor all virksomhet innen eiendom 

samles, både drift, vedlikehold og eiendomsutvikling. Rådmannen kommer tilbake med en 

fremdriftsplan for slik gjennomføring. Fremdrift for etableringen av et KF skal være senest i 

løpet av 1. halvår 2021». 
 

 Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag 2: 

«1. Kommunens eiendomsvirksomhet driftes i kommunal regi og organiseres under ny sektor 

for 

eiendom.   

 Eiendomsenheten skal være en profesjonell eiendomsforvalter med et helhetlig og 

langsiktig ansvar for kommunale bygg og eiendommer. Ansvaret skal være 

kompetansedrevet og forretningsorientert, organisert med fokus på kjerneområdene 

forvaltning, drift, vedlikehold, og utvikling (byggherre). 

 Eiendomsforvaltningen skal ivaretas ved hjelp av langsiktig og helhetlig styring samt 

analyse av nøkkeltall. Det skal være utviklingsplaner for alle bygg og anlegg, og 

vedlikeholdsplaner skal utarbeides på grunnlag disse. 

 Eiendomsenheten skal ha et helhetlig miljø og energi perspektiv i drift og utvikling av 

eiendommene. Det skal jobbes systematisk og målrettet med arbeidsforhold, CO2 

regnskap, energibruk og inneklima. Enheten skal tilstrebe reduksjon av CO2-

ekvivalenter, miljøvennlig materialbruk med lavest mulig klimagassutslipp og minimalt 

innhold av helse og miljøskadelige stoffer. Enheten skal vektlegge sammenhengen 

mellom samfunnsutvikling, klimagassutslipp, og verdiskaping. 

 Et samlet ansvar for eiendomsrelaterte oppgaver forhindrer ikke at ansvar for enkelte 

oppgaver, f.eks. renhold, snøbrøyting eller andre driftsoppgaver kan utføres av andre 

etter oppdrag fra eiendomsenheten 
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 Ansvar for aktivt å arbeide med foredling av eiendomsmassen slik at denne både kan 

tjene kommunens kortsiktige og langsiktige behov knyttet til kommuneøkonomien, 

kommunens tjenesteprodusenter (leietakerne), samt til kommunen som 

samfunnsutvikler. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

2. Gjeldende samarbeidsavtale med Ringerike Boligstiftelse reforhandles i 2020.  

     Stiftelsens fremtidige rolle som Ringerike kommunes operatør avklares og konkretiseres, 

herunder  

     rutiner og regler for oppfølging. Faste kvartals vise gjensidige rapporteringsmøter 

etableres». 

  

 

 

 

 

Johansens (H) forslag følger saken til kommunestyret. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Ohrens (Ap) forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (H og Frp) som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Ny organisering og strategi for kommunens eiendomsvirksomhet  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunens eiendomsvirksomhet driftes i egen kommunal regi og organiseres 

under sektor Teknisk, kultur og idrett: 

a. Ansvar for bygninger og eiendommer til kommunale formål. Eiendommene 

skal ha en god og nøktern standard. 

b. Planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold på våre formålsbygg. 

c. Ha oversikt over eiendommens tilstand og behov. 

d. Overordnet ansvar for grensejusteringer både grunneiendommer, veiarealer 

og VA. 

 

2. Ansvaret for utviklingseiendommer og grunneiendommer som ikke nyttes til 

veier/kommunalteknisk infrastruktur, flyttes til sektor for Strategi og utvikling. 

a. Eiendomsutvikling. Forestår strategiske oppkjøp og vurderer hvilke 

eiendommer som selges  

b. Har ansvaret for regulering og videreutvikling av eiendommer. Tidlig fase 

utredning av utbyggingsprosjekter. 

c. Utbyggingsavtaler, kjøp av eiendom, styrearbeid (Fossveien 7-9, sameiet 

Hønefoss Bru mm), oppfølging av reguleringsplaner osv. Henvendelser om 

kjøp av eiendom. 

 

3. Gjeldende samarbeidsavtale med Ringerike Boligstiftelse reforhandles i 2020. 

Stiftelsens fremtidige rolle som Ringerike kommunes operatør avklares og 

konkretiseres, herunder rutiner og regler for oppfølging. Faste kvartalsvise 

gjensidige rapporteringsmøter etableres.  

 

4. De strategiske føringer som fremgår i dette saksfremlegget legges til grunn for det 

videre arbeidet og følges opp årlig og rapporteres kvartalsvis gjennom budsjett og 

handlingsplan. 
 

  

Innledning / bakgrunn 
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Det vises til politisk bestilling fra Formannskapets strategikonferanse i juni 2019 om utredning 

av fremtidig organisering av eiendomsvirksomheten i Ringerike kommune. Konkret er det bedt 

om utredning av tre alternativer: 

 Organisering som i dag 

 Organisering som Kommunalt foretak (KF) 

 Organisering som Aksjeselskap 

 

Rådmannens tolkning som fremlagt i Formannskapets strategikonferanse i 2019: 

 Det er behov for å etablere en eiendomsstrategi som gir overordnede føringer for 

kommunens eiendommer. Organiseringen er en konsekvens av denne. 

 Det er behov for å strukturere arbeidet med eiendom på en annen måte i dag 

 Kommunens rolle må sees annerledes på – vi er mer enn reguleringsmyndighet og 

eiendomsbesitter – vi må ta rollen som samfunnsplanlegger med større bredde. 

 Nye samarbeidsplattformer med næringsliv, organisasjoner og andre offentlige 

aktører blir avgjørende for å lykkes. 

 Kommunen besitter vesentlige økonomiske og samfunnsmessige verdier som 

trenger en mer offensiv forvaltning. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike kommune har en omfattende eiendomsvirksomhet. Den kan deles inn i følgende 

hovedområder: 

- Eiendommer som benyttes til 

kommunal tjenesteproduksjon 

- Eiendommer som har 

potensiale for utvikling 

- Eiendommer som ligger under 

allmenn benyttelse til idretts- 

og friluftsformål 

- Øvrige grunneiendommer 

- Kommunale veier og 

kommunaltekniske anlegg. 

 

Ringerike kommune står ovenfor en 

rekke store utfordringer i årene som 

kommer, når det gjelder egen 

bygningsmasse og eiendommer som eies og forvaltes. Samtidig besitter kommunen store 

verdier i eiendommer som må forvaltes på en offensiv og profesjonell måte.  

 

Det forventes strammere økonomiske rammer, noe som betyr at fremtidig vedlikehold og 

investeringer krever bedre planlegging og prioritering. 

 

Mange av kommunens eiendommer har betydelig etterslep og behov for vedlikehold. Det betyr 

at mange bygninger vil kreve betydelige økonomiske midler for Ringerike kommune. Gjennom 

de siste års investeringsprogram har man fornyet store deler av eiendomsmassen og faset ut 



- 

Forvalter 

Bruker Eier 

eldre og utidsmessige eiendommer. Dette har vært et helt nødvendig grep, samtidig som vi er 

nødt til å forbedre løpende vedlikehold for nyere bygg, både for å sikre gode tjenester til 

innbyggerne og lang levetid på bygningsmassen.  

 

Dagens eiendomsdrift 

Kommunen har i dag en eiendomsdrift organisert under sektor Teknisk, som forestår all drift 

og vedlikehold av kommunens totale eiendomsmasse. Videre er det etablert en bestiller/utfører 

modell, som har gitt oss god oversikt over kostnadene.  

 

Modellen ivaretar kommunens rolle som forvalter og 

bruker, men i mindre grad det strategiske elementet 

som eier.  

 

Uavhengig av valg av overordnet organisasjonsform, 

er det startet et arbeid med endringer i strukturen i 

teknisk drift og forvaltning. Dagens struktur med 

bestiller/utfører modell endres, slik at all 

eiendomsforvaltning, inkludert renhold, 

vaktmestertjenester og vedlikehold samles under felles ledelse i en egen enhet. Denne enheten 

vil ha ansvaret for: 

 Ansvar for bygninger og eiendommer til kommunale formål. Eiendommene skal ha en 

god og nøktern standard. 

 Planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold på våre formålsbygg. 

 Ha oversikt over eiendommens tilstand og behov til enhver tid 

 Ivareta forvaltning, myndighetsoppgaver og saksbehandling innenfor området  

 Drift og forvaltningsoppgaver som ventilasjon, energistyring, tegninger, plan, VVS, 

driftsplaner renhold, driftsplaner vedlikehold, driftsplaner vaktmester, 

tilstandsvurderinger, tilsyn, kontroller, dokumentasjon, serviceavtaler, energimerking 

av bygg, avfall, sikring, hms, heis, inneklima, leieavtaler osv. 

 Innføre og implementere digitale styringssystemer. 

 

Store rehabiliteringsprosjekter eller nybygg vil som i dag ligge hos utbygging. Det er viktig 

med godt samarbeid mellom eiendom og utbygging i disse prosjektene, både i 

planleggingsfasen og gjennomføringsfasen. 

 

Teknisk drift og forvaltning innenfor Vei, park og idrett samt VAR området er en egen enhet 

som blant annet har ansvaret for drift, forvaltning, vedlikehold og rehabilitering av kommunal 

infrastruktur (veier, VAR, idrettsbaner, parker og torg.) 

 

Ringerike Boligstiftelse 

Stiftelsen har til formål å erverve eller forestå oppføringen av trygdeboliger, samt boliger og 

institusjoner til bruk for pleie- omsorg, helse og sosialtjenesten og leie ut leiligheter etc. i slike 

bygg i Ringerike kommune. Stiftelsen har i dag bokførte verdier på eiendom på om lag 330 mil 

kr. Stiftelsen eier og drifter i dag en vesentlig del av kommunens tilbud av boliger og 

institusjoner innenfor helse- og omsorg. 

 

Samarbeidsavtalen med Boligstiftelsen skal reforhandles i løpet av 2020. Samtidig er det en 

prinsipiell og politisk vurdering om man ønsker å videreføre denne måten å arbeide på. 
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Alternativet vil være å ta tilbake driften av denne typen boliger og institusjoner og drifte det i 

ordinær kommunal regi. Det er med dagens lov- og regelverk svært vanskelig å gjennomføre 

en slik prosess, noe som bl.a. KS har spilt inn i arbeidet med ny Stiftelseslov. 

 

Det vurderes som nødvendig at samarbeidet med Boligstiftelsen gjennomgås som helhet for å 

sikre at praksis blir forenlig med det kommunen til enhver tid har behov for. Videre må det 

sikres at Stiftelsen arbeider helt og fullt i tråd med kommunens strategiske arbeid. Dette er 

først og fremst et internt arbeid i kommunen som eneste leietaker. Vi må selv sørge for å 

benytte stiftelsen på en mest mulig effektiv måte. Et konkret poeng i så måte er at vi sikrer oss 

samordning mot kommunal drift i størst mulig grad – og en lik praksis.  

 

Leieavtaler og all håndtering av eiendomsrelaterte spørsmål må håndteres av eiendomsenheten, 

slik at vi unngår avvik og direkte avtaler via helse- og omsorg. Videre bør egne boliger som 

benyttes til stiftelsens kjerneformål avvikles – og inngå i stiftelsens portefølje dersom de er 

tilpasset behov.  

 

 

Eiendomsstrategi 

 
Ringerike kommune har i dag ikke en tydelig eiendomsstrategi. Rådmannen ønsker å forankre 

noen grunnleggende strategiske prioriteringer, gjennom overordnede strategiske føringer som 

skal inngå i handlingsprogrammet. Disse foreslås som følger: 

 

Ringerike kommunens eiendomsvirksomhet skal aktivt og effektivt forvalte verdiene i 

kommunens totale eiendomsmasse, inklusive grunneiendommer, gjennom å: 

- Tilrettelegge for fremtidsrettede formålsbygg som gir best mulige forutsetninger 

for gode tjenester. 

- Optimalisere utnyttelse av egen eiendomsmasse med sikte på reduserte 

driftskostnader, herunder også leieavtaler. 

- Legge til rette for en bærekraftig steds- by- og næringsutvikling i tråd med 

kommuneplanens målsettinger. 

- Drive aktiv utvikling av eiendommer med utviklingspotensialer som bygger opp 

under kommunens overordnede målsettinger. 
 

Kommunestyret har vedtatt at Ringerike skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for sin 

virksomhet og valgt ut ni fokusområder blant disse. I pågående arbeid med å revidere 

kommuneplanens samfunnsdel skal konkrete mål for hva Ringerike ønsker å oppnå 

innenfor hvert av disse fastsettes. Kommunens forvaltning og –utvikling av egne 

eiendommer bør benyttes som et viktig virkemiddel for å bidra til kommunens mål om en 

bærekraftig utvikling. Eksempler er: 

- å tilrettelegge for at offentlige tjenester og arbeidsplasser lokaliseres slik at 

transportbehov reduseres og det tilrettelegges for at stor andel kan gå, sykle eller 

ta kollektivt.  

- utvikle inkluderende og gode boligområder og offentlige rom som fremmer 

folkehelse på tvers av ulike befolkningsgrupper, f.eks. kombinasjoner av 

student- og eldreboliger eller integrering av sårbare grupper i gode 

oppvekstmiljø for barn. 



- 

- ha høye ambisjoner for å redusere klimagassutslipp og energibruk i kommunale 

byggeprosjekter gjennom bl.a. valg av klimavennlige byggematerialer som tre og 

å tilrettelegge for fossil- og/eller utslippsfrie byggeplasser. 

 

Med begrenset økonomisk handlefrihet de kommende årene, legges det til grunn at 

kommunen både må ha en effektiv forvaltning av eiendomsmassen, sikre arealer til 

nødvendig strategisk utvikling av tjenestetilbudet, og avhende eiendommer som ikke 

defineres som strategisk viktige for kommunen. 

 

Videre vil kommunen legge til rette for samarbeidsprosjekter med andre offentlige og 

private aktører der dette er hensiktsmessig. OPS-løsninger og varianter av dette (som f.eks. 

Hønefoss Arena) kan være en godt egnet løsning innenfor enkelte områder. 

 

Kommunen har de siste årene gjennomført en omfattende fornyelse av egen 

eiendomsmasse. Det medfører også at vi har flere verdifulle eiendommer som i dag ikke 

utnyttes eller ligger brakk. Disse har vesentlig økonomisk verdi for kommunen – og må 

utvikles videre. Kommunen legger til grunn følgende prinsipper for disse: 

- Eiendommer som vurderes med strategisk verdi for fremtidige kommunale tjenester 

beholdes. Utrangert bebyggelse rives. Bebyggelse som er av god kvalitet kan 

vurderes utleid. 

- Eiendommer med utviklingspotensial skal i hovedsak reguleres i kommunens egen 

regi. Det skal vektlegges tjenester og botilbud som bygger opp under 

kommuneplanens målsettinger.  
 

Rapportering og politisk forankring 

Kommunestyret skal årlige forelegges en gjennomgang av status for kommunens 

eiendomsvirksomhet, knyttet til Formannskapets strategikonferanse i juni. Redegjørelsen og 

eventuelle tiltak herfra legges inn i handlingsprogrammet og kommende budsjett. 

Redegjørelsen skal inneholde 

- Status/kartlegging av alle formålsbygg med hensyn til tilstand, utviklings- og 

investeringsbehov, vedlikeholdskostnader og arealeffektivitet 

- Status/kartlegging av alle leieforhold med leietider, kostnader og brukere av lokalene. 

- Strategisk vurdering – kort- og langsiktige behov knyttet til kommunal 

kjernevirksomhet  

- Strategiske salg/kjøp av eiendommer for å sikre utvikling i tråd med kommuneplanens 

målsettinger. 

- Rapportering og strategiske vurderinger knyttet til bruken av kommunens 

eiendomsforvaltning til å oppnå kommunens målsetninger innen FNs bærekraftsmål 

(senere: -mål i kommuneplanens samfunnsdel innen disse). 

 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet ga Rådmannen en bestilling på vurdering av forskjellige organisasjonsformer i 

strategikonferansen i 2019. Rådmannens tolkning av dette vedtaket fremgår innledningsvis i 

saksfremlegget. 



- 

 

Økonomiske forhold 

Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Intensjonen er imidlertid en 

organisering som i sterkere grad hensyntar kommunens eiendomsverdier – og en mer effektiv 

utnyttelse av disse, herunder både utvikling og salg av eiendommer. Dette er i tråd med vedtatt 

handlingsprogram, der det er lagt inn salg av eiendommer for 5 mill. pr år. 

 

Alternative løsninger 

Dersom kommunestyret ønsker at alle virksomhet innen eiendom samles, både drift og 

utvikling, vil etableringen av et kommunalt foretak være riktig vei å gå etter rådmannens 

vurdering. Dersom kommunestyret ønsker en slik løsning, anbefales det å fatte et prinsipielt 

vedtak om dette – og at administrasjonen kommer tilbake med en fremdriftsplan for slik 

gjennomføring. Antatt fremdrift for etableringen av et KF vil være i løpet av 1. halvår 2021. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Saken knytter seg først og fremst til bærekraftsmålene 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 

nr 9 Innovasjon og infrastruktur og nr 11 bærekraftige byer og samfunn. Det skal legges til 

rette for effektiv og god arealutnyttelse, bidra til vekst i næringslivet og vektlegge by- og 

stedsutvikling som bygger opp under kommunes overordnede mål. Ved selv å ta et større 

ansvar for utvikling av eiendommer, kan vi også i større grad stille krav til miljø- og 

klimariktige løsninger.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har vurdert de forskjellige organisasjonsformene opp mot de utfordringer 

kommunen står overfor, samt hvilke kompetanse og ressurser organisasjonen har i dag. 

Samtidig er det viktig å vurdere de alternative organisasjonsformene utfra noen hovedkriterier: 

- Demokratisk styring og kontroll 

- Strategisk utvikling 

- Tjenesteproduksjon 

- Økonomi/ressursoptimalisering/kostnadskontroll 

- Ansattes rettigheter. 
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Matrisen under er utarbeidet av Deloitte for Asker kommune i deres tilsvarende prosess 

– og vurderingene sammenfaller med rådmannens vurdering av de samme forholdene. 

 

Med basis i overstående matrise vurderer rådmannen at en fortsatt organisering i egen 

organisasjon er det mest hensiktsmessige, men unntak av arbeidet med strategisk 

utvikling av egne eiendommer og en mer aktiv rolle. Derfor vil Rådmannen foreslå 

følgende prinsipper for fremtidig organisering av kommunens eiendomsvirksomhet: 
 

1. Kommunens eiendomsvirksomhet driftes i egen kommunal regi og organiseres 

under sektor Teknisk, kultur og idrett: 

a. Ansvar for bygninger og eiendommer til kommunale formål. Eiendommene 

skal ha en god og nøktern standard. 

b. Planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold på våre formålsbygg. 

c. Ha oversikt over eiendommens tilstand og behov. 

d. Overordnet ansvar for grensejusteringer både grunneiendommer, veiarealer 

og VA. 

 

2. Ansvaret for utviklingseiendommer og grunneiendommer som ikke nyttes til 

veier/kommunalteknisk infrastruktur, flyttes til sektor for Strategi og utvikling. 

a. Eiendomsutvikling. Forestår strategiske oppkjøp og vurderer hvilke 

eiendommer som selges  

b. Har ansvaret for regulering og videreutvikling av eiendommer. Tidlig fase 

utredning av utbyggingsprosjekter. 

c. Utbyggingsavtaler, kjøp av eiendom, styrearbeid (Fossveien 7-9, sameiet 

Hønefoss Bru mm), oppfølging av reguleringsplaner osv. Henvendelser om 

kjøp av eiendom. 

 

3. Gjeldende samarbeidsavtale med Ringerike Boligstiftelse reforhandles i 2020. 

Stiftelsens fremtidige rolle som Ringerike kommunes operatør avklares og 

konkretiseres, herunder rutiner og regler for oppfølging. Faste kvartalsvise 

gjensidige rapporteringsmøter etableres.  

 

4. De strategiske føringer som fremgår i dette saksfremlegget legges til grunn for det 

videre arbeidet og følges opp årlig og rapporteres kvartalsvis gjennom budsjett og 

handlingsplan. 

 

Ved valget av en slik løsning knytter vi all eiendom som ikke er knyttet direkte til kommunens 

kjernevirksomhet inn mot det langsiktige strategiske arbeidet i kommunen. På denne måten 

sikrer vi at eiendommene vurderes i en helhet og opp mot de utviklingsplaner som kommunen 

vedtar gjennom kommuneplanarbeidet – og opp mot videre utvikling av det kommunale 

tilbudet.  

 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 – Beskrivelse alternative organisasjonsformer 

Vedlegg 2 – Matrise ansvarsforhold i foreslått organisering 
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 Ringerike kommune, 10.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Terje Dahlen og Hilde Brørby Fivelsdal 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2255-2  Arkiv: G03  

 

Sak: 15/20 

 

Saksprotokoll - Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til 

pågående pandemi  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Rådmannen legger frem en ny sak for kommunestyret 4.6.20 om å etablere ekstra 

kapasitet i størrelsesorden ca. 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter.  

Det skal gå frem fram av saksfremlegget: 

 størrelse, utforming og kvalitet på anlegg. 

 behov og mulighet for alternativ utnyttelse av sengekapasitet 

 bemanningsplan for pandemi bruk og alternativ utnyttelse 

 kostnadsberegning». 

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.05.2020: 

 

Rådmannen valgte å trekke sin innstilling til vedtak. 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

1.«Rådmannen legger frem en ny sak for kommunestyret 4.6.20 om å etablere ekstra 

kapasitet i størrelsesorden ca. 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter.  

Det skal gå frem fram av saksfremlegget: 

 størrelse, utforming og kvalitet på anlegg. 

 behov og mulighet for alternativ utnyttelse av sengekapasitet 

 bemanningsplan for pandemi bruk og alternativ utnyttelse 

 kostnadsberegning». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Johansens (H) forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2255-3  Arkiv: G03  

 

Sak: 9/20 

 

Saksprotokoll - Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til 

pågående pandemi  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådet støtter formannskapets innstilling: 

Rådmannen legger frem en ny sak for kommunestyret 04.06.20 om å etablere ekstra kapasitet i 

størrelsesorden ca. 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter.  

 

Det skal gå frem fram av saksfremlegget:  

1. størrelse, utforming og kvalitet på anlegg.  

2. behov og mulighet for alternativ utnyttelse av sengekapasitet  

3. bemanningsplan for pandemi bruk og alternativ utnyttelse  

4. kostnadsberegning. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 25.05.2020: 

 

Denne saken var på formannskapets saksliste den 20.05.20. Rådmannen trakk i det møtet sin 

innstilling til vedtak. Sakspapirene til møtet i Eldrerådet 25.05.20 var som følge av dette ikke 

oppdatert.  

 

I formannskapets møte 20.05.20 vedtok formannskapet følgende:  

«Rådmannen legger frem en ny sak for kommunestyret 04.06.20 om å etablere ekstra kapasitet 

i størrelsesorden ca. 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter.  

 

Det skal gå frem fram av saksfremlegget:  

5. størrelse, utforming og kvalitet på anlegg.  

6. behov og mulighet for alternativ utnyttelse av sengekapasitet  

7. bemanningsplan for pandemi bruk og alternativ utnyttelse  

8. kostnadsberegning». 

 

Axel Sjøgren (SV) fremmet formannskapets innstilling til vedtak som eldrerådets forslag 

til vedtak:   

«Eldrerådet støtter formannskapets innstilling: 

 Rådmannen legger frem en ny sak for kommunestyret 04.06.20 om å etablere ekstra kapasitet 

i størrelsesorden ca. 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter.  

 

Det skal gå frem fram av saksfremlegget:  

9. størrelse, utforming og kvalitet på anlegg.  
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10. behov og mulighet for alternativ utnyttelse av sengekapasitet  

11. bemanningsplan for pandemi bruk og alternativ utnyttelse  

12. kostnadsberegning». 

 

 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Strategi og plan 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2255-1   Arkiv:   

 

Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til pågående 

pandemi  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens redgjørelse tas til etterretning. 

1. Det vurderes fordelsaktig om kommunen kan etablere ekstra kapasitet i størrelsesorden 

ca 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter fra samme tidspunkt som 

avtalen med Sundvollen hotell avvikles. 

2. Rådmannen får fullmakt til å realisere slik etablering dersom dette dokumenteres 

regningssvarende, både praktisk og økonomisk. 

3. Dersom støtteordninger kan utløses fra husbankens side, forutsettes at disse nyttes fullt 

ut. Om dette skulle betinge kjøp framfor en leieordning, forventes dette spørsmål 

framlagt for politisk behandling. 

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

I løpet av første del av mars måned ble de første tilfeller av covid-19 diagnostisert i Norge, og 

nasjonale helsemyndigheter fryktet at viruset raskt ville spre seg og resultere i en epidemisk 

spredning med en forventet betydelig sykdomsbyrde allerede i påsken 2020. 

Denne sykdomsbyrden ville være for stor til at ordinære tjenester i ordinære rammer kunne 

håndtere den. Det var nødvendig raskt å skape et økt handlingsrom for å gi mulighet for 

håndtering av syke og for å sikre tjenestene til andre innbyggere med behov for helse- og 

omsorgstjenester. Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner besluttet derfor 12.03.20 med 

øyeblikkelig virkning å etablere et Helsehotell på Sundvollen Hotell. Hotellet har bidratt til å 

skape handlingsrom i sykehjem og er klart gjort for å ta imot covid-19 syke i egen avdeling 

(beskrevet i egen sak).  

Parallelt er det i Ringerike kommune gjort flere justeringer i bruk av sykehjemsplasser, 

etablert kohorteri for pasienter og personale så langt som mulig, og innført 

besøksrestriksjoner. Alle sykehjem har nå alene langtidspasienter, unntatt en avgrenset 

avdeling på Hønefoss sykehjem (avlastningsplasser). Denne avdelingen benyttes midlertidig 

                                                 
i Faste identifiserbare grupper  



til dette formålet fordi pasientene i dag oppholder seg ved Helsehotellet. Pasientene som bor 

ved Helsehotelles skal tilbakeføres til sine institusjonsrom når avtalen med Helsehotellet 

avsluttes. Austjord tar i helhet imot korttidsplasser. Det er lagt plan for håndtering av covid-19 

smitte og vedtatt stenging av alle rom i sykehjem uten eget bad og toalett (dog unntatt plasser 

beregnet for KØHii). Det har medført reduksjon på i alt 11 plasser i sykehjemmene i 

Ringerike. Denne stegningen har derfor skapt et behov for avlastningsplasser samlet ved en 

annen lokasjon som har korttidsplasser.  

Fra 12.03.20 frem til 20.04.20 innførte regjeringen omfattende restriksjoner for å bremse 

utbredelsen og få bedre kontroll på spredningen av virus i samfunnet. Resultatet er at det i dag 

er svært liten smittebelastning i samfunnet både nasjonalt og lokalt. I midlertid er 

tiltaksbyrden, dvs. ringvirkningene av tiltakene, så stor at det truer samfunnets bærekraft og 

ikke er holdbart over lengere tid. 

Fra 20.04.20 har regjeringen derfor besluttet en gradvis åpning av samfunnet under stadig 

overvåkning og med håp om å få det til «et –steg-om –gangen». Det er stor grad av usikkerhet 

knyttet til utbruddet og til hvordan tiltaksendringene vil påvirke utbredelsen.  

Det medfører at det i tiden fremover vil komme stadige justeringer og endringer, og samfunnet 

vil fortsatt være i økt beredskap. Forventningen i dag er at denne situasjon kan vare i minst ett, 

kanskje to år fram i tid.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Covid-19 utbruddet forventes å vare lenge – kanskje opp til to år. Kommunen må derfor se på 

tiltak som mer langvarige løsninger, og de må være integrert i og tilpasset behovene i helse- 

og omsorgstjenesten.  Dette for å kunne ivareta «normalhverdagen» 

«Helsehotellet» på Sundvollen har fungert som en akutt løsning og skapt det handlingsrommet 

kommunen trengte. Det er og har fungert som en god og forsvarlig løsning både i et 

administrativt, i et helse og omsorgsfaglig og i et smittevernfaglig perspektiv.  

Det må nå tas tilling til avtalen med Sundvollen hotell før aktuelle avtaleperiode opphører 

15.06.20. Det er en opsjon for forlengelse for to måneder om gangen av avtalen med 

Sundvollen Hotell. Det gir oss et handlingsrom, men begrenser hotellets eget handlingsrom i 

forhold til høstens belegg. 

Ringerike kommune sin helse- og omsorgstjeneste er ikke dimensjonert for å håndtere de 

ekstrautfordringer som følger både av covid-19 utbruddet og de justeringer som det har vært 

nødvendig å gjøre i sykehjemmene for å imøtekomme økt krav til smittevern og økt kapasitet.  

Deler av dette forventes å bestå frem til nye Heradsbygda omsorgssenter står ferdig høsten 

2021. 

I et pasientperspektiv er opphold på hotell ikke en god løsning over lengere tid. En løsning 

med økt sengekapasitet må være integrert og tilpasset den normale drift. Det inkluderer 

rehabilitering og aktivitet. Nærhet til hjelpemidler og tilrettelegging for bruk er viktig, likeens 

at løsningen har en innretning som er forenelig med hygiene i institusjon (skyllerom m.v.). 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

                                                 
ii Kommunal ØyeblikkeligHjelp. 



Kommunestyret fattet i sak 158/19 den 7/11.2019 følgende vedtak: 

Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-2023 

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:  

a) Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: god 

helse (mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), 

bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og 

samarbeid for å nå målene (mål 17).  

b) Bærekraftsmålene henger tett sammen og flere mål overlapper med de utvalgte 

fokusområdene eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele tiden 

arbeide med de andre bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte 

fokusområder.  

c) I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå hvilke (+) mål som blir støttet og 

på hvilken måte det blir gjort.  

I tillegg skal Ringerike kommune ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder:  

Liv på land (mål 15), Mindre ulikheter (mål 10) og Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 

8) 

Framlagte sak relateres betydningsmessig i forhold til mål 3 God Helse og mål 10 Mindre 

ulikheter.  

 

Rådmannens vurdering 

Det er stor usikkerhet knyttet til covid-19 utbruddet og i hvor stor utbredelse sykdommen vil 

få lokalt. Prognosene i dag er usikre. Det er grunn til å tro at det vil komme positive tilfeller, 

men det er ikke mulig å si når og i hvor stort omfang, og ei heller hvor lang tid det vil strekke 

seg over. 

Det kan allikevel regnes som sikkert at kommunen vil oppleve flere «smittetopper» i 

fortsettelsen, med relativ stor belastning på helse og omsorgstjenestene. Det vil også være økt 

belastning mellom disse toppene, da sykehusene utsetter elektiviii behandling mens 

smittetoppene pågår. Det betyr at sykehusene i periodene mellom disse vil «kjøre på» med 

planlagt og utsatt behandling/operasjoner for å komme ajour, noe som igjen genererer store 

behov innen helse og omsorgstjenestene i kommunen. Likeens vil de begrensninger som i dag 

er lagt på kommunens institusjoener generere en økt belastning på hjemmetjenestene, som på 

sikt må håndteres/justeres. 

En løsning med økt sengekapasitet må derfor være fleksibel og lett å omdisponere, slik den 

kan benyttes rasjonelt og til ulike formål. For å få det til må løsningen være organisert med 

ledelse og medarbeidere integrert i etablert organisasjon, med gode muligheter for å ta ut 

synergieffekter fra bestående tjenester. Slikt aktuelt tomteareal forefinnes i dag på Austjord 

behandlingssenter. 

Smittevern i bred forstand omhandler flere forhold. Logistikk og kapasitet med god plass og 

god ventilasjon er en del som de bygningsmessige forhold betinger. Lett vaskbare overflater, 

ingen dørstokker, skyllerom og unngå tepper på gulvene bidra til enklere renhold og mindre 

smittebelastning. Alle rom må ha eget bad og toalett, for å begrense smittespredning. 

Rommene må ha en størrelse slik det er mulig å bo der (karantene, isolasjon) og bygget må gi 

                                                 
iii Planlagt 



rom for å håndtere smitte både ved punktisolering og som kohort. Det må være mulig å skille 

rene og urene soner. Det må etableres smittevernsluser ved inngang/utgang til hver enkelt 

kohort avdeling, innrettet slik at størrelsene på de enkelte enheter kan justeres opp eller ned alt 

etter behov. I perioder vil det være stort behov for avlastning, i andre perioder vil det være 

stort behov for smittebehandling. Det må være personalfasiliteter utenfor smitteavdelingen 

slik pauser kan tas. 

Pasienter med alvorlig Covid-19 infeksjon krever høy medisinskfaglig kompetanse. Det 

inkluderer lege og sykepleiere med indremedisinsk, geriatrisk og palliativ kompetanse. 

Kompetent helsepersonell er en nøkkel kompetanse, der kommunen er avhengig av 

optimalisert tilretteleggelse med geografisk nærhet. Det vil også være nødvendig å øke antall 

plasser som kan ivareta Covid-19 pasienter.  

Helsehotellet på Sundvollen har fungert som en akutt løsning og skapt et handlingsrom vi 

trengte. Det er og har fungert som en god og forsvarlig løsning både i et administrativt, i et 

helse og omsorgsfaglig, og i et smittevernfaglig perspektiv. Det er velfungerende for en 

kortere periode, men er ikke velintegrert i våre normale tjenester og er særlig utfordrende når 

perspektivet strekker seg utover en avgrenset periode. Det egner seg ikke til pasienter med 

behov for hjelpemidler og er i et pasientperspektiv ikke ønsket som bosted over lengere tid. 

Dette har også en kostnadsmessig dimensjon. Organisasjonen i satellitt utfordrer på sikt 

ledelse og faglig kapasitet i vår organisasjon. 

Avtalen på Sundvollen varer i dag til 15.juni 2020, med mulighet for forlengelse. For å 

etablere en mer langsiktig og tilpasset løsning ønsker rådmannen undersøke mulighetene for 

og om mulig erstatte tilbudet på Sundvollen helsehotell med en løsning som er integrert mot 

kommunens korttidsplasser på Austjord.  Dette vil kunne la seg gjøre ved å supplere 

bygningsmassen på Austjord med modulbaserte løsninger. Rådmannen forbereder nå en 

tilbudsinnhenting fra aktuelle leverandører, og har innhentet nødvendige kravspesifikasjoner 

fra eget fagmiljø. 

Hole og Jevnaker kommune har også uttrykt noe spesifikt ønske i denne anledning, og vil 

kunne ta kontakt for å kjøpe ekstra plasser dersom situasjonen skulle tilsi at dette er mulig 

kapasitetsmessig. 

 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 11.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/203-3  Arkiv: 140  

 

Sak: 18/20 

 

Saksprotokoll - Næringsplan 2-1 - vedtak Handlingsplan for næring 

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
 

1. Næringsplan 2-1 vedtas for 2020-2021 med følgende endringer: 

 
Bidra til at USN campus Ringerike styrker sin posisjon og at regionen drar veksler på USN-
partnerskapet og fagmiljøet i LUNA.  

 

Næringslivet selv har spilt inn at de skal jobbe aktivt med å trekke virksomheter til regionen. 
Kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner og bistå grupper og enkeltaktører i konkrete 
prosesser. Kommunen skal også arbeide proaktivt for å trekke statlige virksomheter til kommunen. 
  
Bytte ut Buskerud fylkeskommune med Viken fylkeskommune i punkt 3.  
 

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.05.2020: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til endring: 

Næringsplan 2-1 
Endring 1 
"Næringsplan 2 - 1 skal legge grunnlaget for et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv 
som sikrer vekst og utvikling og ivaretar miljøet og menneskene. Det overordnede målet er å 
skape en ny arbeidsplass for hver andre nye innbygger. " Side 3. 
 
Omformuleres til: 
Næringsplan 2 - 1 skal legge grunnlaget for et innovativt næringsliv 
som sikrer bærekraftig utvikling og ivaretar miljøet og menneskene. 
Det overordnede målet er å skape en ny fremtidsrettet og økologisk bærekraftige 
arbeidsplass for hver andre nye innbygger. Derav 
navnet Næringsplan 2 - 1. 
 
Endring 2 
 
"Hvilke typer næringer skal sees i sammenheng med kommunens ønsker for 
næringsutvikling og arealdisponering." side 12 
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Hvilke typer næringer skal sees i sammenheng den økologiske og klimatiske tilstanden vår 
tid preges av, og rettes mot fremtidsrettede innovative, økologisk bærekraftige næringer. 
 
Begynnelse for forandringen da naturen er i forandring må vi ta hensyn til høyere fare for 
flom, tørke, brann i Ringerike og økende naturforstyrrelser i verden noe som kan skape 
folkevandring må vi være forberedt ved å ha en fremtidsrettet innovativ næring som er 
basert på økologisk bærekraft. 
 
Endring 3 
"Forventet effekt: 
Større verdiskaping, mer robust og variert næringsliv, og flere arbeidsplasser." Side 12 
 
Forventet effekt: 
Flere økologisk bærekraftige og robuste fremtidsrettetede næringer. 
 
Endring 4 
"Et viktig premiss for regional økonomisk vekst er en kultur for innovasjon og 
entreprenørskap." 
 
 

Et viktig premiss for regional økonomi er en kultur for innovasjon og 
entreprenørskap. 
 
Økonomisk vekst er basert på ett utdatert samfunnsstruktur med evig vekst. Vi må være 
mer ansvarlige enn å gjøre samme feil som våre forgjengere og ende opp med finanskriser 
og tilintetgjørelse av vårt økosystem. Vi har en planet vi kan ikke derfor forvente vekst men 
stabilitet og sterkt samfunn med forflytning av de fornybare resurser som mennesker. Men 
kultur og innovasjon kan fremme det vi har av fornybare resurser. 
 
Endring 5 
"Ta initiativ for å styrke entreprenørskapsundervisningen i Ringeriksskolen. Følge opp 
partnerskapsavtalen med Ungt Entreprenørskap Buskerud ." side 13 
 
Ta initiativ for å bærekraftig entreprenørskapsundervisning i Ringeriksskolen. 
 
"USN ha r en sentral rolle for å følge opp entreprenør skap og innovasjon i regionen, men 
kommunen skal jobbe for å styrke entreprenørskapsfaget i skolene." 
 
USN ha r en sentral rolle for å følge opp entreprenør skap og innovasjon i regionen, men 
kommunen skal jobbe for å styrke bærekraftig entreprenørskapsfaget i skolene 
 
Endring 6 
 
"Avdelingen skal øke kompetansen om innovative anskaffelser for å få offentlige 
besparelser, bedre produkter og tjenester, flere arbeidsplasser ogbedre løsninger for miljøet 
." side 14 
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Avdelingen skal øke kompetansen om innovative bærekraftige anskaffelser for å få 
offentlige besparelser, bærekraftige produkter og tjenester, flere arbeidsplasser ogbedre 
løsninger for miljøet. 
 
Planen er et godt utgangspunkt. 
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Håkon Ohren (AP) fremmet følgende forslag: 

«Endringsforslag til vedlegg Næringsplan 2-1 
  
Kapittel to: 
Endring av punkt 5 under beskrivelse:  
  
Bidra til at USN campus Ringerike styrker sin posisjon og at regionen drar veksler på USN-
partnerskapet og fagmiljøet i LUNA.  
  
Kapittel fire:  
Endring av punkt 2 under beskrivelse:  
  
Næringslivet selv har spilt inn at de skal jobbe aktivt med å trekke virksomheter til regionen. 
Kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner og bistå grupper og enkeltaktører i konkrete 
prosesser. Kommunen skal også arbeide proaktivt for å trekke statlige virksomheter til kommunen. 
  
Kapittel seks:  
Endring av punkt under beskrivelse:  
  
Bytte ut Buskerud fylkeskommune med Viken fylkeskommune i punkt 3.  
 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Punktvis avstemming: 

Steinhovdens (MDG) forslag til endringer av punktene 1 - 6 oppnådde 3 stemmer og falt  

(MDG og SV). 

 

Ohrens (Ap) forslag til endringer i kapittel 2,4 og 6 ved punktvis avstemming: 

Kap. 2 ble vedtatt mot 3 stemmer (SP) som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

Kap. 4 og 6 ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstillinger til kommunestyret. 
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Arkivsaksnr.: 20/203-2   Arkiv: 140  

 
 

Næringsplan 2-1 - vedtak Handlingsplan for næring 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Næringsplan 2-1 vedtas for 2020-2021. 

 

 

  

Sammendrag  

Næringsplan 2-1 er kommunes verktøy for å iverksette næringspolitisk strategi «Framover 

sammen». Næringsplan 2-1 skal brukes av Ringerike kommune, i hovedsak av politikerne 

og administrasjonen ved Strategi og utvikling.  

 

Planen har en tiltaksplan, som beskriver tiltakene kommunen skal arbeide med fremover. 

Planen vedtas for to år av gangen. Denne planen skal gjelde ut 2021.  

 

 

Bakgrunn  

Den 7. mars 2019 ble næringspolitisk strategi «Framover sammen» og oppstart av 

handlingsplan for næring (Næringsplan 2-1) vedtatt, sak 17/19. Handlingsplan for næring 

(Næringsplan 2-1) er utarbeidet på bakgrunn av næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen; «Fremover sammen». 

 

Næringsplan 2-1 skal gjøre strategi om til handling ved å sette til liv aktiviteter som vil 

generere at de prioriterte satsningsområdene vil bli realisert.  

 

Hovedsakelig skal planen bidra til å skape en ny arbeidsplass per andre (netto) nye 

innbygger; derfor navnet næringsplan 2 – 1.  Innbyggere og interessenter skal oppleve 

Ringerike som framoverlent og tydelig i sin rolle som vertskap og tilrettelegger for 

næringsutvikling. Dette vil styrke kommunens omdømme. Vi har også tro på at vi lettere 

tiltrekker oss nye foretak, oppmuntre til nyetableringer og føre til vekst i eksisterende 

virksomheter ved at virksomheten vokser og utvikler seg, som generer økt overskudd og 

flere arbeidsplasser. Eller at de starter nye virksomheter; «knoppskyting». 

 

Handlingsplanen baserer seg på de seks strategiske satsningsområdene i næringspolitisk 

strategi «Framover sammen»: 



- 

1. Proaktiv arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer  

2. Klynger og nettverk  

3. Kunnskap og kompetansebygging  

4. Entreprenørskap og innovasjon 

5. Trekke virksomheter til regionen  

6. Næringsutvikling knyttet til regional vekst og investeringer 

 

Målet for prosjektet er å lage en lettlest intuitiv handlingsplan, med klart definerte mål for 

hvordan kommunen skal etterfølge og innfri de strategiske satsningsområdene i 

næringspolitisk strategi. Handlingsplanen skal oppleves enkel og «realistisk» å 

gjennomføre. 

 

Handlingsplanen skal fungere som et internt administrativt og politisk verktøy i Ringerike 

kommune.  

 

 

Prosjektgruppa  

Prosjektgruppa har hatt ansvar for tekstproduksjon og informasjonsinnhenting. Det er 

prosjektgruppa som har hatt ansvaret for å arrangere verkstedene med aktører, samt 

nødvendige møter underveis i planarbeidet. 

 

Prosjektgruppa har bestått av:  

Åshild Lie (prosjektleder), Harriet Slaaen (prosjektansvarlig) og Linda Moholdt Nordgården 

(prosjektdeltaker/informasjonsrådgiver).  

Steinar Aasnæss, campuskontakt USN har bistått arbeidet med rådgivning og innspill. 

 

Regionalt næringsteam  

I juni 2019 ble det opprettet et regionale næringsteamet juni 2019, med mål om å kjøre 

felles prosess for utarbeidelse av kommunale handlingsplaner for næring. Næringssjef i 

Ringerike kommune fasiliterer regional prosess.  

Regionalt næringsteam har hatt flere møter hvor de har delt kunnskap, diskutert maler og 

mulige samkjøring av aktiviteter.  

 

Kommunene er i ulike stadier i utarbeidelser av kommunale handlingsplaner for næring, 

men de har jevnlig kontakt og bruker hverandre i arbeidet. Ringerike kommune er først ute 

av kommunene med politisk behandling av sin handlingsplan for næring.  

 

Regionalt næringsteam består av næringssjef, rådgivere for næring og USN sin 

campuskontakt. USN sin campuskontakt hjelper teamet med analysegrunnlag ( f eks 

Vekstbarometeret), overvåker hva som blir gjort og skal følge opp hvilke resulter som blir 

oppnådd under de ulike strategiene.  

 

 

Medvirkning  

Medvirkning til planen har vært gjennomført ved orientering og innspill fra referansegruppen 

(næringslivet), dette i to frokostmøter som er blitt avholdt på USN, 12. november 2019 (ca. 

50 deltakere) og 11. februar 2020 (ca. 25 deltakere).  

 

Politisk medvirkning er gjort i Strategi og plan ved politiske møter, politisk verksted ble 

avholdt den 22. januar 2020.  

 

Næringsplan 2-1 er ikke en plan som følger plan og bygningsloven, og den blir derfor ikke 

sendt på høring.   



- 

Planen kan ikke påklages. 

 

 

Økonomiske konsekvenser  

Store deler av tiltakene som beskrevet i del 2 av næringsplanen skal utføres av 

næringsteamet i kommunen. Tiltakene har derfor ikke økonomiske konsekvenser utover 

vanlige lønnskostnader. 

 

Vedrørende oppstart og realisering av kryss ved Kilemoen er det et prosjekt knyttet til 

europaveinettet, og vil kreve omfattende og kostnadskrevende tiltak. Kommunens oppgave 

vil ført og fremst være å få frem løsninger for gjennomføring og finansiering, både opp mot 

regionale og nasjonale myndigheter og aktuelle tiltakshavere i området. Dette vil bli fremmet 

som egne politiske saker. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Bærekraftsmål 8, 9, 11, 13 og 17 regnes som de mest relevante for næringsutviklingen i 

Ringerike kommune. Realisering av bærekraftsmålene åpner for regional innovasjon og nye 

forretningsideer som kan bidra til måloppnåelse av næringspolitisk strategi. 

 

             
 

 

Vedlegg 

Næringsplan 2-1 (hefteformat, bilder skal byttes ut) 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Harriet Slaaen 

 

saksbehandler: Åshild Lie 
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F orord
Vårt overordnede mål er å skape en ny arbeidsplass for hver andre nye innbygger.
Denne næringsplanen bygger på den næringspolitiske strategien for Ring eriksregionen
som ble vedtatt i 2019. Næringsplanen skal være styringsverktøyet for kommunens
næringsarbeid, og gi en langsiktighet i arbeidet med næringsutvikling i Ringerike
kommune.

I arbeidet med næringsplanen har aktiv medvirkning fra næringslivet vær t svært viktig.
Samarbeidet med USN har vært avgjørende for at alle aktørene har den samme
forståelsen av Ringerikssamfunnet og hvilke tiltak som må prioriteres. Lokale
næringsaktører har gitt nyttige føringer for hvilke tiltak som skal prioriteres.
En p roaktiv arealforvaltning er det satsningsområdet som er aller viktigst for næringslivet.

Det er ingen tvil om at næringslivet står overfor store utfordringer fremover på grunn av
covid - 19. Det er nå, mer enn noen gang viktig at vi sammen bidrar til å holde hjulene i
gang, videreutvikler Ringeriksregionen, og jobber for at flest mulig bedrifter på Ringerike
klarer seg gjennom krisen. For å hjelpe til her har vi gått sammen med gode
samarbeidspartnere og opprettet en krisestab for næringslivet.

En svært gled elig ting i den vanskelige tiden vi nå er inne i er at reguleringsplanen for
Ringeriksbanen og E16 (FRE16) ble vedtatt i slutten av mars. Dette er en etterlengtet plan
for regionen og næringslivet. Realisering av planen gjennom bygging av vei og bane vil g i
regionen uante muligheter fremover.

Vi takker USN campus Ringerike, nærings - og utviklingsaktører og medlemmer i regionalt
næringsteam for deltagelsen med å utarbeide Næringsplan 2 - 1.

Vi skal skape vekst, og gå fremover sammen!

Kirsten Orebråten Terje Dahlen
Ordfører Assisterende rådmann



Bakgrunn
Kom munene i Ringeriksregionen vedtok næringspolitisk strategi for i mars 2019. Strategien,
med navnet «Framover sammen» viser hva regionen i felleskap skal prioritere for å nå
målene for næringsutviklingen.

Ringerike kommune har utarbeidet en egen to - årig han dlingsplan for 2020 - 2021. Denne
næringsplanen viser tiltak og prosjekter som rettes mot spesifikke sektorer og
problemstillinger. Planen er i samsvar med målene, strategien og tiltakene i den regionale
næringspolitiske strategien, og beskriver hvordan vi s kal gjøre ord om til handling.

Næringsplan 2 - 1 skal være styringsverktøyet for både politikerne og administrasjonen i
Ringerike kommune. Den skal være retningsgivende for kommunens næringsarbeid og den
skal gi langsiktighet i arbeidet med næringsutvikling i kommunen.

Næringsplan 2 - 1 skal legge grunnlaget for et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv
som sikrer vekst og utvikling og ivaretar miljøet og menneskene.

Det overordnede målet er å skape en ny arbeidsplass for hver andre nye innbygger. Derav
na vnet Næringsplan 2 - 1.

Partnerskapsavtalen med USN, som ble vedtatt våren 2019 vil være essensiell for å realisere
målene , og tiltakene i næringsplanen1

1 Den 18.06 .2019 ble partnerskapsavtalen med USN vedtatt av Formannskapet , sak 70/19



D E L 1
Overordnede mål for næringsutviklingsarbeid et i
2020 - 2021

Målet for nærin gsutviklingsarbeidet er å skape flere arbeidsplasser som skal bidra til
høyere verdiskaping.

Vi skal jobbe for:

Et variert næringsliv med høy lokal sysselsetting.
Økt verdiskaping per innbygger.
Økt skatteinngang og økt kommunalt handlingsrom.
Vekst i anta ll arbeidsplasser i takt med økt innbyggertall.

Hvordan skape en ny arbeidsplass
per andre nye innbygger? 2 - 1



Framover sammen,
næringspolitisk strategi
Grunnlaget for Næringsplan 2 - 1 er
næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen,
«Framover sammen».

På oppdrag fra Rådet for Ringeriksregionen
har Ring erike Næringsforening (RNF),
Ringerike utvikling AS (RU) og USN, campus
Ringerike (USN) utarbeidet næringspolitisk
strategi med forslag til innsats - områder lokalt,
regionalt og internasjonalt frem til 2025.

Strategien viser hva vi regionalt skal prioritere
for å nå våre felles regionale mål.

Både «Framover sa mmen» og oppstart av
Næringsplan 2 - 1 ble vedtatt våren 20192

Regionalt næringsteam
Det regionale næringsteamet ble opprettet i juni 2019, og består av næringssj ef, rådgivere
og USN sin campu skontakt . Regionalt næringsteam skal ha dialog, dele kunnskap og bidra
til at kommunen får utarbeidet sine næringsplaner for å bidra til regional v ekst.
USN skal bidra med kunnskap, og sikre felles forståelse.

Krisestab for næringslivet
I Ringeriksregionen stå r vi sammen om å hjelpe et lokalt næringsliv i krise. Det ble etablert
en krisestab for næringslivet i mars 2020 i forbindelse Covid - 19. Krisestaben er en utvidelse
av regionalt næringsteam der NAV, Pan Innovasjon AS , Visit Innlandet og RNF/Ringerike
Etabl erersenter skal bistå næringslivet sammen med kommunene i en krevende situasjon.

2 Den 07.03.2019 ble næringspolitisk strategi «Framover sammen» og oppstart av handlingsplan for næring
(Næringsplan 2 - 1) vedtatt, sak 17/19

FNs bærekraftsmål
Kommunene er nøkkelaktører for å legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling og for
å realisere bærekraftsmålene i Norge. Vi er nærmest innbygger en, lokale bedrifter og
organisasjoner, og vi er ansvarlige for mye av den sosiale og fysiske infrastrukturen som
påvirker levekår og utviklingsmuligheter.

I Ringerike er det vedtatt ni fokusområder av de 17 bærekraftsmålene3:

Bærekraftsmål 8, 9, 11 , 13 og 17 regnes som de mest relevante for næringsutviklingen i
Ringerike kommune . Realisering av bærekraftsmålene åpner for regional innovasjon og nye
forretningsideer som kan bidra til måloppnåelse av næringspolitisk strategi.

3 Den 07.11.2019 vedtok kommunestyret de prioriterte bærekraftsmålene, sak 158/19



Satsingsområder og premisser ut enfor Næringsplan 2 - 1

Satsingsområder
Ringerike kommune prioriterer aktiviteter med høy effekt og mulighet for påvirkning.
Proaktiv arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer er kommunens viktigste
oppgaver.

Figuren er hentet fra «Framov er sammen»

Premisser utenfor strategien
Premissene utenfor strategien er byutvikling, bo og besøksattraktivitet, omdømme og vei og
bane. Premissene er en forutsetning for at vi skal lykkes med tiltakene og må være på plass
for at vi skal lykkes med å rea lisere målene i næringspolitisk strategi.

Vi skal aktivt arbeide med disse premissene parallelt med tiltakene i næringsplan 2 - 1.

Eksempler er vist til høyre.

Byutvikling
Områderegulering Hønefoss (byplanen)
Byplanen gir rammer for den videre utviklin gen av Hønefoss sentrum. Den gir også grunnlag
for å styrke byens regionale posisjon innen kultur, utdanning og næringsliv. Byplanen styrker
også Hønefoss som regionhovedstad og gir føringer for en helhetlig og forutsigbar utvikling
av sentrum.

Bo - og bes øksattraktivitet
Erigo
RNF, gårdeiere og Ringerike kommune har gått sammen for å utvikle Hønefoss sentrum til
en mer opplevd tilgjengelig og mer levende by. Sparebankstiftelsen Ringerike støtter også
prosjektet. Prosjektet er toårig.

Omdømme
Vi må aktivt vurdere hvilke næringer vi vil tiltrekke oss. Markedsføring av regionen og et godt
omdømme er viktige premisser. Ved å ha tilgjengelige arealer, samt bistå aktuelle utviklere -
og eiendomsaktører, vil Ringerike kommune oppleves som en næringsvennlig kommune ,
der flere ønsker å etablere seg.

V elkommen til oss
Godt vertskap er viktig for et godt omdømme. Like naturlig som det er å ha en
beredskapsplan for kriser, skal vi ha en positiv beredskapsplan for å ønske velkommen. Som
vertskapskommune skal vi ønske al le velkommen, uansett hva målet med å komme til
Ringerike er. Alle skal føle seg velkommen, behandles som en gjest og ønske å komme
igjen. Et godt vertskap fører til økt attraksjonskraft som tiltrekker flere besøkende, innbyggere
og entreprenører. Organisa sjonen vil profesjonalisere sin vertskapsrolle gjennom prosjektet
"Velkommen til oss".

Vei og bane
Ringeriksbanen og E16
Vedtaket av reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 (FRE16) 27. mars
2020, er et viktig vedtak for Ringeriksregionen . Ringeriksbanen er det viktigste prosjektet for
regionen som vil øke regionens konkurransekraft og gjennom det skape vekst og utvikling.

Det er bred politisk oppslutning om at FRE16 og Olum - Eggemoen vil bli realisert og stå
ferdig rundt 2028. Det betyr at regionen kan legge de økte mulighetene som premiss for
næringsutviklingen. Men det betyr også at regionen må møte de utfordringene og som vil
følge av at Ringeriksregionen reisetidsmessig om noen år vil knyttes nærmere Oslo.



Medvirkning
Bred medvirkning fra næringslivet og politikerne har vært viktig i arbeidet med
næringsplanen. Det ble lagt til rette for deltakelse og innflytelse. Vi arrangerte frokostmøter
for næringsaktører og samarbeidspartnere i samarbeid med USN.

Privat næringsliv og aktører i off entlig sektor fikk spille inn og prioritere de viktigste behovene
kommunen skal dekke. Det har i tillegg vært anledning til å komme med innspill til foreslåtte
tiltak underveis i prosessen. Det ble også arrangert politisk verksted i Strategi og plan.
Nærin gsteamet i Ringeriksregionen har vært involvert og kommet med innspill i prosessen.

Det ble arrangert medvirkningsmøter som:

- Frokostmøter for næringslivet

- Politisk verksted for Strategi og plan i Ringerike

Hva er det viktigste behovet kommunen sk al
dekke?

Illustrasjon: Tempe raturmåling fra første frokostmøte med næringslivet.

Raske og forutsigbare reguleringsplanprosesser var en gjenganger hos næringslivet.



D E L 2
Tiltaksplan 2020 - 2021

Tiltaksplanen viser de områdene vi skal prioritere. Vi vil benytte Vekstbarometeret til å
kontrollere om vi har gjennomført de aktiviteter vi har sagt vi skal gjøre.

Ringerike kommune skal gjennomføre tiltaken e i 2020 - 21, som baserer seg på de strategiske
satsingspunktene i næringspolit isk strategi " Fremover sammen":

1. Proaktiv arealforvaltning og aktiv bruk av tilgjengelige arealer

2. Klynger og nettverk

3. Kunnskap og kompetansebygging

4. Trekke virksomheter til regio nen

5. Entreprenørskap og innovasjon

6. Næringsutvikling knyttet til regional vekst og offentlige investeringer



1 . Proaktiv arealforvaltning og aktiv bruk av
tilgjengelige arealer

Tilgjengelige arealer for bosetting, næring og rekreasjon er en foruts etning for vekst.

Kommunen setter seg derfor i førersetet for en styrt og helthetlig utvikling av eksisterende
og nye næringsarealer. Hvis særinteresser kommer i konflikt med ønsket utvikling, skal
kommunen ta styringen (eks empelvis bolig vs. næring). Måle t er å sikre forutsigbare og
framtidsrettede næringsarealer som sikrer verdiskaping. Vi skal ta hensyn til de regionale
fortrinnene vi har.

Kommunen skal være effektiv e og gi forutsigbar saksbehandling i reguleringssaker .

Forventet effekt:
Vi får et f ag lig og godt grunnlag for forutsigbar og framtidsrettet næringsutvikling.

Tiltak Beskrivelse Tidsramme Ansvar

Utarbeide forslag til utvikling av eksisterende
og nye næringsarealer

Forslaget sk al innarbeides i
«Arealstrategi og bærekraftig mobilitet»

For å få verdiska pende arbeidsplasser, må vi ha ferdig reguler te næringsareale r . Nye arealer skal
være strategisk plassert i samsvar med ny - og eksisterende infrastruktur.

Når forslag t il nye arealer er utarbeidet, skal kommunen gi tydelige signaler til grunneiere og
byggherrer om kommunens ønsker for næringsutvikling og arealdisponering

Kommunen skal følge opp at virksomheter blir etablert i samsvar med reguleringsplanenes formål.

H2020 SU

Sørge for kompetanse og kapasitet
i saksbehandling en

Ringe rike kommune prioriterer kompetanse og kapasitet for å opprettholde rask og forutsigbar
saksbehandling.
Vi skal ha e ffektive og gode prosesser i samarbeid med næringslivet.

V2020 SU/regulering

Realisere de arealene vi har Oppstart av arbeid med r ealise r ing av krysset på Kilemoen - E16 , for å gjøre tilgjengelig større
attraktive næringsarealer.

H2020 - 2021 SU i samarbeid
med næringslivet

Kommunedelplan for masseforvaltning Utarbeide kommunedelplan for masseforvaltning. H2020 - H2021 SU



2 . Klynger og nettverk

Bransjer og næringer som vokser i dag er ofte i klynger eller har et godt nettverk. Faglig
sterke klynger deler kompetanse og har felles støttefunksjoner. USN støtte r oppunder de
lokale klyngeutviklerne og deres behov , både regionalt og i kommunen.

Kommunen kan tilrettelegge for å samle lokasjon er av klynger. Det er mulig å samle aktører
innenfor samme område ved å utvidelse e ksisterende næringsområder, og forsterke lokale
fortrinn .

Forventet effekt:
Vi forventer økt verdiskapning , innovativ arbeidsplassvekst og kompetanseheving.

Tiltak Beskrivelse Tidsramme Ansvar

P rioritere og delta aktivt i USN - partnerskap et Kommunen bidrar aktivt inn i USN partnerskapet med sitt nærings - og utviklingsapparat for å bistå inn
i arbeidet med kl yngedannelse og regionsamarbeid.

Kontinuerlig SU

Støtte oppunder klyngedannelser og nettverk Støtte opp under klynger og nettverk som kan benytte hverandre, har felles støttefunksjoner eller
andre fellesinteresser.

Kontinuerlig SU

Legge til rette f or k ompetansearbeidsplasser
i Hønefoss sentrum

Oppfordre kompetansebedrifter til å etablere seg i sentrum av Hønefoss. Ved regulering av nytt
stasjonsområde skal det avsettes arealer til kontorarbeidsplasser i nærhet til byens funksjoner og
kollektivtilb ud.

V2021 SU

Bygge oppunder lokale ressurser og
virksomheter tilknyttet dette

Fokusere på og støtte oppunder eksisterende klynger og næringsparker tilknyttet lokale ressurser
som landbruk, grus, sand, stein og flyplass etc. Vi skal og så t ilrettelegge f or at de eksisterende
virksomhetene kan vokse.

Kontinuerlig SU

Bidra til økt kunnskap om eksisterende og nye
næringsklynger i regionen

Dra veksler på USN - partnerskap og fagmiljøet i LUNA V2020 SU



3. Kunnskap og kompetansebygging
Kunn skap - og kompetanseheving er avgjørende for å lykkes med vekst i eksisterende
næringsliv, og for å trekke nye virksomheter til regionen.

Vi skal bidra til at vi har den kompetansen vi har bruk for, og at vi er i stand til å bruke
kunnskapen på nye måter. B åde kompetanse og yrkeserfaring er viktig for å få dette til.

USN har en sentral rolle for å følge opp entreprenørskap og innovasjon i regionen, men
kommunen skal jobbe for å styrke entreprenørskapsfaget i skolene.

Forventet effekt:
Økt verdiskapning og skatteinngang.

Entreprenørskap og innovasjon har egne tiltak under satsingsomr åde 5.

Tiltak Beskrivelse Tidsramme Ansvar

Støtte oppunder fagopplæring stiltak
i regionen

Støtte oppunder komplettering av utdanningstilbudet med teknisk fagskole og etterutdanningstilbud i
regionen.

Kontinuerlig Politikerne

Jobbe for å styrke entreprenørskapsfaget
i grunnskolen

Ta initiativ for å styrke e ntreprenørskapsundervisningen i Ringeriksskolen. Følge op p
partnerskapsavtalen med Ungt E ntreprenørskap Buskerud .

Kontinuerlig SU sammen med
sektor for familie
og utdanning

Øke de n di gital e forståelsen Støtte opp under arbeidet USN gjør sammen med ekspertgruppen for å øke den den generelle
kompetansen og digitale forståelsen i regionens næringsliv.

Kontinuerlig SU



4. Trekke virksomheter til regionen
Vi har et konkurransefortrinn bygd på etablert struktur og erfaring som vi må markedsføre
mer. Parallelt med å utvikle nye arbeidsplasser og økt verdiskaping gjennom eksisterende
nærings liv, skal det også jobbes med å t rekke til seg nye virksomheter. Lokalt næringsliv
skal aktivt jobbe med å tiltrekke seg nye næringer, og kommunen skal støtte oppunder dette
arbeidet. Hvilke typer næringer skal sees i sammenheng med kommunens ønsker for
n æringsutvikling og arealdisponering.

Forventet effekt:
S tørre verdiskaping, mer robust og variert næ ringsliv, og flere arbeidsplasser.

Tiltak Beskrivelse Tidsramme Ansvar

Bistå utviklere og eiendomsaktører i arbeidet
med å tiltrekke seg nyetable ringer

Næringen selv har spilt inn at de skal jobbe aktivt med å tr ekke virksomheter til regionen.
Kommune n skal være en aktiv samarbeidspartner og bistå grupper og enkeltaktører i konkrete
prosesser .

Kontinuerlig SU

Ha oversikt over tilgjengelige
næri ngsarealer

V i skal til enhver tid ha oversikt over tilgjengelige næringsareale r (private og offentlige arealer) og
kunne respondere raskt på henvendelser om nyetableringer og utvidelser.

Kontinuerlig SU

Delta på aktuelle arenaer Politikere og administ rasjonen i Ringerike kommune skal være synlig og tilstede på aktuelle arenaer
for å markedsføre regionens potensiale for næringsutvikling. Vi skal lage et årshjul over prioriterte
arenaer vi skal delta på. Osloregionens næringsnettverk, aktuelle konferanse r og Arendalsuka er
eksempler på slike.

Kontinuerlig P olitikere og SU

Drive en p roaktiv næringspolitikk Ringerike kommune har, sammen flere, inngått partnerskap med USN. Fra H2020 skal sentrale
utviklingsaktører samles under paraplyen "Innovasjonssenter Ringerike" i lokalene til USN som kalles
Luna. Ved tettere samhandling, fokus på økosystem og bruk av ekspertgruppe, øker vi innsatsen for
måloppnåelsen i næringspolitisk strategi .

H2020 Politikere og SU

Bidra til økt kunnskap om hvilke næringer og type
virksomheter som skal trekkes til regionen

Dra veksler på kommunens kunnskap og oversikt over regionens forutsetninger for ulike etableringer. V2020 SU



5. Entreprenørskap og innovasjon

Et viktig premiss for regional økonomisk vekst er en kultur for innovasjon og
entreprenørskap. Å starte egen bedrift bør fremstå som et reelt altern ativt , og det må derfor
finnes et godt organisert virkemiddelapparat for å bistå innovasjonsprosessene.

USN ha r en sentral rolle for å følge opp entreprenør skap og innovasjon i regionen, men
kommunen skal jobbe for å styrke entreprenørskapsfaget i skolene.

Forventet effekt:
Flere arbei dsplasser og flere i arbeid. Økt skaperglede, kreativitet og tro på seg
selv.

Tiltak Beskrivelse Tidsramme Ansvar

D ialog med Pan innovasjon AS Kommunen går i dialog med Pan innovasjon AS for å sikre SIVA - inkubator gjennom strategisk
regionalt eierskap og samarbeidsavtaler.

V2020 SU

Kommune n skal vise positiv holdning til
næringsetablering - /vekst

Vi skal jobbe for at det er et reelt alternativ å starte noe selv, på lik linje som å være ansatt. V2020 SU

Samlokalisering av støttefunksjoner Kommunen er aktiv aktør i partnerskapsavtalen med USN . K ommunen skal samlokalisere
næringsteamet med sine støttefunksjoner og virkemiddelapparat på USN , LUNA - lokalene minimum
to dager i uken.

H2020 SU

Jobbe for styrke entreprenørskapsfaget
i grunnskolen

Ta initiativ for å styrke entreprenørskapsundervisningen i Ringeriksskolen. Følge opp
partnerskapsavtalen med Ungt E ntrep renørskap Buskerud .

Kontinuerlig SU og sektor for
familie og
utdanning



6. Næringsutvikling knyttet til regional vekst og
offentlige investeringer

Synliggjøre hvilke muligheter gründere og innovative regionale virksomheter har for
leveranse gjennom offentlige innkjøp og underleveranser til regionale investeringer . Bidra
til at kommunen kan levere mer innovative produkter og tjenester til innbyggerne gjennom
de muligheten som gis gjennom anbud og offentlige anskaffelser.

US N - partnerskapet ivaretar det strategiske satsningsområdet ved sitt arbeid.

Forventet effekt:
Vi forventer s tore muligheter for ringvirkninger i form av utvikling og verdiskapning
lokalt.

Tiltak Beskrivelse Tidsramme Ansvar

Videreutvikle egen kompeta nse
innen innovative anskaffelser

Ringerike kommune har egen innkjøps avdeling . Avdelingen skal øke kompetansen om innovative
anskaffelser for å få offentlige besparelser, bedre produkter og tjenester, flere arbeidsplasser og
bedre løsninger for miljøet .

H2020 Økonomi

Delta i regionalt planarbeid for lokalisering av
tømmerhavn i Drammens - /Oslofjorden

Lierstranda tømmerhavn ligger i et område som skal omdannes til Fjordbyen med høy utnyttelse til
bolig og næring. Vi skal delta aktivt når Viken fylkeskommun e restarter arbeidet med regional plan for
ny tømm e rhavn i Drammens - /Oslofjorden. Denne h avn en er veldig vikti g for skognæringen .

H2020? P olitikere og SU

Gjennomføre konseptutredning en
«Sm art bruk av spillvarme og

grønn næringsutvikling»

Vi skal utrede ulike konsepter for mulige energi - og næringssamarbeid som gir smart og innovativ
utnyttelse av overskuddsvarme fra datasenter eller annen kraftintensiv industri .

Utredningen gjennomføres etter initiativ fra Ringerike kommune i samarbeid med Ringeriks kraft,
Vardar Varme, Treklyngen og næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av
overskuddsvarme. Prosjektet er støttet av Buskerud fylkeskommune.

V2020 SU



Næringsteamet i Ringerike kommune
Næringsplan 2 - 1 er utarbe idet av næri ngsteamet i Ringerike kommune, som er underlagt
Stra tegi og utvikling.
Næringsteamet vil ha som oppgave å følge opp tiltakene i næringsplanen, og være
kontaktpersoner for næringslivsaktører. Vi er her for dere.

Sammen skape r vi flere arbeid splasser og høyre verdiskapning!

www. ringerike. kommune. no/naringsteam

Kildehenvisninger

Foto
Forsidebilde, bilde på side 4, Foto: Trude B - Hauge
Profilf oto, side 2 og 15 (Kirsten, Terje, Harriet og Linda) Foto Futuria.
Illustrasjoner, Åshild Lie
Lastebil, foto Marianne Ramstad
Tre og The Twist, Kistefos , Ringkollbakken og lysning i skog , foto Åshild Lie

Kilder
Framover sammen
Vekstbarometeret 2019 og 2020

Harriet Slaaen
Næringssjef

harriet.slaaen@ringerike.kommune.no

Åshild Lie
Rådgiver næring - og eiendomsutvikling

ashild.lie@ringerik.kommune.no

Linda Moholdt Nordgården
Informasjonsrådgiver

linda.moholdt.n ordgarden@ringerike.kommune.no

Hanne Christine Wilhelmsen
Rådgiver geofag og masseforvaltning

hanne.christine.wilhelmsen@ringerik.kommune.no



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/760-8  Arkiv: 144  

 

Sak: 67/20 

 

Saksprotokoll - Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 

Saken utsettes, - og behandles av et samlet kommunestyre. Dersom kommunestyret ikke har 

trådt sammen før 15.06.20 kan saken fremmes på nytt for formannskapet under forutsetning 

av fortsatt delegasjon. 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2020: 

 

Aasen (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes, - og behandles av et samlet kommunestyre. Dersom kommunestyret ikke har 

trådt sammen før 15.06.20 kan saken fremmes på nytt for formannskapet under forutsetning 

av fortsatt delegasjon.» 

 
 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Aasens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 for Ringerike kommune godkjennes. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.03.2020: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 
I rådmannens forslag til alkoholpolitisk handlingsplan gjøres følgende endring: 
«Nettsalg av alkohol i alkoholgruppe 1 tillates ikke». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Aasens (Sp) forslag til endring i alkoholpolitisk handlingsplan oppnådde 6 stemmer og falt 

(Sp, MDG og Kirsten Orebråten Ap). 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Forslag til vedtak: 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 for Ringerike kommune godkjennes. 

 

 

 Innledning / bakgrunn 

 

Etter hvert kommunestyrevalg skal det nye kommunestyret evaluere alkoholpolitikken og 

vedta en fireårig alkoholpolitisk handlingsplan. Bevillingspolitikken skal fungere som et 

styringsinstrument for folkevalgte organer og administrasjonen. 

 

Det er et mål for kommunen å ha seriøse, gode og varierte møteplasser for innbyggerne i 

kommunens restauranter, puber og serveringssteder. I tråd med alkohollovens formål har 

kommunen fokus på å hindre økonomisk kriminalitet gjennom å legge til rette for rettferdige 

konkurranseforhold i utelivsbransjen.  

 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 

fremmer befolkningens helse og trivsel. Det er et mål for kommunen å redusere de 

samfunnsmessige og individuelle skadevirkningene alkoholforbruk kan føre til. 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan skal fungere som en veileder for administrasjonen, de folkevalgte 

og for bevillingshaverne.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Offentligheten, de berørte parter og myndigheter er orientert og oppfordret til å komme med 

innspill til alkoholpolitisk handlingsplan for periode 2020-2024. Vi har mottatt uttalelse fra 

Kristelig Folkeparti og Hønefoss Bowlingssenter.  

Innspillene har ikke ført til endringer i opprinnelig utkast til plan. 



- 

På generelt grunnlag påpeker Kristelig Folkeparti at det er behov for en rusplan med fokus på 

illegale rusmidler og forebyggende tiltak. I henhold til kommunens rusenhet er en egen rusplan 

under arbeid. Alkoholpolitisk handlingsplan tar ikke for seg problemer vedrørende illegale 

rusmidler. Alkohol er et legalt rusmiddel, men det er allikevel viktig for kommunen å skape 

alkoholfrie soner, særlig med tanke på barn, unge og unge voksne.  

Innholdsmessig bygger dette planutkastet på alkoholpolitisk handlingsplan fra forrige periode, 

men planen har en ny utforming. Planens juridiske forankring er styrket og hver del viser til 

aktuell paragraf i lov eller forskrift.  

Kapittel 1 Formål presiserer formålet med alkoholpolitisk handlingsplan og kommunens 

overordnede retningslinjer og prinsipper. Det er ikke kommet innspill som gjelder kapittelets 

innhold.  

Kapittel 2 Alkoholfrie soner gir en oversikt over de soner som kommunen ønsker skal være 

alkoholfrie. Følgende innspill har kommet: 

Hønefoss Bowlingssenter AS ønsker å skjenke alkohol i hele bowlinghallen, selv om det er barn 

tilstede. Per i dag har de kun lov til å skjenke alkohol i avstengt «barområde», samt i hele 

hallen i de tidsrom hvor det er innført 18-års aldersgrense.  

Alkoholpolitisk handlingsplan for 2020-2024 presiserer at bowlingssentra kun kan gis 

skjenkebevilling dersom personer under 18 år ikke oppholder seg i lokalet der skjenkingen 

skjer. Rådmannen er opptatt av å opprettholde alkoholfrie soner av hensyn til barn, unge og 

unge voksne. Bowlinghallen er et aktivitetssenter med familieprofil, og rådmannen anbefaler 

derfor ikke å endre skjenkebestemmelsene ved bowlinghallen.  

KrF ønsker at man i større grad krever at det ikke serveres alkohol på idrettsarenaer, selv om 

det er lagt opp til at det skjer i spesielle soner og når det er pauser. Rådmannen mener at 

dagens ordning med alkoholservering i avskjermede soner under pauser fungerer godt og 

anbefaler ikke å endre dette. 

Kapittel 3 Definisjon av alkoholholdig drikk er ikke endret. Det er ingen innspill til 

innholdet i kapittelet.  

Kapittel 4 -  Bevillingsperioden kan endres.  

Kommunen kan innføre unntaksbestemmelsen i alkohollovens § 1-6 som medfører at gjeldende 

salgs- og skjenkebevillinger ikke skal opphøre, men gjelde for en ny periode på inntil fire år 

med opphør senest 30. september etter at nytt kommunestyre tiltrer/30. september 2028. Dette 

gjelder ikke for de salgs- eller skjenkesteder som har fått tolv eller flere prikker i 

bevillingsperioden, eller de som har fått bevillingen inndratt.  

Endringer i konsept eller eierforhold må straks meldes til kommunen, og kommunen vil foreta 

en årlig sjekk av eierforhold i forbindelse med saksbehandling av omsetningsoppgaver. 

Unntaksbestemmelsen vil være ressursbesparende for kommunen og bevillingshaverne. 

I brev til ordfører datert 18.11.2019 oppfordrer NHO kommunen til å innføre 

unntaksbestemmelsen. De påpeker at automatisk fornying av bevilling er en viktig forenkling, 

og at slike beslutninger bidrar til å gjøre kommunen næringsvennlig.  



- 

Kapittel 5 Generelt om saksbehandling gjør kort rede for juridiske krav til 

bevillingsmyndighetens saksbehandling. Det er ingen innspill til kapittelets innhold. 

Kapittel 6 Felles bestemmelser for salgs- og skjenkebevillinger (Lovgrunnlaget) er nytt i 

forhold til tidligere plan.  

Kapittelet gir en oversikt over alkohollovens bestemmelser vedrørende styrer og stedfortreder, 

kunnskapsprøver, aldersgrenser, reklame, utdeling av alkohol i markedsføringsøyemed, samt 

forbudet mot salg, utlevering og skjenking til ruspåvirkede personer. Det er ingen innspill til 

kapittelets innhold. 

Kapittel 7 Behandling av søknader om salgsbevillinger er også nytt i forhold til forrige 

plan.  

Saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger er nå delt opp i ulike kapitler. Dette anses som 

hensiktsmessig både for administrasjonen, de folkevalgte og for bevillingshavere som skal 

benytte alkoholpolitisk handlingsplan som en veileder. Kapittelet inneholder informasjon om 

aktuelle høringsinstanser, kriterier til vurdering ved saksbehandling, salgstider og vilkår.  

I tillegg er det inntatt et nytt punkt om nettsalg. Alkoholloven er ikke til hinder for nettsalg av 

alkohol i gruppe 1 og alkoholforskriften gir føringer for salg og utlevering. Rådmannen 

anbefaler å åpne opp for nettsalg av alkohol under visse forutsetninger. Det er flere kommuner 

som har åpnet opp for nettsalg og det er ikke meldt om problemer i forhold til utlevering av 

varer eller økt tilgjengelighet. Kommunen har tidligere avslått søknader om nettsalg på 

bakgrunn av at det ikke er ønskelig med økt tilgjengelighet.  

Nettsalg av dagligvarer og alkohol er en stadig voksende trend. Løsningen er tidsbesparende 

og den er nyttig for de som ikke kan komme seg på butikken på egenhånd. Vinmonopolet AS 

har allerede en ordning for nettsalg av alkohol hvor de tilbyr både hjemlevering og henting i 

post/butikk.  

Det er ingen innspill til kapittelets innhold. 

Kapittel 8 Behandling av søknader om skjenkebevillinger er også nytt i denne planen.  

Kapittelet gjør rede for aktuelle høringsinstanser, kriterier til vurdering ved saksbehandling, 

skjenketidene, vilkår, samt ambulerende skjenkebevillinger og bevillinger for enkeltstående 

anledninger.  

Vilkårene for skjenkebevillinger er de samme, men det er lagt til et ekstra punkt vedrørende 

kurs i ansvarlig vertskap. Bevillingshaver må påse at alle ansatte fullfører e-læringskurs i 

ansvarlig vertskap og diplom for bestått kurs skal oppbevares i skjenkestedets IK-perm.  

Avsnittet vedrørende ambulerende skjenkebevillinger og bevillinger for enkeltstående 

anledninger er endret fra forrige plan slik at forskjellen mellom de to typene bevillinger nå 

kommer tydeligere frem. 

KrF mener det vil være et godt tiltak for å redusere alkoholbruken at man stenger 

alkoholskjenkingen tidligere om natta enn foreslått. Allikevel påpeker de at de har merket seg 

Politiets utsagn om at tidligere avslutning av skjenking neppe vil føre til færre 

ordensforstyrrelser, og de foreslår derfor ikke redusert skjenketid i denne omgang.   



- 

Kapittel 9 Kontroll er ikke endret med unntak av at det er inntatt et punkt vedrørende årlig 

innsending av aksjeeierbøker. For at bevillingsmyndigheten skal ha løpende kontroll med 

gjeldende eierforhold, må bevillingshaverne sende inn revisorbekreftet aksjeeierbok sammen 

med omsetningsoppgave en gang i året.  

Det er ikke kommet innspill til kapittelets innhold. 

Kapittel 10 Reaksjoner ved overtredelse av bestemmelser knyttet til salgs- og 

skjenkebevillinger er endret ved at hele prikkbelastningssystemet som forklart i 

alkoholforskriftens § 10-3 er inntatt i planen.  

Dette er for å gi de folkevalgte og bevillingshaverne en god oversikt over hvilke overtredelser 

som fører til hvilke antall prikker. I tillegg er det i dette kapittelet inntatt et nytt avsnitt 

vedrørende inndragning av bevilling på bakgrunn av prikktildeling.  

Det er ingen innspill til innholdet i kapittelet. 

Kapittel 11 Klageadgang er ikke endret. Det er ingen innspill til innholdet i kapittelet. 

Kapittel 12 Bevillingsgebyr er oppdatert med gjeldende satser. 

Krf bemerker at gebyrene for salg og skjenking av alkohol bør økes slik at det ikke blir søkt 

om unødig mange løyver. Det er ikke anledning for kommunene å vedta økte gebyrer. 

Gebyrene blir årlig fastsatt i alkoholforskriften. Kommunen har kun anledning til å fastsette 

lavere gebyr enn det forskriften bestemmer. 

Kapittel 13 Delegasjoner er endret.  

Selve delegasjonene er i utgangspunktet ikke endret, men det er små forandringer i tabellen. 

Avgjørelser vedrørende klage på vedtak om ilagte prikker eller klage på vedtak om inndragning 

av bevilling etter 12 prikker er fjernet. Avgjørelsen var tidligere tillagt formannskapet, men 

ettersom det er rådmannen som tar avgjørelser i saker vedrørende prikktildeling og inndragning 

av bevilling som følge av prikktildeling, er det naturlig at eventuelle klager skal gå til samme 

instans.  

Videre er det inntatt et punkt vedrørende inndragning av bevilling etter forhold som ikke er 

omfattet av prikktildelingssystemet. Slike avgjørelser tilfaller formannskapet. Dette er ikke 

nytt, men denne typen avgjørelse har ikke tidligere vært nevnt i kapittelet delegasjoner. 

Det er ikke kommet innspill til innholdet i kapittelet. 

Behov for informasjon og høringer 

  

Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2020-2024 ble sendt til 

følgende høringsinstanser: bevillingshavere, politiske partier, kommunelegen, Hønefoss Taxi 

AS, rusenheten, SLT-koordinator, Ringerike Næringsforening og Politiet. I tillegg ble planen 

lagt ut på kommunens nettside slik at allmennheten kunne komme med innspill.  

  

Rådmannens vurdering 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2020-2024 godkjennes. 
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Vedlegg 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2020-2024 

Innspill fra NHO Viken Oslo 

Uttalelse fra Ringerike KrF 

Uttalelse fra Hønefoss Bowlingssenter AS 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen 
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Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes.
Innenfor disse rammene er kommunene tillagt et betydelig ansvar og en stor
frihet til å utforme sin egen lokale alkoholpolitikk.

Kommunestyret vedtok den xx.xx.2020 retningslinjer for kommunens
bevillingspolitikk for perioden 2020 – 2024.

I denne planen finner du retning slinjene, reaksjonsformer ved brudd på
alkoholloven, samt kommunens reglement for åpningstider for salgs - og
skjenkesteder. I tillegg finner du utdrag fra sentra le forskrifter som gjelder for
salgs - og skjenkebevillinger. For øvrig vises det til alkohollov en med tilhørende
forskrifter.

All tekst merket med grønn skrift er hentet fra alkoholloven med forskrift og er
ment som en veileder for leser.
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1 F OR MÅL

Alkohollovens § 1 - 7 bokstav d:

Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter
om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan.

Alkoholpolitisk handlingsp lan skal være retningsgivende både for administrasjonen ved forberedelse
av saker til politisk behandling , og for formannskapet ved avgjørelse r av salgs - og skjenkebevillinger.

Planutkast fremmes til politisk behandling av rådmannen.

Den kommunale alkoholpolitikken forvaltes innenfor de rammer som er gitt i Lov av 2. juni 1989 nr.
27 , Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven).

1.1 OVERORDNEDE RETNINGSL I NJER OG PRINS I PPER

Alkohollovens § 1 - 1:

Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å
begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter l oven på å begrense forbruket av
alkoholholdige drikkevarer.

Med bakgrunn i alkohollovens formål har Ringerike kommune utarbeidet følgende retningslinjer og
prinsipper:

Det er et mål for kommunen å ha seriøse, gode og varierte møteplasser for i nnbyggerne i
kommunens restauranter, puber og serveringssteder.

Kommunen har fokus på å hindre økonomisk kriminalitet og ønsker å bidra til å forebygge og
begrense en uheldig utvikling i bransjen ved å legge til rette for rettferdige konkurranseforhold.

Folkehelse ar beid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer
befolkningens helse og trivsel. Det er en målsetting for kommunen å redusere de samfunnsmessige
og individuelle skadevirkningene alkoholforbruk kan innebære, og dette ska l gjenspeiles i
alkoholpolitisk handlingsplan.

Kommunen vil understreke at barn, unge og unge voksne er en viktig målgruppe i det forebyggende
arbeidet. Det er derfor viktig å opprettholde familie - , idretts - og fritidsarrangementer rettet mot barn
og unge som alkoholfrie soner.

Bevillingsmyndigheten, bevillingshavere og andre aktører som har sitt virke opp mot utelivet har et
felles ansvar for å opprettholde et trygt uteliv og sørge for at alkoholomsetningen skjer i samsvar
med gjeldende lovverk og kommunale vedtak. Ansatte og drivere i skjenkenæringen plikter å delta på
de kursopplegg og samarbeidsmøter som blir initiert av bevillingsmyndigheten.

Kommunen ønsker å tilrettelegge for et nært samarbeid med bransjen ved å holde jevnlige møter for
utveks ling av informasjon, erfaringer og faglige oppdateringer.
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I planen er det lagt vekt på følgende:

Vise kommunens overordnede målsetting med alkoholpolitikken
D elegasjonsbestemmelsene
Skape forutsigbarhet for næringen ved å bekjentgjøre vilkår for tildeling/ avslag på søknader
om bevilling
Skape forutsigbarhet for næringen ved å bekjentgjøre reaksjonsmønster ved overtredelse av
lover/forskrifter/bestemmelser

2 ALKOH OLF RI E SON E R

Alkoholloven § 1 - 7 bokstav a:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet
salgs - og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk - og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. D et kan også legges
vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1 - 7b første ledd er egnet til å ha
bevilling.

Sammenhengen mellom økt tilgjengelighet av alkohol og økt alkoholkonsum er godt dokumentert .
Det er viktig for kommunen å skape alkoholfr ie soner, særlig av hensyn til barn, unge og unge voksne.
Kommunestyret ønsker å begrense tilgjengeligheten til alkohol, og som del av forvaltningens frie
skjønn vil kommunen ikke gi bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk til følgende konsepter ell er
steder:

Arrangementer for de under 18 år
Helsestudio/velværesenter
Frisørsalonger
Gatekjøkken , storkiosker, bakerier eller lignende
Aktivitets - og fritidssentre
Alminnelig skjenkerett som fast ordning for bevertningssteder som bare betjener
idrettsanleg g, idrettshaller og lignende, kan kun finne sted i spesielle områder avskjermet fra
publikum og slik at skjenking ikke finner sted mens det pågår idrettsaktivitet
Forretninger der konseptet normal t ikke omfatter skjenking av alkohol
Én - prosent MC klubber e ller enkeltpersoner, foreninger, selskaper eller andre juridiske
personer som er tilknyttet eller samarbeider med én - prosent MC klubber

Bowling - og golfsentra kan gis skjenkebevilling dersom personer under 18 ikke oppholder seg i lokalet
der skjenkingen sk jer. Kulturhus i tilknytning til idrettshall/skole kan gis skjenkebevilling etter skolens
åpningstid eller hvis det ikke pågår idrettsarrangement når skjenkingen skjer.

I butikksentra gis det kun skjenkebevilling til serveringssteder hvor hele skjenkeområd et er avgrenset
av faste vegger.
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3 D E FI NI SJON AV ALKOH OLH OLDI G D RI KK

Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. har følgende definisjon er
i § 1 - 1 :

Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol
Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder fra og med 0,7 til og med 2,5 volumprosent
alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent
alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre e nn 22
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60
volumprosent alkohol

Salg, utlevering og skjenking av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 skal ikke skje
til personer under 18 år. Salg, utlevering og skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 skal ikke skje
til personer under 20 år, selv om vedkommende viser til skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller
andre.

4 B E VI LLI N G SP E RI OD E N

Alkoholloven § 1 - 6:

Kommunal bevilling ti l salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og
med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til
skjenking av alkohol holdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30.
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en
bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning.

Kommunen kan beslutte at bevilling er etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre,
men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året
etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre
eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Ved
fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen legge vekt på de samme forhold som ved
behandling av ny søknad, jf. § 1 - 7a. Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre eller
fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf.
§§ 3 - 2 og 4 - 3.

Beslutninger etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har
foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i komm unen, herunder vurdert
alkoholpolitikken.
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Ringerike kommune har innført unntaksbestemmelsen i Alkohollovens § 1 - 6 som medfører at
gjeldende salg - og skjenkebevillinger ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil
fire år med opphør sen est 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer/30. september
2028.

Unntaksbestemmelsen får ikke anvendelse for :

- Salgs - eller serveringssteder som har fått tolv eller flere prikker i bevillingsperioden
- Salgs - eller skjenkebevillinger som har fått inndratt bevillingen i bevillingsperioden

D e ovennevnte bevillingshaverne må søke om ordinær fornyelse til den frist kommunen bestemmer.

Endringer i konsept eller eierforhold i bevillingsperioden skal umiddelbart meldes til kommunen.

5 G E N E R E LT OM SAKSB E H AN D LI N G

Kommunen skal som bevillingsmyndighet forvalte alkoholloven på rett måte og i samsvar med lovens
formålsparagraf, den a lkoholpolitiske handlingsplanen og eventuelle andre sentrale og lokale
retningslinjer og forskrifter.

Forvaltningsloven s tiller krav til bevillingsmyndighetens saksbehandling. Bestemmelsene om
saksbehandlingstid, veiledningsplikt, habilitet, taushetsplikt , forhåndsvars ling og klagefrist kommer
blant annet til anvendelse .

6 F E LLE S B E STE M M E LSE R F OR SALGS - OG
SKJE N KE B E VI LLI N GE R (LOVGRU N N LAGET)

6.1 STYRER OG STEDFORTRED ER

Alkoholloven § 1 - 7 bokstav c første ledd :

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke
urimelig bl. a. av hensyn til salgs - eller skjenkestedets størrelse.

Bare pers oner som har det daglige ansvaret for salget eller skjenkingen kan oppnevnes som styrer.
Styreren må være over 20 år og ha uklanderlig vandel.

Styreren har ansvaret for den faktiske utøvelsen av bevillingen og skal sørge for at virksomheten er
slik organi sert at det ikke skjer brudd på alkohollovgivningen i forbindelse med skjenkingen eller
salget. Dette innebærer at styreren har ansvaret for at de ansatte har nødvendig kunnskap om
regelverk, og at de overholder dette, for eksempel at det ikke skjenkes til åpenbart påvirkede
personer eller mindreårige.
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Under styrers fravær påhviler styrers ansvar og plikter stedfortreder.

Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder ved bytte.

6.1.1 Kunnskapsprøver

For å bli godkjent som sty rer/stedfortreder må kunnskap om alkoholloven og/eller serveringsloven
dokumenteres. Hvilken kunnskap som må dokumenteres beror på hva slags type bevilling det søkes
om. Kunnskapsprøver kan bestilles og gjennomføres på kommunens servicetorg.

6.1.1.1 Skjenkebevill ing

Alkoholloven § 1 - 7 bokstav c tredje ledd:

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven
og bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av
bevilling for en enkelt bestemt a nledning etter § 1 - 6 annet ledd og ambulerende bevilling
etter § 4 - 5.

Styrer og stedfortreder for et skjenkested må ha gjennomført og bestått kunnskapsprøve i
alkoholloven. Kandidaten må ha kunnskap om alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt
alkoholforskriftens kapittel 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Kandidaten må også ha kjennskap til
alkohollovens øvrige bestemmelser. En skjenkebevilling kan ikke utøves før det e r gitt
serveringsbevilling. Lov om serveringsvirksomhet (s erveringsloven ) § 5 stiller krav om etablererprøve
for serveringsstedets daglige leder. Styrer må derfor også ha gjennomført og bestått
etablererprøven.

6.1.1.2 Salgsbevilling

Det stilles krav til kunnskap sprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1 - 7
bokstav c tredje ledd. Kandidaten må ha kunnskap om alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt
alkoholforskriftens kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Kandidaten må også ha kjennskap til
alkohollovens øvrige bestemmelser.

6.1.1.3 Serveringsbevilling

Serveringsloven § 5 første ledd , første setning :

Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomfør t en etablererprøve.

6.2 ALDERSGRENSE R

Alkoholloven § 1 - 5:

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3 må ikke skje til noen som er
under 20 år.
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Salg, skjenking eller utlevering av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 må
ikke skje til noen som er under 18 år.

Den som selger, utleverer eller skjenk er alkoholholdig drikk gruppe 3, må ha fylt 20 år, og
den som selger, utleverer eller skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og
2, må ha fylt 8 år. Dette gjelder likevel ikke ved salg av alkoholsvak drikk når en person over
18 år har da glig tilsyn med salget.

6.3 FORBUD MOT UTDELI NG A V ALKOHOLHOLDIG DRI K K I MARKEDSFØRI NGSØY EM ED

Alkohollovens § 8 - 6 a:

Det er forbudt å dele ut alkoholholdig drikk til forbruker i mark e dsføringsøyemed.

6.4 FORBUD MOT SALG, UTLEVERI NG OG SKJEN KING TI L RUSMI DDELPÅVI R KEDE PERSONER

Alkohollovens § 8 - 11:

Det er forbudt å selge, utlevere eller skjenke alkoholholdig drikk til personer som er
åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenke alkoholholdig drikk på en slik måte at
vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.

6.5 REKLAMEFORBUDET

Alkohollovens § 9 - 2:

Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer
med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Slike varer må heller ikke inngå
i reklame for andre varer eller tjenester.

Departementet gir forskrifter o m avgrensning, utfylling, gjennomføring og unntak fra
bestemmelsene i første ledd.

Unntakene fra forbudet i alkohollovens § 9 - 2 fremkommer av alkoholforskriftens § 14 - 3.

7 B E H AN D LI N G AV SØKN AD E R OM SALG SB E VI LLI N GE R

Alkohollovens § 1 - 4 første ledd:

Med s alg fors t ås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking
utenfor salgsstedet.

Alkohollovens § 3 - 1 første og andre ledd :
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Salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan bare foretas av AS Vinmonopolet på grunnlag av
kommunal bev illing, eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i § 3 - 1a eller bevilling etter § 3 -
1b.

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling, eller
på grunnlag av tillatelse som nevnt i § 3 - 1a eller bevilling etter § 3 - 1 b. Det gjelder også der
salget skal drives av et selskap som helt eller delvis eies av kommunen. Bevillingen gjelder for
et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan ikke utøves sammen med
skjenkebevilling i samme lokale.

Søknadsskj ema finnes på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no . For at søknaden
skal kunne behandles må den være tilfred s stillende utfylt og alle obligatoriske vedlegg må følge med.

7.1 HØRINGSI NSTANSER

Alkohollovens § 1 - 7 andre ledd:

Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og
politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte - og avgiftsmyndighetene.

Alkoholloven § 1 - 7 andre ledd gir kommunen dels adgang o g dels plikt til å innhente uttalelser fra
ulike instanser i bevillingssaker. Uttalelsene er aktuelle både i vurderingen av om vandelskravet er
oppfylt etter §§ 1 - 7b og 1 - 7c, og i vurderingen av om bevilling bør gis, jf. alkohollovens § 1 - 7a.

Kommunen skal innhente uttalelser fra politiet og rusenheten. Kommunen kan innhente uttalelser
fra skatte - og avgiftsmy ndighetene. Sistnevnte vil kunne uttale seg om forhold til skatte - , avgifts - og
regnskapslovgivning som politiet ikke sitter med opplysninger om. Det er ikke obligatorisk å innhente
uttalelser fra disse organene, men i de fleste tilfeller vil det være nødvendig for å kunne ta stilling til
om vandelskravet i § 1 - 7b er oppfylt.

Ringerike kommune har som praksis å innhente uttalelser fra politiet, rusenh eten, skatteoppkrever
og Skatteetaten. Ved behov vil eventuelle andre instanser bli kontaktet.

7.2 KRI TERI ER TI L VURDERI NG VED SAKSBEHANDLI N G

7.2.1 K ommunens skjønnsutøvelse

Alkoholloven § 1 - 7a:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legg e vekt på antallet
salgs - og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk - og
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det
kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1 - 7b første ledd er
egnet til å ha bevilling.
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Alkoholloven oppstiller visse vilkår som må være oppfylt for at bevilling skal kunne gis (se punkt 7.2.2
Vandel). Når disse vilkårene er op pfylt, er det opp til kommunens frie skjønn svurdering å bestemme
om bevilling skal gis eller ikke . Det er vide rammer for hvilke hensyn som kan tillegges vekt ved
avgjørelsen av bevillingssøknaden. I § 1 - 7a er et utvalg av de vanligste momentene nevnt. Generelt
kan det sies at alle hensyn som fremmer alkohol lovens formål er relevante. Det er alltid et krav om at
avgjørelsen treffes på saklig grunnlag.

7.2.2 V andel

Alkoholloven § 1 - 7b første og andre ledd :

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist
uklanderlig vandel i f orhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning
som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte - avgifts - og
regnskapslovgivningen.

Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som driver
virksomheten, so m oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin
stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse
på virksomheten.

Formålet med vandelskravet er å hindre ulike former for kriminalitet , særlig økonomisk kriminalitet,
samt å skape rettferdige konkurranseforhold. Økonomisk kriminalitet er sterkt konkurransedrivende
og undergraver skatte - og avgiftsregelverket. Salg av alkohol skal skje på like konkurransevilkår og
med seriøse næringsdrive nd e.

Vandelskravet skiller seg fra de hensyn bevillingsmyndigheten kan legge vekt på etter § 1 - 7a, ved at
bevillingsmyndigheten plikter å ta hensyn til vandelskravet. Dersom de ansvarlige etter § 1 - 7b ikke
tilfredsstiller vandelskravet, er det utelukket å gi bevilling. Hvis de ansvarlige derimot tilfredsstiller
vandelskravet har søkeren likevel ikke automatisk rett til bevilling. Hvorvidt bevilling skal gis i disse
tilfellene beror på en skjønnsmessig avgjørelse, jf. § 1 - 7 og 1 - 7a.

Hvilken vekt det skal legges på ulike regelbrudd vil avhenge av hvor grove de er og hvor lang tid som
er gått siden forholdet ble avsluttet. Jo eldre et lovbrudd er, desto alvorligere bør det være for at det
skal tillegges vekt.

Ved overtredelser av skatte - , avgifts - og regnsk apslovgivningen kan det være grunn til å skille mellom
tilfeller der de personer kravet retter seg mot subjektivt kan klandres for lovbrudd og tilfeller hvor for
eksempel manglende betaling skyldes manglende betalingsevne. Det bør ses hen til om
betalingsv anskene er forbigående eller om de er av bagatellmessig art.

Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel kan det ikke tas hensyn til forhold
som er endre enn 10 år.

Ved vurdering av om bevilling skal gis vil det bli lagt betydelig vekt på:

politiets uttalelse dersom de har negative merknader
negative uttalelser fra andre offentlige organer som kommunen kan eller skal innhente
opplysninger fra. Eksempel på negative uttalelser kan være (ikke - uttømmende) :

o skatte - og avgiftsunndragelser
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o om bevillingshaver leverer pliktige oppgaver i tide
o brudd på regnskapslovgivningen
o om omsetningsoppgaver har blitt levert og bevillingsgebyr betalt innen fristen som

kommunen har satt
o bruk av ulovlig arbeidskraft

bevillingssøkers egnethet basert på anmerkning er fra høringsinstansene
bevillingshave rs egnethet basert på erfaringer fra tidligere bevillingsperioder

7.3 SALGSTI DENE

Alkoholloven § 3 - 7:

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager
før søn - og helligd ager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjel der ikke d agen før Kristi
Himmelfartsdag -

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller
utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utle vering av drikk
som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på
dager før søn - og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at
salg ikke skal finne sted til bestemte tier på dagen eller på bestemte ukedager.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn - og helligdager, 1. og
17. mai.

Salgstidene følger åpningstiden til forretningen, men ikke utover lovens maksimaltid (hverdager kl.
20.00 og lørdag kl. 18.00). Salg av alkoholholdig drikk på søndag og helligdager er ikke tillatt. På dager
før helligdager skal salget opphøre senest kl. 18.00, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. 1. mai
og 17. mai er ikke helligdager, og man kan derfor selge frem til kl . 20.00 dagen før . Alkoholholdig
drikk kan ikke selges 1. mai og 17. mai.

7.4 VI LKÅR

Alkoholloven § 3 - 2:

Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.

Forutsetningen for et lovlig vilkår er at det er begrunnet i alkoholpolitisk hensyn. Følgende v ilkår
kommer i tillegg til bestemmelsene gitt i lov og sentrale/lokale forskrifter:

I nærheten av der alkoholholdige drikkevarer er plassert og ved kassene skal det være tydelig
oppslag som viser salgstidene for alkoholholdig drikk i gruppe 1.
Det er tidspunktet for passering av kasse som er avgjørende for om salg av alkoholholdig
drikk kan skje. Dette gjelder selv om kunden har sluppet inn i forretningen før salg stiden for
alkoholh oldig drikk gruppe 1 har utløpt.
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Ved kassene skal det være tydelig oppslag om at alle under 23 år uoppfordret skal vise
legitimasjon.

7.5 SÆRLI G OM BEVI LLI NG T I L NETTSALG

Alkoholloven § 3 - 1 annet ledd:

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 k an bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling,
eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i § 3 - 1a eller bevilling etter § 3 - 1b. Det gjelder også
der salget skal drives av et selskap som helt eller delvis eies av kommunen. Bevillingen
gjelder for et bes temt lokale og en bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan ikke utøves
sammen med skjenkebevilling i samme lokale.

Alkoholloven er ikke til hinder for nettsalg av alkoholholdig drikk i gruppe 1. Alkoholforskriftens
kapittel 2 og 3 gir føringer for sal g og utlevering av alkoholholdig drikk. Salgsformen gir utfordringer
når det gjelder kontroll med utlevering av varene. Kommunen åpner allikevel opp for nettsalg av
alkohol under visse forutsetninger.

Det må fremgå av søknaden om varene skal utleveres fra et bestemt lokale eller om det skje
ved utkjøring.
Utlevering av alkoholholdig drikk må skje innenfor gjeldende salgstider i kommunen.
Utlevering må kun skje til personer som er over 18 år.
Utlevering må ikke skje til personer som åpenbart er påvirket av rusmidler.
Nettsalg av alkohol må skje i henhold til reklameforbudets bestemmelser.
Bevillingshaver må legge til rette for at salgskontroller skal kunne gjennomføres i henhold til
alkohollov en.
For øvrig må bevilling om nettsalg utøves i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter.

8 B E H AN D LI N G AV SØKN AD E R OM SKJE N KE B E VI LLI N GE R

Alkoholloven § 1 - 4 andre ledd:

Med skjenking forstås s alg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når
bevillingshaver vet om at det drikkes i deles av hans hus som han har rådighet over, eller på
andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser.

Alkoholloven § 4 - 1:

Det kan ikke gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale. Flere skjenkebevillinger til
samme lokale kan bare gis til én bevillingshaver, med mindre det i bevillingene fastsettes
skjenketider som ikke er overlappende, jf. § 4 - 4.

Det kan bare skjenkes alkohol holdig drikk som er levert av en som har tilvirknings - eller
salgsbevilling eller som kan drive engrossalg, eller som er tilvirket eller innført med hjemmel i
§ 4 - 2 tredje ledd.
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Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no . For at søknaden
skal kunne behandles må den være tilfredsstillende utfylt og alle obligatoriske vedlegg må følge med.

8.1 HØRINGSI NSTANSER

Alkoholloven § 1 - 7 annet ledd:

Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det inn hentes uttalelse fra sosialtjenesten og
politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte - og avgiftsmyndighetene.

Alkoholloven § 1 - 7 annet ledd gir kommunen dels adgang og dels plikt til å innhente uttalelser fra
ulike instanser i bevillingssaker. Ut talelsene er aktuelle både i vurderingen av om vandelskravet er
oppfylt etter §§ 1 - 7b og 1 - 7c, og i vurderingen av om bevilling bør gis, jf. alkohollovens § 1 - 7a.

Kommunen skal innhente uttalelser fra politiet og rusenheten. Kommunen kan innhente uttalelse r
fra skatte - og avgiftsmyndighetene. Disse vil kunne uttale seg om forhold til skatte - , avgifts - og
regnskapslovgivning som politiet ikke sitter med opplysninger om. Det er ikke obligatorisk å innhente
uttalelser fra disse organene, men i de fleste tilfel ler vil det være nødvendig for å kunne ta stilling til
om vandelskravet i § 1 - 7b er oppfylt.

Ringerike kommune har som praksis å innhente uttalelser fra politiet, rusenheten, skatteoppkrever
og Skatteetaten. Ved behov vil eventuelle andre instanser bli k ontaktet.

8.2 KRI TERI ER TI L VURDERI NG VED SAKSBEHANDLI N G

8.2.1 K ommunens skjønnsutøvelse

Alkoholloven § 1 - 7a:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet
salgs - og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk - og
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det
kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1 - 7b første ledd er
egnet ti l å ha bevilling.

Alkoholloven oppstiller visse vilkår som må være oppfylt for at bevilling skal kunne gis (se punkt 7.2.2
Vandel). Når disse vilkårene er oppfylt, er det opp til kommunen, på fritt skjønn, å bestemme om
bevilling skal gis. Det er vide rammer for hvilke hensyn som kan tillegges vekt ved avgjør elsen av
bevillingssøknaden. I § 1 - 7a er et utvalg av de vanligste momentene nevnt. Generelt kan det sies at
alle hensyn som fremmer alkohollovens formål er relevante. Det er alltid et krav om at avgjørelsen
treffes på saklig grunnlag.
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8.2.1.1 Kriterier ved vurde ring av forskjellige driftskonsept

Ringerike kommune har ikke tak på antall bevillinger. Kommunen ønsker allikevel å ha god kontroll
på, og eventuelt begrense, antall nyetableringer av skjenkesteder der alkoholholdig drikk utgjør den
vesentligste omsetningsvaren. Ny etableringer skal representere et reelt konsept som viser hvorledes
virksomheten skal markedsføres og drives. Det gis ikke alminnelig skjenkebevilling til driftskonsept
som gatekjøkken, kiosker eller virksomheter som drives og markedsfø res som annet enn et
serveringssted.

8.2.1.2 Kriterier ved vurdering av plassering

Ved vurderingen av søknader om skjenkebevilling, vil det for uli ke type skjenkesteder bli lagt vekt på
lokalenes beliggenhet, størrelse, beskaffenhet og egnethet , samt målgruppen f or virksomheten. Det
vil også bli tatt hensyn til lokalmiljøet og eventuell erfaring med tidligere driftsform, samt trafikale
og/eller ordensmessige problemer.

8.2.2 V andel

Alkoholloven § 1 - 7b første og andre ledd :

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist
uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning
som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte - avgifts - og
regnskapslovgivningen.

Person som eier en vesentlig de l av virksomheten eller av et selskap som driver
virksomheten, som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin
stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentl ig innflytelse
på virksomheten.

For målet med vandelskravet er å hindre ulike former for kriminalitet, særlig økonomisk kriminalitet,
samt å skape rettferdige konkurranseforhold. Vandelskravet skiller seg fra de hensyn
bevillingsmyndigheten kan legge vekt på etter § 1 - 7a, ved at bevillingsmy ndigheten plikter å ta
hensyn til vandelskravet. Dersom de ansvarlige etter § 1 - 7b ikke tilfredsstiller vandelskravet, er det
utelukket å gi bevilling. Hvis de ansvarlige derimot tilfredsstiller vandelskravet har søkeren likevel
ikke automatisk rett til be villing. Hvorvidt bevilling skal gis eller ikke i disse tilfellene beror på en
skjønnsmessig avgjørelse, jf. § 1 - 7 og 1 - 7a.

Hvilken vekt det skal legges på ulike regelbrudd vil avhenge av hvor grove de er og hvor lang tid som
er gått siden forholdet ble av sluttet. Jo eldre et lovbrudd er, desto mer alvorlig bør det være for at
det skal tillegges vekt.
Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel kan det ikke tas hensyn til forhold
som er endre enn 10 år.

Skjenking av alkohol skal skje på like konkurransevilkår og med seriøse næringsdrivende. Ringerike
kommu nes utelivs bransje består i stor grad av gode og profesjonelle næringsdrivende som bidrar til
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stor verdiskapning. Imidlertid er denne delen av næringslivet spesielt utsatt for økonomisk
kriminalitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet .

Ved vurdering av om bevilling skal gis vil det derfor bli lagt betydelig vekt på:

politiets uttalelse dersom de har negative merknader
negative uttalelser fra andre offentlige organer som kommunen k an eller skal innhente
opplysninger fra som for eksempel:

o skatte - og avgiftsunndragelser
o om bevillingshaver leverer pliktige oppgaver i tide
o brudd på regnskapslovgivningen
o om omsetningsoppgaver har blitt levert og bevillingsgebyr betalt innen fristen

kommu nen har satt
o bruk av ulovlig arbeidskraft

bevillingssøkers egnethet basert på anmerkninger fra høringsinstansene
bevillingshavers egnethet basert på erfaringer fra tidligere bevillingsperioder

8.3 SKJENKETIDENE

Alkoholloven § 4 - 4 ; første til syvende ledd :

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til kl. 24.00. Skjenking av
annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke
eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd.

Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning.

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av
ann en alkoholholdig drikk er forbud t mellom k l. 03.00 og 06.00.

Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan ikke fastsettes utover den tid det
kan skjenkes annen alkoholholdig drikk.

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp.

På overn attingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til
overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i denne paragraf.

Bestemmelser vedrørende skjenketider i Ringerike kommune:

Inneservering og uteserving: frem til kl. 03.00 alle dager.
Konsumet av utskjenket alkoholholdig drikk skal være opphørt senest kl. 03.30.
Bevillingshaver har ansvaret for å sørge for at det ikke drikkes alkoholholdig drikk etter dette.
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 kan tidligst starte klokken 1 0.00 og
alkoholholdig drikk i gruppe 3 kan tidligst starte klokken 13.00.
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8.3.1 Spesielt ved innføring av sommer - og vintertid

Når klokken stilles ved overgangen til sommer - og vintertid, oppstår spørsmål et om hvordan
skjenketiden skal tilpasses den nye tiden.

Sommertid:

Ved overgang til sommertid stilles klokken frem fra kl. 02.00 til kl. 03.00. Skjenkesteder som i
henhold til bevillingen har skjenketid til kl. 03.00 må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken
stilles frem, dvs. kl. 02.00. Klokken er da 03.00 etter ny tid.

Vintertid:

Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake fra kl. 03.00 til kl. 02.00. I henhold til maksimaltidene
vil skjenketiden ha utløpt kl. 03.00 (når klokken blir 03.00 første gang den natten), og den utvides
derfor ikke med en ekstra time.

8.3.2 Spesielt for uteservering

Skjenkesteder som har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på nærmere avgrenset område
utendørs, kan skjenke de drikkevarer som bevillingen omfatter. På serveringssteder med utendørs
musikk skal musikke n opphøre senest klokken 23.00 alle dager. Unnta k kan gjør e s i forbindelse med
spesielle arrangement. Vedtak om unntak avgjøres av politiet.

8.4 VI LKÅR

Alkoholloven § 4 - 3

Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige re gler.

Følgende vilkår kommer i tillegg til bestemmelsene gitt i lov og sentrale/lokale forskrifter:

Skjenkestedets ansatte kan ikke konsumere alkohol og /eller være påvirket av rusmidler i
arbeidstiden.
Bevillingshaver må følge politiets pålegg om ordensvakter .
Bevillingshaver må påse at alle ansatte fullfører e - læringskurs i ansvarlig vertskap. Diplom for
bestått e - læringskurs oppbevares i IK - perm.
Vakter og annen betjening som har kontrolloppgaver og /eller betjener virksomhetens
gjester i skjenkelokalet eller på utendørs skjenkeområde skal bære skilt og arbeidsantrekk
slik at de er identifiserbare.
Bevillingshaver skal ha dokumentasjon på at ansatte er registrert arbeidstakerregisteret og at
de har lovlige arbeidskontrakter.
Pålegg fra bran nvesen, mattilsyn og kommune skal til enhver tid bli fulgt.
Bevillingshaver sk al sørge for orden og renhold i og utenfor skjenkestedet inne n klokken
06.00 samme dag.
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8.5 BEVI LLI NG FOR ENKELTS TÅENDE ANLEDNING/AMBULERENDE SKJENKEB EVI LLI NG

Alkohollove n § 4 - 5 :

Kommunestyret kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller
skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillingene blir utøvd på et sted eller
steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking ti l deltakere i sluttet selskap.
En ambulerende bevilling kan ikke utvides til å omfatte tilvirkning eller innførsel av
alkoholholdig drikk for skjenking i egen virksomhet.

Privatpersoner som låner eller leier et lokale for en bestemt anledning til sluttet selskap kan servere
alkoholholdig drikk i disse lokalene uten skjenkebevilling, dersom skjenking skjer uten vederlag.
Selskaper og andre juridiske personer kan ikke servere alkoholholdige drikkevarer i slike lokaler uten
skjenkebevilling. Det samme gjelder dersom privatpersoner skjenker alkoholholdige drikker i slike
lokaler mot vederlag.

Det skilles mellom skjenkebevilling for enkeltstående anledning og ambulerende skjenkebevilling:

Skjenkebevilling for enkeltstående anledning:

En skjenkebevilling kan gis for en enkelt bestemt anledning, jf. alkoholloven § 1 - 6 annet ledd.
Bevilling for en enkelt bestemt anledning er først og fremst ment for åpne arrangementer
som for eksempel festivaler, vernissasjer eller forestillinger.
Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet.
Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement.
Det stilles krav om styrer og stedfortreder.
Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder.
Søkere vandelsvurderes på lik linje med søkere om fast sk jenkebevilling.
De som innvilges bevilling for enkeltstående anledning må følge de skjenke - og åpningstider
som gjelder for skjenkesteder.
Omsetningsoppgave for omsatt mengde alkohol må sendes inn i etterkant av arrangementet.

Ambulerende skjenkebevilling:

Kommunestyret har opprettet et antall ambulerende skjenkebevillinger som ikke er knyttet
til noen bestemt person eller et bestemt lokale. Det er først i forbindelse med den aktuelle
bruk at bevillingen kobles til person og lokale.
Ambuler ende bevillinger er tenkt brukt ved sluttede selskap hvor man på forhånd vet hvem
som kommer. F.eks. bryllup, jubileum og mindre jobbfester.
Ambulerende bevillinger kan gis for all alkoholholdig drikk, men bare til sluttede selskaper.
Det kan gis ambuleren de bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3 til skjenkesteder
som kun har ordinær bevilling for gruppe 1, under forutsetning av at skjenkes til et sluttet
selskap.
Det stilles i utgangspunktet krav om styrer og stedfortreder, men d et kan gis frita k for kravet
om stedfortreder.
Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder.
Søkere vandelsvurderes ikke.
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9 K ON TR OLL

Alkoholloven § 1 - 9 første ledd:

Kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk , kommunal
bevilling til salg av alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og statlig bevilling etter § 5 - 3
første ledd tilligger kommunen.

Det er opp til den enkelte kommune hvordan man ønsker å organisere kontrollen. Ringerike
kommune har valgt en privat aktør for å forestå den utøvende kontrollen med stedene som ha fått
innvilget bevilling.

Ved årets utløp skal bevillingshavere sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol, jf.
alkoholforksriften § 6 - 3 andre ledd. For å kontrollere eventuelle endringer i eierforhold ved salgs - og
skjenkesteder skal bevillingshaver sende inn revisorbekr eftet aksjeeierbok sammen med
omsetningsoppgave n .

Bevillingsmyndigheten kan når som helst kreve tilgang til salgs - og skjenkestedets lokaler og
regnskaper, herunder kreve å få nødvendige opplysninger om regnskap og drift fra bevillingshaver.
Bevillingshave r plikter uten erstatning eller vederlag å utlevere nødvendige vareprøver til
bevillingsmyndighet, jf. alkoholloven § 1 - 9 tredje ledd.

Kontrollen skal ikke bare gjelde der hvor salgs - og skjenkevirksomheten utøves, men også lager,
bakrom og tilstøtende lok aler som bevillingshaver disponerer.

Alle steder med fast skjenkebevilling skal kontrolleres minst en gang per år. Det skal utføres tre
ganger så mange kontroller som det er bevillinger i kommunen, jf. alkoholforskriften § 9 - 7.

Kontroll med ulovlig skjenki ng der bevilling mangler er en oppgave for politiet.

10 R E AKSJON E R VE D OVE R TR E D E LSE AV B E STE M M E LSE R
K N YTTE T TI L SALGS - OG SK JE N KE B E VI LLI N GE R

Alkoholforskriften § 10 - 1:

Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i § 10 - 2 til § 10 - 6 gjelder der kontroll
gjennomført i henhold til kapittel 9 i denne forskriften eller rapport fra andre myndigheter,
avdekker at innehaver av kommunal salgs - eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter
etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bes temmelser i lov eller i
medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av
vilkår i bevillingsvedtaket.
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10.1PRI KKBELASTNI NGSSYST EMET

Alkoholforskriften § 10 - 2 første ledd:

Ved overtredelser som nevnt i § 10 - 3 skal kommune n tildele bevillingshaver et bestemt
antall prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt
brudd.

Alkoholforskriften § 10 - 3:

Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker:

- salg, utlevering eller skjenking til p erson som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1 - 5 annet
ledd.

- brudd på bistandsplikten, jf. § 4 - 1 annet ledd i denne forskriften.
- brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3 - 9 og § 4 - 7.
- hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven § 1 - 9.

Fø lgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker:

- salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3 - 1 i denne
forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av
rusmidler, jf. § 4 - 2 første ledd i denne forskriften.

- brudd på salgs - , utleverings - og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 3 - 4a, § 3 - 7
og § 4 - 4.

- skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven §
1 - 5 første ledd.

- brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf.
alkoholloven § 1 - 5 tredje ledd.

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:

- det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller
bevillingshav er sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater
stedet, jf. § 4 - 1 i denne forskriften.

- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1 - 9 siste ledd, jf. kapittel
8 i denne forskriften.

- manglende levering av oms etningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne
forskriften.

- manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne
forskriften.

- brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1 - 7c.
- gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1 - 8 annet ledd.
- gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1 - 8 annet ledd.

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk:

- brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4 - 6 i denne forskriften.
- brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4 - 5 i denne forskriften.
- konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. § 4 - 4 i denne forskriften.
- gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4 - 4 i denne forskriften.
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- brudd på krav om plassering av alkohol holdig drikk på salgssted, jf. § 3 - 3 i denne
forskriften.

- brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3 - 2 og § 4 - 3.
- brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9 - 2, jf. kapittel 14 i denne forskriften.
- andre overtredelser som omfattes av alko holloven § 1 - 8 første ledd, jf. blant annet

alkoholloven § 3 - 1 femte ledd, § 4 - 1 annet ledd, § 8 - 6, § 8 - 6a, § 8 - 12 og § 8 - 13.

Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen tildele
færre prikker for en overtredelse enn det som følger av § 10 - 3. Dersom det foreligger svært
skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en overtredelse enn det som
følger av § 10 - 3. Dette følger av alkoholforskriften § 10 - 4 første og annet ledd.

Ordningen med prikkbel astning er obligatorisk, og kommu n e n er forpliktet til å følge for s k riftens
anvisninger.

Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om tildeling av
prikker, jf. forvaltningsloven § 16. Dette følger av alkoholforsk riften § 10 - 5.

10.2 INNDRAGNING AV BEVI LL I NG

Alkoholloven § 1 - 8 første ledd :

Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden,
eller for en kortere tid der som vilkårene i § 1 - 7b ikke lenger er oppfylt , eller dersom
b evillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i
medhold av denne. Det samme gjelder overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av
annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, inndras
bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12
prikker skal bevillingsmyndi g heten øke lengden på inndragningen tilsvarende, jf. alkoholforskriften §
10 - 2 annet ledd.

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Toårsperioden
gjelder uavhengig om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. alkohol loven § 1 - 6. Ved
overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1 - 10 første ledd.

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut
forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forval tningsloven § 16.

En bevilling kan også inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året.

11 K LAGE AD G AN G

Alkoholloven § 1 - 16:

Kommunens enkeltvedtak etter § 1 - 8 og kap. 3, 4 og 7 kan påklages til fylkesmannen.
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Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om
det er blitt til på lovlig måte.

Søksmål om gyldigheten av enkeltvedtak etter alkoholloven § 1 - 8 og kapittel 3, 4 og 7, hvor
Fylkesm annen har fattet vedtak etter denne paragrafs annet ledd, kan ret tes mot kommunen.

Eventuelle klager sendes via Ringerike kommune innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Kommunen har stort selvstyre i alkoholsaker og fylkesmannen kan ikke overprøve forvaltningens frie
skjønn.

12 B E VI LLI N G SGE B YR

Alkoholloven § 7 - 1 første l edd :

For bevilling til salg av alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og til skjenking av
alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet
omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Gebyret skal betales etter de satser som fremkommer av alkoholforskriften § 6 - 2.

Bevilling sgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1700 for salg og kr. 5300 for skjenking.
Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For
ambulerende bevilling kreves et gebyr på kr. 380 pr. gang. Gebyret for enkeltstående anledning
beregnes på samme måte som for ordinær skjenkebevilling, dvs. etter omsatt vareliter av de ulike
gruppene alkoholholdig drikk.

Når det innvilges bevilling for enkeltstående anledning til arrangemen ter i regi av seniorsentre og
organisasjoner registrert i frivillighetsregisteret , skal det faktureres som for en ambulerende
bevilling . Dette for å unngå urimelige høye kostnader knyttet til arrangementer som ikke har et
kommersielt formål.
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13 D E LE GASJON E R

Alkoholpolitisk handlingsplan behandles av kommunestyret.

For øvrig er avgjørelser delegert slik:

TYPE AVGJØRELSE AVG.
MYNDIGHET

Søknader om salgs - og skjenkebevillinger, herunder søknader om fornyelse Formannskapet
Permanent endring av skjenkelokale/virksomhet Formannskapet
Inndragning av bevilling etter forhold som ikke er omfattet av
prikktildelingssystemet

Formannskapet

Godkjenne endring av styrer og /eller stedfortreder for styrer Rådmannen
Prikktildeling og inndragning av bevilling, jf. alkoholforskriftens § 10 - 2 til §
10 - 6 og alkohollovens § 1 - 8.

Rådmannen

Inndragning av bevilling som følge av at bevillingen ikke er benyttet siste år Rådmannen
Utvidelse av skjenkelokale eller skjenketid for en enkelt anledning Rådmannen
Ambulerende bevilling/bevilling for enkeltstående anledning Rådmannen
Serveringsbevilling Rådmannen





   

 

           

Hønefoss, 26. februar 2020 

Til  

Ringerike kommune 

 

Uttalelse om alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2020-2024 
 

Ringerike KrF synes forslaget til alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2020-2024 er 

godt og ryddig utformet.  

 

Vi mener det vil være et godt tiltak for å redusere alkoholbruken at man stenger alkoholskjenkingen 

tidligere om natta enn foreslått. Vi har imidlertid merket oss at Politiet har orientert om at en 

tidligere avslutning av skjenkingen om natta neppe vil føre til færre ordensforstyrrelser. Politiets 

store bekymring nå er at det er svært mye bruk av narkotiske stoffer. De er bekymret for konse-

kvensene dersom bruk av en del av disse stoffene gjennom foreslått reform blir avkriminalisert. 

Ringerike KrF ser at politiet har store utfordringer med også å ha fokus på ulovlig bruk og omsetning 

av narkotiske stoffer. Ringerike KrF lar være nå i foreslå redusert skjenketid.  

 

Kommunen bruker mye penger på idrettsarenaer. Da burde man samtidig i større grad å kreve at det 

ikke serveres alkohol på slike steder, selv om det er lagt opp til at det skjer i spesielle soner og når 

det er pauser. Det er viktig at man har mange alkoholfrie soner i samfunnet. Det vil redusere 

drikkepresset. 

 

Gebyrene for salg og skjenking av alkohol bør økes slik at det ikke blir søkt om unødig mange løyver. 

 

Sist sommer var det i Ringerikes Blad et stort fokus på rusproblene på Ringerike. Dette kom lite fram i 

den Helsemeldingen som kommunestyret behandlet 27.6.2019. KrF påpekte det. Folkehelse-

meldingen blir lite ganglig dersom den blir så overordnet at man ikke får satt fokus på det som er 

problematisk. Det som ble påpekt sist sommer om rusmiddelprobleme må avstedkomme styrkede 

forebyggende tiltak. Det bør utarbeides en egen plan for det. 

 

Med vennlig hilsen 

RINGERIKE KRF 

 

 

Arnfinn J Holten 

leder 

Ringerike Kristelig Folkeparti  

Styreleder: Arnfinn J Holten 

Hvervenenga 16, 3511 Hønefoss 

Epost: arnfinn.holten@hebb.no 

Tlf 91543285 

Org.nr. 998 183 561 

Bankkonto 2280.22.33144 

Vips 555026 



Hønefoss bowlingsenter AS mener at vi burde kunne få servere alkohol i hele hallen, selv om 
det er barn til stedet på grunn av  
 

 Peppes pizza har barnebursdager, hvor de voksne får lov til å drikke alkohol. 

 Du trenger ikke å reise lengere enn over Sollihøgda, før man kommer til en 
bowlinghall, hvor man kan servere alkohol i hele hallen.  Det samme gjelder Gjøvik og 
Fagernes.  

 Ønske om dette er også på grunn av økonomi i hallen. Det er vanskelig å drifte en 
bowlinghall, hvor man ikke får lov til å servere alkohol. 
Poenget med dette er jo ikke at det skal være ett fyllested, men ett sted hvor folk kan 
nyte en øl/glass vin sammen med for eksempel pizza. Vi får personer så å si daglig 
som kommer å skal kjøpe øl, men dropper det da vi sier at vi kun kan servere det inne 
i våres lukket pub. Det er så å si ingen som ønsker å gå til og fra baren hele tiden, 
bare fordi at de skal ta seg en slurk av ølen. Det vil heller ikke være sosialt lenger.  

 Vi har meget god oversikt over alle baner og sitteplasser, både fra kasse og kjøkken. 
Vi har ingenting i veien (eks. Søyle) og alt er egentlig bare ett stort rom. Og med dette 
så har vi god oversikt over hva som skjer.  Det er ikke noe problematisk for oss å 
kunne ha full kontroll på skjenking, da de ansatte samarbeider godt og har god 
kommunikasjon. Vi kommer heller ikke til å servere alkohol i våres bursdagsrom. 

 Vi har en del firmaer som ønsker å komme til oss for å ta seg ett julebord. Og som 
regel er det alltid noen som ikke er over 18 år. Dette betyr enten at de over 18 år 
sitter i den lukket puben, mens de under 18 år må sitte utenfor. Eller at det ikke blir 
noe hos oss. Rett å slett fordi at de over og under ikke kan sitte sammen mens dem 
spiser, for de fleste over 18 år på ett julebord ønsker å ta seg ett glass vin eller en øl.  

 Vi er heller ikke tjent med at det blir konsumert med for mye alkohol, da 
småbarnsfamilier ikke ønsker å være der når det er mange beruset personer til stede. 
Det vil bli en veldig streng kontroll på det i det daglige, samt helger.  

 Vi har hatt en del kontakt med haller hvor dette har vært tillatt, og vi har ikke hørt 
om noe problemer rundt dette. Og hvis det evt. Skulle ha oppstått noe problemer, så 
har jeg min fulle tillit til at mine ansatte håndterer dette problemet, på en rolig og 
profesjonell måte.  

 Under idrettsarrangementer vil det selvfølgelig ikke bli servert ute ved banene, da 
Norges bowlingforbund har klare regler og krav rundt dette.  

 

Det er altså denne delen i handlingsplanen vi vil endre på. 
 
´´Bowling- og golfsentra kan gis skjenkebevilling dersom personer under 18 ikke oppholder seg i 
lokalet der skjenkingen skjer. Kulturhus i tilknytning til idrettshall/skole kan gis skjenkebevilling etter 
skolens åpningstid eller hvis det ikke pågår idrettsarrangement når skjenkingen skjer.´´ 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/564-2  Arkiv: 610  

 

Sak: 31/20 

 

Saksprotokoll - Sluttrapporter investeringsprosjekt  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Sluttrapporter for investeringsprosjekt tas til orientering  

 
 

Behandling i Formannskapet 24.03.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/564-1   Arkiv:   

 

 

Sluttrapporter investeringsprosjekt  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Sluttrapporter for investerinsgprosjekt tas til orientering  

 

 

 

 

Sammendrag 

 

Gjennom handlingsprogrammene fra 2016 og frem til dagens handlingsprogram for perioden 

2020-2023 så har Ringerike kommune hatt en stor investeringstakt både på offentlige 

formålsbygg og kommunal infrastruktur. 

Det er her i denne saken omtalt 6 investeringsprosjekter. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I handlingsprogrammene for 2016 og frem til dagens handlingsprogram (2020-2023) så 

investerer Ringerike kommune betydelige investeringsmidler i offentlig infrastruktur og 

formålsbygg. 

 

I denne saken fremmes disse prosjektene for avslutning. Sluttrapporter ligger som vedlegg til 

saken.  

 

1. Sokna skole  

2. Benterud skole  

3. Kilemoen vannverk 

4. Austjord dagsenter  

5. Austjord Hjelpemiddellageret  

6. Nes brannstasjon  

7. Sokna brannstasjon  

 



- 

 

Sokna skole  

 

Sokna skole ble toralrenovert i 2016. Det en 1-10 skole bestående av flere byggetrinn. Den 

endste delen ble bygget i 1959 og har to etasjer pluss kjeller under deler av bygget. Den nyeste 

delen er fra 1981.  Begge delene av skolen ble totalrehabilitert i prosjektet for å gi mer 

moderne læringsarealer, og for å tilfreddtille dagens krav så skolen kan oppnå godkjenning 

etter forskrift om miljørettet helsevern. 

 

I handlingsplanen for 2015-2018 ble det avsatt 70 millioner kroner til gjennomføring. 

 

I prosjektet ble det satt en mål innefor følgende kategorier: 

- Samfunnsmål 

- Effektmål  

- Resultatmål  

 

Disse utdypes i sluttrapporten. Prosjektet har levert på samtlige punkter bortsett fra 

resultatmålet om at skolen oppnår godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern. Skolen 

mangler fortsatt godkjenning, Dette skyldes i hovedsak utfordringer i idrettsbygget som ligger 

på skolens område og som ikke var en del av dette prosjektet. Selve gymsalen ble rehabiltert i 

noen år tidligere, men det ble da ikke gjort noe med garderobene. Nå der de også rehabilitert 

og tatt i bruk igjen etter nyttår i 2020. Bilbioteket fikk og nye og oppdaterte lokaler som en 

følge av skoleprosjektet. 

 

Bevilget totalramme var 70 millioner kroner Skolen ble levert til 63 150 000 kroner.  Inventar 

utgjorde 2,6 millioner kroner. Under gjennomføringer kom det fram nødvendige behov for 

oppgradering utomhus. Dette kom inn i prosjektet som tilleggsbestilling og utgjorde 

3 150 000 kroner.  Dette var nødvendig for å få en helhet i skoleanlegget og for at skolen skal 

kunne bli godkjent etter forskrift for milljørettet helsevern.  

Totalt påløpte kostnader for Sokna skole er kr 68,9 millioner kroner.   

 

Skolebygget stod ferdig innen avtalt tid med en høyere kvalitet enn tidligere planlagt og til en 

kostnad innenfor bevilget ramme.  

 

 

 

Benterud skole  

 

Benterud skole erstatter Eikli skole og Kirkeskolen. Det ble gjort flere vedtak i saken, fra 

vedtak om å bygge ny skole i 2008, til igangsettingsvedtaket i 2017:  

«Ny skole Hønefoss Sør vedtas bygges innenfor et budsjett på kr 353 millioner inkl. 

moms, slik vedlagte forprosjekt slik vedlagte forprosjekt viser» (K-sak 25/17) 

 

Rammen på 353 millioner kroner omfatter skolebygg, uteområde og kjøp av tomt for 38 

milloner kroner. 



- 

Det var byggestart i 2017. Skolen ble ferdigstilt og levert til overtagelse 12.10.2018, og tatt i 

bruk fra 4.1.2019. Skolen er levert innenfor tidsramme, innenfor økonomisk ramme og til en 

tilfredsstillende kvalitet. 

I prosjektet ble det satt en del mål innefor følgende kategorier: 

- Samfunnsmål 

- Effektmål  

- Resultatmål  

 

Disse utdypes i sluttrapporten (Vedlegg).  Hovedessensen i den er at prosjektet har levert på 

samtlige punkter. 

Ballspillflaten ved siden av Benterud stua er ikke ferdigstilt. Den delen av tomten ble 

«frosset» for videre arbeider høsten 2018 da det ble påvist miljøforurensing i randsonen mot 

elven på utsiden av tomten. Området, som er tiltenkt ballspill, kan nå opparbeides og vil stå 

klar til skolestart i 2020.  

Kostnadsrammen for prosjektet var på 353 millioner kroner med tomtekjøp (K-sak 25/17). 

Ved sluttoppgjør var det påløpt 336,3 millioner kroner. Det er avsatt 4 millioner kroner til 

ballområdet som ikke er ferdigstilt ennå. Totalkostnaden for skole og tomt blir da 340,3 

millioner kroner. 

Skoleveistiltakene beskrevet i reguleringsplanen (K-sak 26/17) er og gjennomførte, og var 

ferdigstilt til skolen åpnet. Skoleprosjektet dekket fullføringen av skoleveistiltakene og deler 

av VA-løsningen utenfor tomtegrensen.  Dette er også nå ferdigstilt.  

 Det samlede mindreforbruket ut fra vedtatt ramme er 7,7 millioner kroner. 

 

 

Kilemoen vannverk  

 

Det er etablert et nytt vannbehandlingsanlegg for manganfjerning i tilknytning til Ringerike 

vannverk. Det nye anlegget er dimensjonert for å kunne forsyne 60 000 personer. I tillegg til 

utvidelse av vannbehandlingsanlegget har bassengkapasiteten blitt økt med et nytt basseng på 

3 000 m3, slik at samlet bassengkapasitet i tilknytning til vannbehandlingsanlegget er 5 000 

m3.  

 

I handlingsprogrammet for perioden 2015-2018 og årsbudsjett 2015 ble det vedtak om 

finansiering av gjennomføring av Ringerike vannverk. Se oppstilling under. 

Økonomiske hovedtall Godkjent budsjett Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase 123 mill. kr 111,9 mill. kr 11,1 mill. kr 

Eks. Byggherrekost 111,7 mill. kr 98,5 mill. kr 13,2 mill.kr 

Eks. Prosjekteringskost 104,5 mill. kr 90,2 mill. kr 14,3 mill. kr 

Reservevann Tjorputten  2,5 mill. kr 2,8 mill kr  0,3 mill. kr 



- 

Den faktiske kostnaden er antatt, da entreprisen for utomhusanlegg ikke er avsluttet eller 

overtatt.  

 

Krav og føringer i prosjektet. 

Prinsipp Den faktiske implementeringen i dette prosjektet 

1. Tilfredsstille 
drikkevannsforskriften 

- Etablert manganfjerning (fysisk/kjemiske parametere) 

- Etablert UV-desinfeksjon (mikrobiologiske parametere 

og hygienisk barriere) 

- Tilsatt marmor i trykkfiltrene (korrosjonsparametere) 

 
2. Anlegg som gir grunnlag for 

stabil og god drift 
- Etablert styresystem med automatisert drift som ikke 

krever kontinuerlig oppfølging av driftspersonell. 

- Valgt materialer og utstyr på prosessutstyr og rør med 

høy kvalitet som krever lite vedlikehold. 

 
3. Arkitektonisk tilpasning til 

eksisterende bebyggelse/kledning 
i tegl. 
 

- Etablert tegl på ny bygning for tilpasning til 

eksisterende bygning og for mindre utvendig 

vedlikehold. 

 
4. Kriterier for energi: TEK 10 - Bygget er prosjektert og bygget iht. krav i TEK 10. 

 

 

Positivt: Den ble satt av tilstrekkelig reserve i den opprinnelige rammen. Det var god 

konkurranse på entreprisene, slik at tilbudsprisene stort sett ble lavere enn forventet.  

Negativt: Prosjektet ble utvidet til også gjelde oppgradering av eksisterende bygg og basseng. 

Dette ble mer kostbart enn forutsatt da det ble avdekket flere feil på bygningen. 

Prosjektet er levert innenfor økonomi og fremdrift som var satt. 

 

Austjord dagsenter  

 

Komplett rehabilitering og ombygging av tidligere kantinebygg på Austjord, med hensikt å 

etablere inntil 60 dagsenterplasser for brukere med vedtak om dagsenterplass.  Totalt ca 600 

m2, finansiert av Husbanken, med en kostnadsramme på ca. 15,8 millioner kroner.  

 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. 

Oppdragsavtalen var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang og avgrensning, selv 

om det var noe uklart nøyaktig hvor grensesnittet lå mot Teknisk forvaltning og tiltak på deler 

av eksisterende bygg som ikke var omfattet av prosjektet.  

Høy måloppnåelse på 

Virksomhetsmål: 

 

Bygget oppfyller alle nødvendige funksjoner på en god måte. Bygget har blitt et populært og 

godt tilbygg til eldre innbyggere.  

Etablering av inntil 60 dagsenter plasser har vist seg å være en tilstrekkelig/ passende 

dimensjonering.  



- 

  

Effekt og resultamål: 

 

Moderne og godt tilrettelagt bygg som ivaretar funksjon på en tilfredsstillende måte. 

 

Total godkjent kostnadsramme for prosjektet ved oppstart var ca. 15 millioner kroner 

inkludert merverdiavgift. i tillegg ble det avsatt ca. 800 000 kroner til anskaffelse av løst 

inventar (møblering etc.), til sammen 15,8 millioner kroner. Totalt påløpte kostnader ved 

avslutning av prosjektet var ca 15,6 millioner kroner.  Merforbruket ble innedekket av Helse 

og omsorg. 

 

Austjord hjelpemiddellager 

 

Etablering av nytt permanent hjelpemiddellager for å handtere kommunens ansvar og plikter i 

forhold til tekniske/elektroniske hjelpemidler av midlertidig karakter  

Hjelpemiddel lageret ble etablert ved Austjord behandlingssenter. Ombygging av tidligere 

svømmehall og admin. bygg, samt påbygg med gangforbindelser mot eksisterende dagsenter. 

Innbefattet og utomhus/ parkering, og rampe for varelevering. I tillegg til hjelpemiddel lager 

ble det etablert lokaler for administrasjon, felles møterom og en demo leilighet for 

velferdsteknologi. 

 

Samtlige punkter i oppdragsavtalen samt måloppnåelse som ble satt er levert. Se sluttrapport 

som ligger vedlagt. 

 

Total godkjent kostnadsramme for prosjektet ved oppstart var ca. 11,1 millioner kroner 

inkludert merverdiavgift. Totalt påløpte kostnader ved avslutning av prosjektet var 11,7 

millioner kroner. Årsaken til avviket på 0,6 millioner kroner var at prosjekteier utløste 

opsjoner for oppgradering av admin. bygget (utskiftning av vinduer, fendring i korridorer, nye 

nødlys, etc) som ikke var medberegnet i opprinnelig kostnadsramme. Kostnader utover 

godkjent kostnadsramme er godkjent av prosjekteier/ bestiller (kommunalsjef helse og 

omsorg).  

 

Prosjektet var del av en samlebevilgning som omfattet både dagsenter og hjelpemiddel lager. 

Deler av dette var Husbankfinansiert. 

 

Nes Brannstasjon  

 

Brannstasjonen på Nes er utdatert for mange år siden. Brannstasjonen på Nes i Ådal besto av 

en leid garasje til brannbil og utstyr, mens mannskapene og deres utstyr hadde tilhold i en 

gammel brakke på ca. 15 m2. Denne løsningen tilfredsstiller ikke dagens krav til hverken 

arbeidsmiljø eller helse, miljø og sikkerhet. 

Det ble vedtatt å bygge ny brannstasjon på kommunal tomt rett ovenfor Nes Samfunnshus.  

Prosjektet er en del av en totalleveranse for to identiske brannstasjoner.  

Kostnadsrammen for totalprosjektet var kr. 17 MNOK, dvs. 8,5 MNOK på hver stasjon. 

Totalt påløpte kostnader ved avslutning av dette prosjektet var 8.918.365,- NOK. 

 

 



- 

 

Økonomiske hovedtall Godkjent 

budsjett 

Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase 8.500.000,- 8.918.365,- 418.365,- 

Omdisponering midler fra andre prosjekter 418.365,- 418.365,- 0 

    

 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. 

Oppdragsavtalen og brannvesenets krav var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang 

og avgrensning.   

Det var ingen avvik i prosjektet og ingen alvorlige HMS hendelser 

 

Sokna brannstasjon  

 

Lokalene som mannskapene og bilene holdt til i på Sokna var en gammel kommunal garasje. 

Denne løsningen tilfredsstiller ikke dagens krav til hverken arbeidsmiljø eller helse, miljø og 

sikkerhet. 

Det ble vedtatt å bygge ny brannstasjon samme tomt hvor den gamle kommunale garasjen da 

ble revet for å gi plass til ny brannstasjon.  

Prosjektet er en del av en totalleveranse for to identiske brannstasjoner.  

Kostnadsrammen for totalprosjektet var kr. 17 MNOK, dvs. 8,5 MNOK på hver stasjon. 

Totalt påløpte kostnader ved avslutning av dette prosjektet var 9.133.051,- NOK. 

 

 

 

Økonomiske hovedtall Godkjent 

budsjett 

Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase 8.500.000,- 9.133.051,- 633.051,- 

Omdisponering midler fra andre prosjekter 633.051,- 633.051,- 0 

    

 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. 

Oppdragsavtalen og brannvesenets krav var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang 

og avgrensning.   

Det var ingen avvik i prosjektet og ingen alvorlige HMS hendelser. 

 

 



- 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er de siste to årene avsluttet flere investeringsprosjekt. Sluttrapportene viser at 

investeringsprosjektene leveres innenfor tidsrammene, budsjett og oppdragbeskrivelser som er 

satt.  Kommunen har vært heldig med valg av gjennomføringstidspunkt for prosjektene både 

med hensyn til tilgjengelig kapasitet hos entreprenører samt markedet for øvrig. 

Rådmannen vil forelå at det en gang årlig leveres en sak til politisk behandling om 

sluttrapporter  for investeringsprosjekt som er avsluttet. 

 

Rådmannen anbefaler at sluttrapportene for investeringsprosjektene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

Sluttrapport Benterud skole 

Sluttrapport Nes Brannstasjon 

Sluttrapport Sokna Brannstasjon 

Sluttrapport Austjord Dagsenter  

Sluttrapport Austjord hjelpemiddellager  

Sluttrapport Sokna skole  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 
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1. KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 
Det er etablert et nytt vannbehandlingsanlegg for manganfjerning i tilknytning til Ringerike vannverk. 

Det nye anlegget er dimensjonert for å kunne forsyne 60 000 personer. I tillegg til utvidelse av 

vannbehandlingsanlegget har bassengkapasiteten blitt økt med et nytt basseng på 3 000 m3, slik at samlet 

bassengkapasitet i tilknytning til vannbehandlingsanlegget er 5 000 m3.  

 

 

2. OPPNÅELSE AV PROSJEKTETS MÅL 
 

Prosjektets mål Grad av oppnåelse Forklaring 

Effektmål   

Ikke negativ påvirkning av 

dagens vannforsyning. 
Det har ikke vært bortfall av 

vannforsyning under 

prosjektet. Det har imidlertid i 

noen korte perioder vært økt 

manganinnhold i vannet ut fra 

Kilemoen. Dette som følge av 

omkoblinger på 

råvannsledningen inn til 

vannbehandlingsanlegget, hvor 

man ikke har hatt mulighet til å 

spyle ut råvannsledningen før 

gjenopptakelse av 

vannproduksjonen. Det har 

ikke vært noen andre 

forringelser i vannkvaliteten 

underveis i prosjektet. 

 

Ingen negative hendelser. Dvs. 

ingen bortfall av forsyning, 

kokepåbud knyttet til 

anleggsperioden e.l. 

 

Oppnå ønsket vannbehandling. Vannbehandlingen består av 

manganfjerning ved hjelp av 

tilsetting av ozon og 

etterfølgende filtrering. 

Manganinnholdet er nå lavere 

enn kravet i 

drikkevannsforskriften (0,05 

mg Mn/l). Vannkvaliteten 

oppfyller også alle andre krav i 

drikkevannsforskriften. 

 

Alle drikkevannsforskriftens 

krav skal oppfylles. 

 

Uten negativt omdømme. Det har ikke vært noen 

negative presseoppslag ifm. 

prosjektet. Det har vært ett 

oppslag som orienterte om 

prosjektet. I tillegg har det vært 

Flere positive enn negative 

presseoppslag. 
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oppslag ifm. oppstart og 

åpning av anlegget. 

 

Brukerne/driftsorganisasjonen 

skal være fornøyd med 

driftsløsningen. 

 

I etterkant av prosjektet har det 

ikke vært negative 

tilbakemeldinger fra brukere/ 

driftspersonell. Driftspersonell 

har deltatt i prosjekterings- og 

byggefase, og har hatt 

anledning til å påvirke valgte 

løsninger. 

 

80 % av brukerne skal være 

fornøyd med utvidelsen. 

Resultatmål   

Innenfor avtalt kostnadsramme. Rammen avsatt til prosjektet 

var opprinnelig kr 123 mill. 

inkl. kostnader ifm. regulering 

m.m. for reservevann fra 

Tjorputten.  

Styringsrammen var fastsatt til 

kr 112 mill.  

Sluttkostnaden for prosjektet 

antas pr. nå å bli kr 111,9 mill. 

Dette inkluderer oppgradering 

av eksisterende bygg og 

basseng, som opprinnelig ikke 

var inkludert i prosjektet, uten 

å øke rammen til prosjektet. 

Rammen er tidligere redusert 

til kr 111,9 mill. på bakgrunn 

av prognosen til prosjektet. 

Endelig kostnad for 

utomhusanlegg er fortsatt 

usikker, da dette ikke er 

ferdigstilt. 

 

Styringsrammen vedtatt av 

styringsgruppa. 

Ingen alvorlige ulykker med 

personskade. 

Det har ikke vært noen ulykker 

under prosjektet, hverken med 

eller uten personskader. 

Ingen arbeidsulykker som 

medfører fravær 

over 16 dager. 

 

Innenfor avtalt fremdrift. Vannbehandlingsanlegget ble 

overtatt i perioden desember 

2017 – april 2018. Anlegget 

ble satt i ordinær drift 

19.02.2018. 

Overtakelse av utomhusanlegg 

gjenstår pga. at endelig løsning 

Overtatt 

vannbehandlingsanlegget innen 

utgangen av 1. kvartal 2018. 
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for slamlaguner har vært 

uavklart.  

  

 

 

3. PROSJEKTETS LEVERANSER  
 

Produkt Status Kvalitetskrav 
Ansvarlig for leveranser/ 

kvalitet i linjen 

 Her legger du inn 

status levert/ikke 

levert 

Her legger du inn fritekst for 

i hvilken grad leveransens 

kvalitetskrav er innfridd 

 

Bygg Levert 14.02.2018. Ble overlevert med en 

mangelliste. Manglene er nå i 

hovedsak utbedret/ferdigstilt. 

Kvaliteten er som forutsatt i 

kontrakten. 

 

Utbygging 

Elektro- 

tekniske 

anlegg 

Levert 11.04.2018. Ble overlevert med en 

mangelliste. Manglene er 

utbedret/ferdigstilt. 

Kvaliteten er som forutsatt i 

kontrakten. 

 

Utbygging 

Prosess-

anlegg 

Levert 31.12.2017. Ble overlevert med 

prosessgaranti på ett års drift 

med min. 98 % 

driftsregularitet. Anlegget har 

blitt driftet uten avbrudd i 

denne perioden, men noen 

utbedringer har blitt foretatt. 

Kvaliteten er som forutsatt i 

kontrakten. 

 

Utbygging 

Basseng Levert 21.02.2018. Det ble i løpet av første 

driftsår avdekket svikt i 

takkonstruksjonen som følge 

av snølasten. Dette er 

utbedret av entreprenøren. 

Kvaliteten er nå som forutsatt 

i kontrakten. 

 

Utbygging 

Utomhus-

anlegg 

Er foreløpig ikke 

ferdigstilt eller levert. 

Forventes ferdigstilt 

og levert i 

Slamlaguner har blitt bygd 

om i flere omganger. Endelig 

i løsning er nå valgt. Øvrige 

Utbygging 
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begynnelsen av 

november 2019.  

 

elementer forutsettes å ha 

forutsatt kvalitet. 

Oppgradering 

av 

eksisterende 

bygg. 

 

Levert 15.01.2019. Tak, utvendig kledning og 

innvendige flater har blitt 

utbedret, for å øke kvaliteten 

og levetiden.  

Utbygging 

Oppgradering 

eksisterende 

basseng. 

 

Levert september 

2018. 

Utbedring av innvendig 

overflate. Kontrollert etter 1 

års drift uten å finne 

forringelse av kvaliteten. 

 

Utbygging 

 

 

4. PROSJEKTETS KOSTNADSRAMMER 
 

Økonomiske hovedtall Godkjent budsjett Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase Kr 123 mill. Kr 111,9 mill. Kr 11,1 mill. 

Eks. Byggherrekost Kr 111,7 mill. Kr 98,5 mill. Kr 13,2 mill. 

Eks. Prosjekteringskost Kr 104,5 mill. Kr 90,2 mill. Kr 14,3 mill. 

Reservevann Tjorputten Kr 2,5 mill. Kr 2,8 - Kr 0,3 mill. 

 

Den faktiske kostnaden er antatt, da entreprisen for utomhusanlegg ikke er avsluttet eller overtatt.  

 

 

5. PROSJEKTETS MILEPÆLER 
 

Prosjektfase Milepæl Tid Status 

BP2 Vedtak forprosjekt Januar 2015 Vedtatt ifm. vedtak av 

årsbudsjett 2015 og 

handlingsprogram 2015-

2018. 

Start detaljplanlegging Oppstart 

detaljprosjektering 

Våren 2015 Detaljprosjekteringen startet 

opp i mai 2015. 

Gjennomføring Rammetillatelse foreligger Julen 2015 Rammetillatelsen forelå 

10.12.2015. 
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Gjennomføring Igangsettingstillatelser 

foreligger. Første IG innen 

2016. 

I løpet av 2016 IG nr. 1 ble gitt 14.06.2016. 

IG nr. 3 (siste) ble gitt 

07.12.2016. 

Gjennomføring Byggestart 01.08.2016 Grunnarbeider ble påbegynt i 

juni 2016. Byggearbeider 

startet  i oktober 2016. 

Gjennomføring 100 byggedager uten 

alvorlige arbeidsuhell. 

Ca. 

01.01.2017 

Det var ingen alvorlige 

arbeidsuhell i perioden. 

Gjennomføring 300 byggedager uten 

alvorlige arbeidsuhell. 

Ca. 

01.09.2017 

Det var ingen alvorlige 

arbeidsuhell i perioden. 

Slutt gjennomføring Start igangkjøring nytt 

vannbehandlingsanlegg. 

Årsskiftet 

2017/2018. 

Prøvedrift startet i desember 

2017. 

Ferdigstilling Overlevering 

vannbehandlingsanlegg og 

ferdigattest utstedt. 

01.03.2018 Anlegget ble overlevert i 

perioden 31.12.2017 – 

11.04.2018. Unntatt utomhus 

anlegg som ikke er ferdigstilt. 

Ferdigattest foreligger ikke 

pga. gjenstående arbeider 

utomhus. Midlertidig 

brukstillatelse ble gitt 

19.02.2018. 

 

 

6. PROSJEKTETS ANVENDELSE AV KRAV OG FØRINGER  
 

Prinsipp Den faktiske implementeringen i dette prosjektet 

1. Tilfredsstille 
drikkevannsforskriften 

- Etablert manganfjerning (fysisk/kjemiske parametere) 

- Etablert UV-desinfeksjon (mikrobiologiske parametere 

og hygienisk barriere) 

- Tilsatt marmor i trykkfiltrene (korrosjonsparametere) 

 
2. Anlegg som gir grunnlag for 

stabil og god drift 
- Etablert styresystem med automatisert drift som ikke 

krever kontinuerlig oppfølging av driftspersonell. 

- Valgt materialer og utstyr på prosessutstyr og rør med 

høy kvalitet som krever lite vedlikehold. 

 
3. Arkitektonisk tilpasning til 

eksisterende bebyggelse/kledning 
i tegl. 
 

- Etablert tegl på ny bygning for tilpasning til 

eksisterende bygning og for mindre utvendig 

vedlikehold. 
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4. Kriterier for energi: TEK 10 - Bygget er prosjektert og bygget iht. krav i TEK 10. 

 

 

 

7. EVALUERING AV PROSJEKTET   
 

a. Suksessfaktorer 
 

Ikke negativ påvirkning av dagens vannforsyning 

Positivt: Omkoblinger og stopp av vannproduksjon har vært godt planlagt sammen med VA 

drift. 

Negativt: Utspylingsmulighet for råvannsledning måtte brukes til midlertidig innløp til 

eksisterende basseng. Det var dermed ikke mulighet til å spyle råvannsledningen under 

byggeperioden. Dette førte til ekstra mye mangan ble ført inn i bassenget og ut på nettet ved 

omkoblinger. 

Oppnå ønsket vannbehandling 

Positivt: Det ble foretatt en grundig prosess i forkant for å velge type prosess. Det er valgt en 

prosess som er sikker mht. fjerning av mangan. Valgt prosess har blitt benyttet med gode 

erfaringer på andre vannverk med tilsvarende manganproblematikk. 

Negativt: Ingen spesielle forhold. 

Uten negativt omdømme 

Positivt: De som har blitt berørt av vannavstenginger har blitt informert i forkant. Oppstart av 

anlegget har blitt annonsert, og lokal media har fått informasjon. Anlegget ligger utenfor 

«allfarvei», og har dermed ikke vekket stor interesse. 

Negativt: Økt mengde av mangan på nettet kunne ha ført til negativt omdømme. 

Brukerne/driftsorganisasjonen skal være fornøyd med driftsløsningen 

Positivt: Driftspersonell har vært med under prosjektering og bygging, slik at de har hatt 

mulighet til å påvirke løsninger og beslutninger. 

Negativt: Alle som skal drifte anlegget har ikke fått like god informasjon underveis. Alle 

løsninger har ikke vært godt nok informert om, slik at de ikke har fått mulighet til å si ifra om 

dårlige løsninger mht. drift. 

Innenfor avtalt kostnadsramme 

Positivt: Den ble satt av tilstrekkelig reserve i den opprinnelige rammen. Det var god 

konkurranse på entreprisene, slik at tilbudsprisene stort sett ble lavere enn forventet.  
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Negativt: Prosjektet ble utvidet til også gjelde oppgradering av eksisterende bygg og basseng. 

Dette ble mer kostbart enn forutsatt da det ble avdekket flere feil på bygningen. 

Ingen alvorlige ulykker med personskade 

Positivt: Høyt fokus på sikkerhet. Løpende oppfølging av SHA-plan, sikkerhetsrutiner og 

vernerunder. 

Negativt: Mange entreprenører til stede samtidig har økt sjansene for uhell mht. koordinering 

av samtidige arbeider. 

Innenfor avtalt fremdrift 

Positivt: God planlegging og koordinering av aktiviteter mht. rekkefølge på utførelse. Få 

uforutsette problemer. 

Negativt: Oppgradering av eksisterende bygg har ikke vært like godt planlagt mht. hva som 

skal utføres. Det har tatt lang tid å avklare løsning for slamlaguner. 

 

b. Usikkerhet 
 

Det ble utarbeidet en usikkerhetsanalyse i samarbeid med prosjektgruppen. Analysen 

identifiserte 22 punkter med tilhørende tiltak for hvert punkt. Foreslåtte tiltak ble satt i verk. I 

tillegg har usikkerheter fortløpende blitt vurdert i månedsrapporteringen.   

 

c. Viktige læringspunkter 
 

- Prosjektleder og byggeleder kom fra samme firma. De burde ideelt sett ha vært 

uavhengige av hverandre, men det har ikke ført til noen konkrete utfordringer for dette 

prosjektet. 

- Behovet for oppgradering av eksisterende bygning burde ha vært avklart tidligere, og blitt 

inkludert i forprosjektet og prosjekteringsfasen. Dette ville trolig ha ført til lavere 

kostnader og bedre planlegging av nødvendige arbeider. 

- Prosjektet har hatt seks delte, sidestilte entrepriser. Dette har ført til noen utfordringer mht. 

grensesnitt og koordinering, men det har ikke vært mer enn at det har vært løsbart. 

- Prosjektleder deltok kun i styringsgruppa i starten av prosjektet. Han burde ha deltatt fast i 

styringsgruppa, for bedre og direkte kommunikasjon med prosjekteier og prosjektsjef. 
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8. VEDLEGG 
 

1. Styringsdokument 

2. Usikkerhetsanalyse 
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1. KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 
Etablering av nytt dagsenter med tilhørende fasiliteter i tidligere kantinebygg på austjord, med plass til 

60 brukere med vedtak.  Totalt ca 600 m2, finansiert av Husbanken, med kostnadsramme ca. 15,8 

MNOK.  

 

2. OPPNÅELSE AV PROSJEKTETS MÅL 
[Beskriv i hvilket omfang prosjektet har oppfylt henholdsvis virksomhetsmål, effektmål og resultatmål 

for prosjektet, som er beskrevet i senest godkjente oppdragsavtale. På dette tidspunktet i 

prosjektgjennomføringen, skal en som minimum gi en vurdering av oppnåelse av resultatmål iht 

styringsdokumentet. Det kan være relevant å kommentere effektmål i den grad disse er blitt realisert i 

løpet av prosjektperioden. 

 

Prosjektets mål Grad av oppnåelse Forklaring 

Virksomhetsmål 

(samfunnsmål, overordnet) 

Høy  

Tilbakemeldinger fra bruker er 

at bygget oppfyller alle 

nødvendige funksjoner på en 

god måte. Bygget har blitt et 

populært og godt tilbygg til 

eldre innbyggere.  

 

Etablering av inntil 60 

dagsenter plasser har vist seg å 

være en tilstrekkelig/ passende 

dimensjonering.  

 

Effektmål  Etablering av gangforbindelse 

til eksisterende idrettsbygg ved 

Austjord har medført synergi 

effekter i forhold til at deler av 

dette bygget kan benyttes til 

aktiviteter for dagsenteret på en 

praktisk og god måte.  

Resultatmål Høy Prosjektet har resultert i et 

moderne og godt tilrettelagt 

bygg som ivaretar funksjon på 

en tilfredsstillende måte. 

Mesteparten av bygget ble 

rehabilitert i henhold til 

tilnærmet dagens standard. Det 

var ikke midler i prosjektet til 

en fullverdig oppdragering av 
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hele bygget, enkelte deler 

(eksempelvis kaldloft og deler 

av kjeller er derfor ikke 

oppgradert).  
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3. PROSJEKTETS LEVERANSER  
 

Utdrag fra oppdragsavtalen:  

Komplett rehabilitering og ombygging av tidligere kantinebygg på Austjord, med hensikt å etablere inntil 

60 dagsenterplasser for brukere med vedtak om dagsenterplass. Vaktmesterlokalene i det tidligere 

«kantinebygget» avvikles». Prosjektet skal ikke tilrettelegges for nye vaktmesterlokaler, men det 

forutsettes at denne funksjonen ivaretas samlet sett for hele Austjord.  

 Følgende funksjoner skal være ivaretatt:  

 

- Trim og treningsrom for felles aktivitet.  

- Garderobeplasser for brukere. 

- Lagring av hjelpemidler.  

- Kantinedel for bespisning og serveringskjøkken (anretningskjøkken) med tilhørende 

fasiliteter.  

- Dagligstuer/ oppholdsrom. 

- Kontorplasser og garderobe for ansatte, eget kontor for sjåfører.  

- Øvrige rom som mimrerom, datarom, fotpleie, hobby rom.  

- Oppstillingsplasser for 4 mini-busser.  

- Opparbeidelse av utomhus i henhold til utomhusplan (vedlegg 3).  

Rehabiliteringen av bygget medfører komplett innvendig rehabilitering, nytt teknisk rom i kjeller, samt 

oppgradering av tak og fasader. Dette inkluderer bytte av vinduer og tak, etterisolering av tak og 

yttervegger, malerarbeider, komplett utskiftning av takrenner, nedløp og beslag. Utskiftning av 

ytterdører, drenering, samt rehabilitering av teglvegger er ikke medtatt som en del av bestillingen. Dette 

er i hovedsak basert på en tilstandsvurdering av bygget, samt behov for å begrense omfang/ kostnader i 

prosjektet.  

Opsjoner:  

Oppgradering av eksisterende gymnastikksal, mellombygg (påkobling til dagsenteret) er lagt inn som en 

opsjon i kostnadskalkylen.    

  

 

 

4. PROSJEKTETS KOSTNADSRAMMER 
 

Total godkjent kostnadsramme for prosjektet ved oppstart var ca. 15 MNOK ink. mva., i tillegg ble det 

avsatt ca. 800.000 til anskaffelse av løst inventar (møblering etc.), til sammen 15,8 MNOK ink.mva. 

Totalt påløpte kostnader ved avslutning av prosjektet var ca 15,6 MNOK ink. mva. I tillegg var det avsatt 

ca. 400.000 til en opsjon for gjennomføring av utomhus tiltak som aldri ble gjennomført.  

 

Ettersom det var behov for en helhetlig plan for utomhus tiltak ved området på Austjord, samt et 

kommende prosjekt under planlegging, ble tiltakene for utomhus i forbindelse med dagsenteret satt på 

vent.    
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Prosjektansvarlig mener det var en riktig prioritering å redusere planlagt omfang av utomhus og heller 

bruke en størst mulig del av avsatt kostnadsramme på gjennomføring av rehabilitering av bygget.  

 

Prosjektet var del av en samlebevilgning som omfattet både dagsenter og hjelpemiddel lager. Deler av 

dette var Husbank finansiert. Prosjektene gikk over flere år og midler måtte overføres og omdisponeres 

fra år til år. Dette skapte forvirring og misforståelser for økonomi avdeling i forhold til hva som var 

korrekt godkjent kostnadsramme.    

 
 

5. PROSJEKTETS MILEPÆLER 

 
- Oppstart bygging: juni 2016 

- Overlevering: medio januar 2017.  

 

6. AVVIK I PROSJEKTET  
 

Planlagt utomhusplan ble ikke gjennomført da det ikke fantes midler til realisering av opprinnelig plan, 

samt det var behov for en helhetlig gjennomføring med tanke på utomhus tiltak for hele området på 

Austjord.  

 

Det var ingen alvorlige HMS- eller kvalitets- avvik i dette prosjektet.  

 

7. PROSJEKTETS ANVENDELSE AV KRAV OG FØRINGER  
 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen 

var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang og avgrensning, selv om det var noe uklart nøyaktig 

hvor grensesnittet lå mot forvaltning og tiltak på deler av eksisterende bygg som ikke var omfattet av 

prosjektet.  

 

- Gjenbruk: forutsetninger om gjenbruk av blant annet kjøkken og radiatorer viste seg å være 

vanskelig/ ikke gjennomførbart, og førte til en del merkostnader. Det er generelt usikkerheter 

knyttet til omfattende gjenbruk i rehabiliteringsprosjekter.  

- Nødvendig med KS/ detaljert gjennomgang av kalkyle på rehab prosjekter hvor det er vanskelig å 

estimere en m2-pris.  

- Rehabiliteringsprosjekt: en del «etterarbeider» grunnet grensesnitt mot eksisterende bygg og 

Eksempelvis: utbedre gamle lysmaster, isproblematikk fra eksisterende takkonstruksjon, eldre 

tette avløpsledninger som fikk problemer i forhold til ny type bruk, etc. Dette medførte en rekke 

ekstra kostnader for forhold som faller mellom prosjektet og forvaltning.  
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- Ikke tilstrekkelige reserver og marginer i prosjektet (kun ca 5% av total kostnad). Prosjektet holdt 

seg innenfor total kostnadsramme men det var ikke mulig å gjennomføre opprinnelig planlagt 

utomhus plan.  

- Byggeleder: som et kostnadsreduserende tiltak ble det besluttet å ikke benytte ekstern byggeleder. 

Utbygging Ringerike kommune hadde derfor all administrasjon/ oppfølging mot entreprenør. 

Dette skapte en del utfordringer med tanke på håndtering av endringer og ivaretagelse av HMS/ 

SHA. For fremtidige prosjekter bør det vurderes å benytte ekstern byggeleder også for mindre 

prosjekter, men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

 

 

8. EVALUERING AV PROSJEKTET   
 

a. Suksessfaktorer 
Brukerprosess: riktig sammensetning av brukergruppe var viktig for utfallet av prosjektet.  

Oppdragsavtale: tydelig oppdragsavtale med klare avgrensninger. Viktig at grensesnittet mot 

eksisterende bygg og hva som ikke skulle medtas i prosjektet var godt definert, selv om det 

ikke lyktes å definere dette 100%.    

 

b. Usikkerhet 
De største usikkerhetene i prosjektet omhandlet tilstanden på eksisterende bygg, grensesnitt 

mot prosjektet og den økonomiske rammen.  

Eksisterende bygg: tilstanden på eksisterende bygg viste seg å ikke by på noen spesielle 

utfordringer ved gjennomføringen av prosjektet. Derimot medførte avgrensningen av 

prosjektets rammer at en del av bygget som ikke var omfattet av prosjektet (loft og del av 

kjeller) fortsatt står igjen med mangler.  

Grensesnitt: grensesnittet mellom prosjektet og eksisterende bygg har medført at 

eiendomsforvaltning overtar et bygg med enkelte mangler og noe større utgifter til 

drift/vedlikehold enn ved nye bygg.  

Økonomiske rammer: de økonomiske rammene i prosjektet var meget knappe. Dette 

resulterte i at det ikke var rom for å utløse samtlige planlagte opsjoner. Det var ikke 

tilstrekkelig finansiering til å dekke ny utomhusplan i sin helhet.  

Viktig å sørge for tilstrekkelige reserver og marginer spesielt i rehabiliteringsprosjekter.  

  



 

 

Ringerike kommune – Samfunn – Utbygging 

 

 
 

 
 

c. Viktige læringspunkter 
 

Prosjektering: det var utfordrende å gjennomføre prosjektet som en «totalentreprise». Andre 

gjennomføringsformer eksempelvis en variant av «samspill» eller totalentreprise med 

samspill bør vurderes ved fremtidige rehabiliteringsprosjekter.  

Kostnadsramme: viktig å sette av betydelige reserver for fremtidige rehab. prosjekter, samt 

dialog med eiendomsforvaltning i forhold til hvilke tiltak som skal dekkes. Bør unngå å 

samle flere prosjekter i samme kostnadsramme. Hvert prosjekt bør finansieres separat. 

Eiendomsforvaltning bør sette av en egen «rehab.pott» for uforutsette forhold som avdekkes i 

rehabiliteringsprosjekter og som er hensiktsmessig å utbedre ved gjennomføringen av 

prosjektet.   

Gjenbruk: føringer på «mest mulig gjenbruk» kompliserte ting vesentlig. Enkelte ting som 

dører kunne gjenbrukes, noe ble uteglemt fra beskrivelser som en følge av dette, samt enkelte 

elementer under elektro var ikke hensiktsmessig å gjenbruke og medførte tillegg.  

 

Prosjektoppfølging: på grunn av lav kostnadsramme ble det som et innsparingstiltak besluttet 

å bruke interne ressurser til byggeledelse. Dette gjorde ivaretagelsen av byggherrens «HMS 

ansvar» og oppfølging av endringer krevende. Bør vurdere å engasjere ekstern byggeleder/ 

prosjektleder for fremtidige rehabiliteringsprosjekter, sett opp mot størrelse og omfang av 

prosjektet.  

 

Grensesnitt: grensesnittet mot øvrige bygg og eiendomsforvaltning bør være meget tydelig i 

rehabiliteringsprosjekter.   
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Vedlegg 
 

1. Opprinnelig Oppdragsavtale.  
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9. VEILEDNING – SLUTTRAPPORT 
Hva er en sluttrapport? 
En sluttrapport er et dokument som lages under avslutningen av et prosjekt og dokumenterer hvordan 

prosjektet har gått. Prosjektets resultater sammenlignes opp mot mål og planer i 

styringsdokumentasjonen. Hensikten med sluttrapporten er intern og ekstern læring. 

 

Sluttrapporten dokumenterer erfaringer som er nyttige for andre prosjekter, og annen relevant 

informasjon som er viktig for den eller de som skal drifte og vedlikeholde prosjektets produkter, som 

potensielt uferdig arbeid, vedvarende usikkerheter ol. 

 

Formål med sluttrapporten 
Formålet med sluttrapporten er å tilrettelegge for erfaringsoverføring fra prosjektet, og sikre at 

resultatene er dokumentert på en hensiktsmessig måte  

 

Hvem utarbeider sluttrapporten? 
Sluttrapporten kan utarbeides av prosjektleder eller interne/eksterne evalueringsmiljøer 

 

Hvem mottar sluttrapporten? 
Sluttrapporten utarbeides til Prosjekteieren og styringsgruppen for prosjektet.  Evalueringer og 

sluttrapporter utført av eksterne miljøer som gjøres allment tilgjengelig skal legges inn i DFØs 

evalueringsportal. http://www.evalueringsportalen.no/ 

 

Når utarbeides sluttrapporten? 
Sluttrapporten utarbeides i avslutningsfasen av prosjektet.  
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Svart tekst er fra styringsdokumentet mens blå tekst er sluttrapportering

1 MÅL OG RAMMER

1.1 Bakgrunn
Sokna skole er en 1 - 10 skole bestående av flere byggetrinn og bygninger.
Den eldste delen som rommer mellomtrinn, ungdomstrinn og administrasjon samt spesialrom for
bibliotek, naturfag og mat og helse . D ette bygget er fra 1959 og består i hovedsak av 2 etasjer +
kjeller under deler av bygget.
Nybygget fra 1981 rommer 1 - 3. trinn og SFO, samt spesialrom for kunst og håndverk.
Begge byggene skal nå ombygges for å gi mer moderne læringsarealer , og totalrehabiliteres for å
kunne oppnå godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern.

1.2 Forankring /Grunnlag for prosjektet
Prosjektet ble opprinnelig lagt inn i handlingsplan for 201 4 - 201 7 med 14 mill . kr i 2014 og 15 mill .
kr i 2015 . Investeringsbudsjettet for 2014 ble ikke godkjent av fylkesmannen , men prosjektet har
fått avsatt 1 ,0 mill . i planleggingsmidler for at planlegg ing og prosjektering ikke skal stoppe opp.
Disse midlene var i utgangspunktet forutsatt å dekke rehabilitering av det eldste bygget ved Sokna
skole.

Etter møte i styringsgruppa 6. juni 2014 ble rådmannen tatt med på befaring på Sokna skole av
styringsgru ppas leder. Rådmannen bad da om at det ble utredet en ombygging/rehabilitering der
man ser på hele skolen under ett, og derved også inkluderer «nybygget» fra 1981 i planleggingen.
Videre at man gjennom forprosjektfasen utreder et forslag til en anbefalt l øsning uavhengig av
tidligere budsjetter.
Prosjektet er nå foreslått lagt inn i handlingsplan for 2015 - 2018 med 70 mill . kr. Dette forutsetter
også nå at investeringsbudsjettet nå blir godkjent av fylkesmannen.
Budsjettforslaget ble godkjent og vedtatt

1.3 Utredninger

• Ringerike kommune har fått utarbeidet en rapport fra Frydenlund og Høyer AS om råbygg
og bæresystem på bygget .

• I tillegg har skolens rektor besvart «Spørreskjema til arbeidet med utredning i forhold til
areal og funksjonsprogrammering ved Sokn a Skole».

1.4 Prosjekt mål

Visjon
Ikke definert.

Samfunnsmål
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Grad av oppnåelse
Bidra positivt til utviklingen av
Sokna som ett av satsningsområdene
i Ringerike kommune

De som bor og vokser opp på Sokna er veldig stolte av
bygda si, og når bygda skulle få ny skole var dette et
positivt pust for befolkningen. De ga en følelse av at
stedene utenfor selve sentrum også blir prioritert i
Ringerike. Fellesskapsfølelsen i bygda er forsterket,
men også fellesskapsfølelsen rundt det at Sokna som
bygd i mye større grad føler seg som en del av Ringerike
Kommune.
Sokna skole opplever også nå at skolen framsnakkes på
en helt annen måte både på Sokna, men også utenfor –
dette har også gjort at tilstrømningen av elever øker fra
år til år.

Effektmål
Grad av opp nåelse

Elevene ved skolen skal gjennom et
bedre læringsmiljø oppnå bedre
resultater.

Det oppleves at elevene har fått et mye bedre miljø,
elevene uttrykker at de klarer å konsentrere seg bedre,
sliter ikke med hodepine lenger, miljøet er mye mer
preget av positivitet, elevene viser større grad av ønske
om å lære og ser mer nytten av det de skal lære. Med ny
teknologi i bygget så ser man også at lærerne er mer
kreative rundt tilpasning av undervisningen.
Disse tingene ser man på som positivt rundt elevenes
læring, og vil på sikt også påvirke resultatene – selv om
man ikke kan se de store endringene enda.

Elevene får et bedre innemiljø ved
skolen

Helt klart mye bedre

Resultatmål
Grad av oppnåelse

Skolen oppnår godkjenning
etterforskrift om miljørettet
helsevern.

Skolen er ikke godkjent ennå, men det skyldes
garderobene i gymsalen. Gymsalen ble rehabilitert i
eget prosjekt noen år tidligere og inngikk ikke i
prosjektet nå. Det er ingen mangler ved selve
skolebygget.

Realisere totalrehabiliteringen inn en
15.08.2016 innenfor avtalte rammer
for økonomi og kvalitet.

Bygget stod ferdig innen avtalt tid med en høyere
kvalitet enn opprinnelig planlagt og til en kostnad godt
under budsjett!

H - verdi lik 0. (H - verdi er antall
skader med sykefravær pr 1 000 000
utførte arbeidstime).

Det var ingen skader med fravær i byggeprosjektet

2 OMFANG OG AVGRENSNIN GER
Prosjektet o m fatter

• Nødvendig ombygging i begge bygg for å gi mer moderne og fremtidsrettede arealer.
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• Totalrehabilitering av det eldste bygget .
• Nødvendig rehabilitering av det nyeste bygget
• Midlertidige lokaler for elevene i byggeperioden.

Prosjektet omfatter ikke
• S amfunnshuset
• Prosjektet omfatter ikke utomhusarealer med unntak av universell u tforming av

inngangspartier og nødvendig istandsetting som mått e følge av byggeprosjektet.
• Møbler og annet løst inventar

Sluttrapport: Både løst inventar og oppgradering av utearealet ble inkludert i prosjektet da
økonomien tillot det , og da det var påkrevd for å kunne oppnå det overordnede målet om
godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern.

3 ORGANISERING

3.1 Prosjektledelse
Nina Solli er prosjektansvarlig i Ringerike kommune .

EH Consult er gjennom rammeavtale med Ringerike kommune innen prosjekt - og byggeledelse
engasjert til å bistå med prosjektledelse av pro sjektet . Dette vil bli ivaretatt av Knut Magne Mork.

3.2 Styringsgruppe og prosjekteier
Leder teknisk drift, Jostein Nybråten er utnevnt som prosjekteier.

Styringsgruppe
• Kommunalsjef Magnar Å gotnes , leder
• Rektor Sokna skole Anne Torp Lien
• Leder eiend o m s drift Roger Sørslett
• Leder teknisk drift utbygging Jostein Nybråten
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4 FREMDRIFT OG OPPFØLGING

4.1 Viktige b eslutningspunkter

• Beslutning om oppstart av prosjektet 13 .06.14 Prosjektplan med mer.
• Beslutte omfang av forprosjekt Oktober 14 Løsningsforslag og evt grove

kalkyler
• Godkjenning av forprosjekt Desember 14 Forprosjekt med kalkyle
• Godkjenning av konkurransegrunnlag Februar 14 * Konkurransegrunnlag
• Valg av tilbyder/ Kontraktsinngåelse April 15 * Evaluering av tilbud med

innstilling
• Innflytting/ oppstart prøvedrift
• Overtakelse etter endt prøvedrift

August 16
Februar 17

Overtakelsesprotokoll
Overtakelsesprotokoll

* April 15 og Juni 15 ved beskrevet entreprise

4.2 Oppfølging
Prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig hver måned /etter avtale i perioder med lite aktivitet .
PL og PA rapporterer/informerer styringsgruppen om status i prosjektet i jevnlige møter.

4.3 Fremdrift og m ilepæler
Den mest kritiske aktiviteten ifht . L fremdrift ser ut til å være kontrahering av arkitekt.
Med de firmaene Ringerike kommune har rammeavtale med anses det å være risiko for at man ikke
får inn nødvendige tilbud på tjenesten.

Sluttrapport
• Oppstart b rukerprosess august 201 4 27. august 14
• Godkjent Forprosjekt desember 20 14 6. januar 15
• Rammesøkn ad innlevert januar 2015 25. februar 15
• Konkurransegrunnlag ferdig februar 2015 13. mars 15
• Overtagelse/innflytting midlertidige lokaler juni/juli 2015 16. juni 15
• Kontra ktsinngåelse entreprenør april 201 5 28.mai 15
• Oppstart byggearbeider august 201 5 27. juli 15
• Innflytting juli/august 201 6 august 16

For flere detaljer rundt fremdrift og aktiviteter vises det til vedlagt fremdriftsplan.
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5 ØKONOMI

5.1 Finansiering
Prosjektet finansieres gjennom låneopptak. Prosjektet er lagt inn i handlingsplan for 2015 - 2018
med 70 mill. kr .

5.2 P rosjektkalkyle plan legging 2014
Det er i 2014 avsatt 1 ,0 mill . kr til planlegging av prosjektet . Etter utvidelse av prosjektet til å omfatte
begge bygg er det gitt aksept for å overskride denne rammen med innt il 0,5 mill . kr
Basert på erfaringer fra tilsvarende prosjekter forventes et kostnadsforbruk som følger i 2014:

Budsjett Sluttrapport

Prosjektering 800 000 870 000

Prosjektledelse inkl . byggeledelse 300 000 260 000

Bikostnader og uforutsett 100 000 30 000

Mva 300 000 290 000

Generelle kostnader 1 500 000 1 450 000

5.3 Prosjektkalkyle
Etter utvidelse av oppdraget har PL sett på hva som kan forventes av ombygging og rehabilitering

Kontrakt/ budsjettpost Budsjett Sluttrapport

Felleskostnader og detaljprosjektering 7 500 000

Bygningsmessige arbeider 15 500 000

VVS 9 000 000

Elektro, tele og data 7 800 000

Heis 200 000

SUM Hus kost 40 0 00 000

Utomhus 5 00 000

SUM Entreprisekost 40 5 00 000 43 55 0 000

Prosjektering 2 0 00 000 1 600 000

Prosjektledelse inkl byggeledelse 1 5 00 000 1 500 000

Intern administrasjon 500 000 750 000

Bikostnader 3 00 000 50 000

Gebyrer 2 00 000 30 0 000

SUM Generelle kostnader 4 5 00 000 4 20 0 000

Omlegginger og midlertidige lokaler 4 000 000 3 000 000

SUM Spesielle kostander eks tomt 4 000 000 3 000 000

SUM Prosjektkostnader eks mva 49 0 00 000 50 7 5 0 000

mva, 25% 12 250 000 12 4 00 000

Margin forventede tillegg, ca 9,5% 5 750 000 (5,9 mill inkl i entreprisekost)

Reserve for Styringsgruppa 3 000 000  (Ble disponert til utomhusprosjekt)

Kostnadsramme 70 000 000 6 3 15 0 000

Inventar inkl mva *** 2 6 00 000
Utomhus 3 15 0 000
Totalt påløp Sokna skole inkl inventar og utomhus 68 9 00 000

*** Fortsatt at dagmulkt på 1 00 000 inndrives
Regnskapstallene for prosjektet viser at det er bokført kostnader for 6 7 , 2 mill kr inkl mva .
Avviket mellom 68,9 mill kr og 6 7 , 2 mill kr skyldes følgende
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- Feilføringer i regnskapssystemet (3 fakturaer) 320 000
- Kostnader for leie midlertidige lokaler ompostert til drift 1 340 000
- Fakturaer/kreditnotaer ført på garanti etter at prosjektet ble lukket i

regnskapssystemet
- 160 000

- Etableringsgebyr fiber fakturert fra RIK fakturert først i oktober 2019 200 000

6 RISIKOANALYSE OG KVA LITETS S IKRING

6.1 Kritiske risikofaktorer

Sluttrapport
• Interesse for prosjekteringsoppdraget ifht

fremdrift
Meget begrenset oppslutning om
minikonkurransene på flere av
fagområdene .

• Kvalitet på rådgiverne ved tvungen bruk
av rammeavtale

Kvaliteten på rådgiverne viste seg å være
meget bra på tross av begrenset
oppslutning om konkurransene. Største
svakhet var nok prosjekteringsledelse som
ARK skulle ivareta. Dette måtte PL i stor
grad stå for selv.

• Brukernes evne til å definere behov
knyttet til ombyggingen

Med bistand fra ARK og PL fungerte dette
bra og bygget ble til slutt meget funksjonelt
sammenlignet med det gamle bygget

• Markedets interesse for prosjektet Her var frykten meget berettiget og man
endte opp med kun 2 tilbud. Likevel var
man heldige da det ene tilbudet var
vesentlig lavere enn det andre og godt
innenfor budsjett.

• Feil og mangler i konkurransegrunnlaget Her var kvaliteten god .

6.2 Kvalitetsikring

• Vurdering av ønsket romprogram opp mot andre skoleprosjekter
• Kontroll av prosjektmaterialet ved faseovergangene
• Jevnlige kalkyler for å en formening om kostnadsnivået på prosjektet
• Kontroll av konkurransegrunnlaget før utsendelse
• Det vil bli stilt krav til leverandøren før kontraktsinngåelse om prosjektrelatert KS system.
• Det vil bli stilt krav til alle leverandøren før kontraktsinngåelse om systemer for HMS

planlegging i prosjekter.
Sluttrapport: Bygget ble overlevert med en kvalitet som var høyere enn opprinnelig tenkt da det
var rom for det innenfor bevilget ramme. Det ble blant annet etterisolert og lagt ny dampsperre i
yttervegg, og lagt nytt tak på 1981 - bygget , og det ble lagt inn kryssfiner bak gipsplatene på
innerveggene for å ha fleksibilitet for fremtidige behov for oppheng på veggene .
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7 PROSJEKTGJENNOMFØRIN G

7.1 Hovedaktiviteter
Kontrahering av rådgivere
Brukerprosess/skisseprosjekt
Forprosjekt
Hovedprosjekt og konkurransegrunnlag
Kontrahering av leverandør midlertidige lokaler og totalentreprenør
Etablering og i nnflytting midlertidige lokaler
Byggeperiode
Møblering og innflytting
Prøvedrift
Sluttrapport: Siden det etter ferdigstilt b yggeprosjekt var rom for det , ble det besluttet å disponere
styringsgruppas reserve til et begrenset utomhusprosjekt som var påkrevd for å kunne oppnå
godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern. Dette ble utført sommer og høst 2017 etter at
skole n hadde vært i drift ett år.

7.2 Gjennomføringsstrategi
Gjennomføring i ht . EH Consult sitt KS - system med tilpasninger til de føringer og krav Ringerike
kommune måtte ha .

Prosjektet planlegges i utgangspunktet gjennomfør t som en totalentreprise basert på en grundig
funksjonsbeskrivelse med tilhørende tegninger. Endelig avgjørelse ifht entrepriseform bør avventes
til forprosjektfasen når man har bedre kontroll over byggets tilstand samt hvor omfattende
arbeidene antas å bl i.

Ifht prosjektering hadde det vært en stor fordel å kunne gjennomføre en egen konkurranse for en
samlet prosjekteringsgruppe, men dette er ikke mulig da det vil stride mot Ringerike kommunes
rammeavtaler innen de enkelte rå d givningsfag.
Sluttrapport: Gjennomført som planlagt bortsett fra at man endret fra totalentreprise til
samspillsentreprise etter en grundig vurdering . Etter å ha gjennomført en dialog med aktuelle
entreprenører og utarbeidet en kontrakts strategi , ble det vedtatt å endre fra totalen treprise til
samspillsentreprise med risikodeling for hovedprosjektet. Videre ble det gjennomført en
prekvalifisering i forkant for å sikre god kvalitet på tilbyderne. Grepet ble i hovedsak gjort for å
øke attraktiviteten og således interessen for prosjekt et. Det klarte man bare delvis siden man kun
endte opp med 2 tilbydere (en av de prekvalifiserte leverte ikke tilbud), men man oppnådde det
viktigste, å vekke interesse fra entreprenører utenfor distriktet slik at Tronrud Bygg ikke skulle
bli eneste tilbyd er. Slik sett var endret kontrakts strategi en av de viktigste suksessfaktorene for et
økonomisk og kvalitetsmessig vellykket prosjekt. Man endte også gjennom samspillet og
risikodelingen med entreprenør opp med en bes parelse for prosjektet på over 900 000 kr eks mva.

7.3 Kontrakts - /Innkjøpsstrategi
Alle anskaffelser gjøres etter Lov om offentlig anskaffelser og om nødvendig i samråd med juridisk
ekspertise hos Ringerike kommune .

Kontrak ter inngås etter Norsk Standard, evt . med mindre tilpasninger .

Avtaler/bestillinger for prosjektering inngås med basis i Ringerike kommunes rammeavtaler.
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Avtaler/bestillinger for arbeider knyttet til grunnarbeider og strøm, vann og avløp til midlertidige
lokaler gjennomføres som avrop på kommunale rammeavtaler elle r eventuelt direkte kjøp ved
innhenting av 3 tilbud.

Konkurranse om oppføring og utleie av midlertidige lokaler gjennomføres som åpen
anbudskonkurranse.
For hovedkontrakten som består i totalrehabilitering gjennomføres denne som åpen
anbudskonkurranse.

Følgen de kvalifikasjons krav kan være aktuelle å stille til leverandører ( i tillegg til obligatoriske) :
• Kompetanse
• Gjennomføringsevne
• Økonomisk s oliditet
Sluttrapport: Benyttet akkurat disse kvalifikasjonskravene

For selve kontraktstildelingen kan det være
aktuelt med følgende tildelingskriterier:

Sluttrapport

• Pris Pris: 60 - 70%
• Kvalitet Kvalitet 30 - 40% (Inkl kvalitet nøkkelpersonell)
• Oppgaveforståelse
• Prosjektgjennomføring (Ferdigstillelse,

kvalitet på nøkkelpersonell)

7.4 Ekstern kommunikasjon
All ekstern kommunikasjon vedr. byggeprosjektet ivaretas av prosjektansvarlig eller prosjekteier i
Ringerike kommune .

VEDLEGG
1. Hovedfremdriftsplan
2. Kontraktsstrategi
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1. KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 
Benterud skole er bygget som ny skole i Hønefoss sør. Skolen erstatter Eikli skole og Kirkeskolen. Det 

ble gjort mange politiske vedtak i saken over flere år, fra vedtak om å bygge ny skole i 2008, til det siste 

igangsettingsvedtaket i 2017:  

«Ny skole Hønefoss Sør vedtas bygges innenfor et budsjett på kr 353 millioner inkl. moms, slik 

vedlagte forprosjekt slik vedlagte forprosjekt viser» (K-sak 25/17) 

 

Bevilgninger til skolebygget ble lagt inn i kommunens handlingsplaner fra og med 2015, og prosjektets 

endelige ramme ble vedtatt i 2017, før byggestart. Summen på 353 millioner kroner omfatter skolebygg, 

uteområde og kjøp av tomt som kostet 38 millioner kroner. 

 
 

2. OPPNÅELSE AV PROSJEKTETS MÅL 
Det var byggestart i 2017 og skolen ble ferdigstilt og levert til overtagelse 12.10.2018, og tatt i bruk fra 

4.1.2019.  Skolen er levert innenfor tidsramme, innenfor økonomisk ramme og til en tilfredsstillende 

kvalitet. 

 

Prosjektets mål Grad av oppnåelse Forklaring 

Virksomhetsmål 100%  Prosjektet skal bidra til en skole med kunnskap, 

læring og trivsel i et trygt og inkluderende miljø.  

 Skole og barnehageanlegget skal tilrettelegges 

for fysisk aktivitet både i og utenfor skoletid.  

 Skole og barnehage anlegget skal gi optimale 

vilkår for den pedagogiske virksomheten og for 

pedagogisk aktivitet, helsefremmende og 

forebyggende arbeid, og det skal fylles av liv og 

læring både i og utenfor skoletid. 

Effektmål 100%  Den økologiske belastningen skal reduseres som 

følge av utbyggingen.  

 Konstruksjoner og innredninger i 

undervisningslokalene skal tilfredsstille krav til 

høy fleksibilitet. 

 Det skal generelt være tilrettelagt for 

energieffektiv drift av bygget og et bygg med 

lavt energiforbruk. (Energiklasse B)  

 Den nye skolen skal tilpasses en pedagogisk 

løsning som fremmer læring, livsglede og 

mestringsopplevelser for barn og unge i alle 

aldre.  

 Bygget skal gi optimale vilkår for pedagogisk 

aktivitet, helsefremmende og forebyggende 

arbeid, og det skal fylles av liv og læring både i 

og utenfor skoletid.  
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 Det skal være tilrettelagt for minimale drifts- og 

vedlikeholdsutgifter  

 Det skal i bygget legges til rette for å oppnå 

optimalt inneklima og arbeidsmiljø. 

 

Resultatmål 100%  Det skal bygges en nybygd skole og flerbrukshall 

med uteområder iht. vedtak i Ringerike 

kommunestyre. 

 H-verdien på alt personell i forbindelse med 

gjennomføringsfasen skal være 0. Dette betyr 0 

skader.  

 Totale prosjektkostnader skal være lavere enn kr 

353 millioner kroner inklusiv moms totalt for 

skole med flerbrukshall.  

 Innflytting i ny skole skal skje senest 1.januar 

2019. Flerbrukshallen skal overleveres innen 

1.des.2018 

 

 

 

 

3. PROSJEKTETS LEVERANSER  
Prosjektet er levert komplett i henhold til politisk vedtatte planer og rammetillatelse, med unntak av  

ballspillflaten ved siden av Benterudstua. (Se kapittel 6)  

Produkt Status Kvalitetskrav 
Ansvarlig for leveranser/ 

kvalitet i linjen 

Komplett skole Levert God UTB 

Ballspillflate ved 

Benterudstua 

Ferdigstilles 

sommeren 2020 

 UTB 

 

 

 

4. PROSJEKTETS KOSTNADSRAMMER 
Kostnadsrammen for prosjektet var totalt er på 353 millioner kroner med tomtekjøp (K-sak 25/17). Ved 

sluttoppgjør var det påløpt 336,3 millioner kroner. Det er avsatt 4 millioner kroner til ballområdet som 

ikke er ferdigstilt ennå. Da vi totalkostnaden med skole og tomt være 340,3 millioner kroner. 

Prosjektet dekket også deler av VA-løsninger utenfor tomtegrensen og fullføringen av skoleveistiltakene 

vedtatt i reguleringsplanen. Dette gir et mindreforbruk ut fra vedtatt ramme på om 7,7 millioner kroner. 
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Økonomiske hovedtall Godkjent 

budsjett 

Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Opprinnelig budsjett 353 mill. kr   

Totalt bokført frem til garantifase  336,3 mill. kr 16,7 mill. kr 

Tillegg for ballspillflate (antatt)       4,0 mill. kr  

Omdisponert midler tilhørende prosjekter    

 -14015 Trygg skolevei Benterud skole    3,5 mill. kr  

-15024 Benterud VA løsninger  1,5 mill. kr  

Rest vedtatt prosjektramme   7,7 mill. kr 

 

5. PROSJEKTETS MILEPÆLER 
Milepæler 

ID Navn Dato 

01 Forprosjekt 20.01.17 

02 BP2 02.03.17 

03 Oppstart byggeperiode 01.05.17 

04 Overtagelse fra entreprenør  12.10.18 

04 Tatt i bruk  04.01.19 
 

 

6. AVVIK I PROSJEKTET   
Ballspillflaten ved siden av Benterud stua er ikke levert i henhold til kontrakt. Denne delen av tomten ble 

«frosset» for videre arbeider høsten 2018 da det ble påvist miljøforurensing i randsonen mot elven på 

utsiden av tomten. Området, som er tiltenkt ballspill, kan nå opparbeides og står klar til skolestart i 2020. 

Det er kalkulert med en kostnad på 3,8 – 4,0 MNOK. til dette. Jobben byggesøkes separat. 

Se og kap.3.  
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7. PROSJEKTETS ANVENDELSE AV KRAV OG FØRINGER  
 

Prinsipp Den faktiske implementeringen i dette prosjektet 

1. I KS sak 11/17 ble det vedtatt at 

primær energiløsning for ny 

barneskole Hønefoss skal være 

fjernvarme. Energibrønner skal ikke 

benyttes 

Implementeres i prosjektet som planlagt og endres til primær 
varmekilde og ikke sekundær kilde 

2. Ny barneskole med flerbrukshall skal 

leveres klar til oppstart 01.01.2019 

Skolen er levert til skolestart 01.01.2019 

3. Skolen skal romme ca. 550 elever 

fra 1-7 klasse, flerbrukshall og en 

spesialpedagogisk avdeling skal 

være lokalisert i bygget  

Skolen er levert med maks kapasitet på ca. 600 elever med 

integrert flerbrukshall. 
Spesialpedagogisk avdeling (hjerterommet) er lokalisert i 
hovedbygget. 
 

 

 

8. EVALUERING AV PROSJEKTET   

a. Suksessfaktorer 
Veldig godt gjennomarbeidet og forankret byggeprogram. 

God brukermedvirkning / brukerprosess som har ført frem til et godt gjennomarbeidet rom- 

og funksjonsprogram og teknisk program (byggeprogram). Disse var grunnlag for 

samspillsentreprise i prosjekteringsfasen og en totalentreprise (NS 8407) i utførelsesfasen. 

b. Viktige læringspunkter 
Skille ut tilstøtende oppgaver tidlig som utløses av prosjektet: 

 Viktig at reguleringsprosesser er avklart og kommet så langt at det ikke kan få 

kontraktsmessige forskyvninger med utførende entreprenør i forhold til endringer/ 

forsinkelser 

 Tilstøtende oppgaver som tiltak langs skoleveier, omlegging av VA ledninger må være 

avklart og det må tydelig gås opp ansvarsgrenser i forhold til økonomi og 

utførelsesansvar. 

 Sette av god tid til organisering og gjennomføring av medvirkningsprosesser 

 Sette i gang reguleringsprosesser på et tidspunkt som gjør at man ikke kommer i konflikt 

med utførelse av entreprisekontrakter. 
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1. KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 
 

Nes Brannstasjon er en del av Ringerike Brann og Redningstjeneste. Stasjonen er bemannet med 

deltidspersonell. 

Brannstasjonen på Nes er utdatert for mange år siden. Brannstasjonen på Nes i Ådal besto av en leid 

garasje til brannbil og utstyr, mens mannskapene og deres utstyr hadde tilhold i en gammel brakke på ca. 

15 m2. Denne løsningen tilfredsstiller ikke dagens krav til hverken arbeidsmiljø eller helse, miljø og 

sikkerhet. 

Det ble vedtatt å bygge ny brannstasjon på kommunal tomt rett ovenfor Nes Samfunnshus.  

 

2. OPPNÅELSE AV PROSJEKTETS MÅL 
 

Prosjektet 

[Beskriv i hvilket omfang prosjektet har oppfylt henholdsvis virksomhetsmål, effektmål og resultatmål 

for prosjektet, som er beskrevet i senest godkjente oppdragsavtale. På dette tidspunktet i 

prosjektgjennomføringen, skal en som minimum gi en vurdering av oppnåelse av resultatmål iht 

styringsdokumentet. Det kan være relevant å kommentere effektmål i den grad disse er blitt realisert i 

løpet av prosjektperioden. ] 

 

Prosjektets mål Grad av oppnåelse Forklaring 

Virksomhetsmål Høy Ny brannstasjon er en vesentlig 

forbedring fra tidligere og 

ivaretar kommunens ansvar i 

forhold til arbeidsmiljø og 

Helse, miljø og sikkerhet. 

 

Bygget ivaretar flere 

funksjoner ved at det 

inneholder møterom / kursrom 

og plass utendørs slik at 

deltidsmannskaper kan kurses 

og ha praktiske øvelser.  

Brannstasjonen har også eget 

trimrom slik at mannskapene 

kan trene. 
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Effektmål   

Resultatmål Høy Brannstasjonen er et praktisk og 

moderne bygg som ivaretar 

funksjoner som: 

 

- Parkering av 

mannskaps- biler 

- Garderober med ren / 

skitten sone 

- Vaskerom 

- Møterom / Kursrom  

 

 

3. PROSJEKTETS LEVERANSER  
 

Prosjektet skal levere en moderne og praktisk brannstasjon som ivaretar kravene til arbeidsmiljø og 

Helse, miljø og sikkerhet. 

 

Brannstasjonen skal ha følgende funksjoner: 

 

- Oppstillingsplass for 2-3 mannskapsbiler 

- Møterom / kursrom for debriefing 

- Ren/ skittens sone med tilhørende garderobeanlegg  

- Trimrom 

- Uteområde med plass for å øve 

 

Samtlige punkter som beskrevet er levert i henhold til oppdragsavtalen  

 

 

4. PROSJEKTETS KOSTNADSRAMMER 
 

Prosjektet er en del av en totalleveranse for to identiske brannstasjoner.  

Kostnadsrammen for totalprosjektet var kr. 17 MNOK, dvs. 8,5 MNOK på hver stasjon. 

Totalt påløpte kostnader ved avslutning av dette prosjektet var 8.918.365,- NOK. 

 

 

 

Økonomiske hovedtall Godkjent 

budsjett 

Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase 8.500.000,- 8.918.365,- 418.365,- 

Omdisponering midler fra andre prosjekter 418.365,- 418.365,- 0 
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5. PROSJEKTETS MILEPÆLER 

 
Milepælsplan for prosjektet: 

ID Navn Dato 

01 Politisk beslutning tatt 2016 

02 Tegninger, konkurransegrunnlag og  utarbeides  Okt.16-jan.17 

03 Anbudskonkurranse gjennomføres febr-apr.17 

04 Byggestart 15.05.17 

05 Ferdigstillelse 15.12.17 

 

 

6. AVVIK I PROSJEKTET   
 

Ingen avvik i prosjektet. 

 

Det var ingen alvorlige HMS hendelser 

   

7. PROSJEKTETS ANVENDELSE AV KRAV OG FØRINGER  
 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen 

og brannvesenets krav var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang og avgrensning.   

8. EVALUERING AV PROSJEKTET   
 

a. Suksessfaktorer 
 

Gode brukerinnspill og krav fra Ringerike brann og redningstjeneste har gjort at dette 

prosjektet var godt gjennomarbeidet og tilfredsstiller brann og redningstjenesten sine krav til 

en bi brannstasjon.   

b. Viktige læringspunkter 
 

Kostnadsrammer og budsjettering.  Viktig når man budsjetterer er å skille på kostnader. Når 

Utbyggingsenheten fikk prosjektet så var to brannstasjoner kalkulert til kr 18 mill. lokalisert 

på to forskjellige steder med litt forskjellig utgangspunkt, men budsjettet var ikke fordelt på 

hver stasjon.   

 

Vedlegg 



 

 

Ringerike kommune – Samfunn – Utbygging 

 

 
 

 
 

[Som utgangspunkt bør følgende alltid vedlegges:] 

 

1. Oppdragsavtale 

2. Oppdatert prosjektstyringsdokument  

3. Eventuell Usikkerhetsanalyse. 
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9. VEILEDNING – SLUTTRAPPORT 
Hva er en sluttrapport? 
En sluttrapport er et dokument som lages under avslutningen av et prosjekt og dokumenterer hvordan 

prosjektet har gått. Prosjektets resultater sammenlignes opp mot mål og planer i styringsdokumentasjonen. 

Hensikten med sluttrapporten er intern og ekstern læring. 

 

Sluttrapporten dokumenterer erfaringer som er nyttige for andre prosjekter, og annen relevant informasjon 

som er viktig for den eller de som skal drifte og vedlikeholde prosjektets produkter, som potensielt uferdig 

arbeid, vedvarende usikkerheter ol. 

 

Formål med sluttrapporten 
Formålet med sluttrapporten er å tilrettelegge for erfaringsoverføring fra prosjektet, og sikre at resultatene 

er dokumentert på en hensiktsmessig måte  

 

Hvem utarbeider sluttrapporten? 
Sluttrapporten kan utarbeides av prosjektleder eller interne/eksterne evalueringsmiljøer 

 

Hvem mottar sluttrapporten? 
Sluttrapporten utarbeides til Prosjekteieren og styringsgruppen for prosjektet.  Evalueringer og 

sluttrapporter utført av eksterne miljøer som gjøres allment tilgjengelig skal legges inn i DFØs 

evalueringsportal. http://www.evalueringsportalen.no/ 

 

Når utarbeides sluttrapporten? 
Sluttrapporten utarbeides i avslutningsfasen av prosjektet.  
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1. KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 
 

Sokna Brannstasjon er en del av Ringerike Brann og Redningstjeneste. Stasjonen er bemannet med 

deltidspersonell. 

Lokalene som mannskapene og bilene holdt til i på Sokna var en gammel kommunal garasje. Denne 

løsningen tilfredsstiller ikke dagens krav til hverken arbeidsmiljø eller helse, miljø og sikkerhet. 

Det ble vedtatt å bygge ny brannstasjon samme tomt hvor den gamle kommunale garasjen da ble revet 

for å gi plass til ny brannstasjon.  

 

2. OPPNÅELSE AV PROSJEKTETS MÅL 
 

Prosjektets mål Grad av oppnåelse Forklaring 

Virksomhetsmål Høy Ny brannstasjon er en vesentlig 

forbedring fra tidligere og 

ivaretar kommunens ansvar i 

forhold til arbeidsmiljø og 

Helse, miljø og sikkerhet. 

 

Bygget ivaretar flere 

funksjoner ved at det 

inneholder møterom / kursrom 

og plass utendørs slik at 

deltidsmannskaper kan kurses 

og ha praktiske øvelser.  

Brannstasjonen har også eget 

trimrom slik at mannskapene 

kan trene. 

 

 

Resultatmål Høy Brannstasjonen er et praktisk og 

moderne bygg som ivaretar 

funksjoner som: 

 

- Parkering av 

mannskaps- biler 

- Garderober med ren / 

skitten sone 

- Vaskerom 

- Møterom / Kursrom  
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3. PROSJEKTETS LEVERANSER  
 

Prosjektet skal levere en moderne og praktisk brannstasjon som ivaretar kravene til arbeidsmiljø og 

Helse, miljø og sikkerhet. 

 

Brannstasjonen skal ha følgende funksjoner: 

 

- Oppstillingsplass for 2-3 mannskapsbiler 

- Møterom / kursrom for debriefing 

- Ren/ skittens sone med tilhørende garderobeanlegg  

- Trimrom 

- Uteområde med plass for å øve 

 

Samtlige punkter som beskrevet er levert i henhold til oppdragsavtalen  

 

 

4. PROSJEKTETS KOSTNADSRAMMER 
 

Prosjektet er en del av en totalleveranse for to identiske brannstasjoner.  

Kostnadsrammen for totalprosjektet var kr. 17 MNOK, dvs. 8,5 MNOK på hver stasjon. 

Totalt påløpte kostnader ved avslutning av dette prosjektet var 9.133.051,- NOK. 

 

 

 

Økonomiske hovedtall Godkjent 

budsjett 

Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase 8.500.000,- 9.133.051,- 633.051,- 

Omdisponering midler fra andre prosjekter 633.051,- 633.051,- 0 
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5. PROSJEKTETS MILEPÆLER 
 

ID Navn Dato 

01 Politisk beslutning tatt 2016 

02 Tegninger, konkurransegrunnlag og  utarbeides  okt.17-jan.17 

03 Anbudskonkurranse gjennomføres febr-april.17 

04 Rive gammelt bygg og byggestart ny stasjon 01.12.17 

05 Ferdigstillelse 01.07.18 

 

6. AVVIK I PROSJEKTET   
 

Ingen avvik i prosjektet. 

 

Det var ingen alvorlige HMS hendelser 

   

 

 

7. PROSJEKTETS ANVENDELSE AV KRAV OG FØRINGER  
 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen 

og brannvesenets krav var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang og avgrensning.   

 

8. EVALUERING AV PROSJEKTET   
 

a. Suksessfaktorer 
 

Ringerike Brann og Redningstjeneste hadde før utbyggingsenheten kom inn i bilde gjort en 

betydelig jobb med å definere behov og tegne opp skisse på hvordan de ville ha løsninger. 

Tydelig oppdragsavtale og dedikert person fra bruker som fulgte prosjektet var av betydelig 

verdi. 

 

b. Viktige læringspunkter 
 

Kostnadsrammer og budsjettering.  Viktig når man budsjetterer er å skille på kostnader. Når 

Utbyggingsenheten fikk prosjektet så var to brannstasjoner kalkulert til kr 18 mill. lokalisert 
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på to forskjellige steder med litt forskjellig utgangspunkt, men budsjettet var ikke fordelt på 

hver stasjon.   
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9. VEILEDNING – SLUTTRAPPORT 
Hva er en sluttrapport? 
En sluttrapport er et dokument som lages under avslutningen av et prosjekt og dokumenterer hvordan 

prosjektet har gått. Prosjektets resultater sammenlignes opp mot mål og planer i styringsdokumentasjonen. 

Hensikten med sluttrapporten er intern og ekstern læring. 

 

Sluttrapporten dokumenterer erfaringer som er nyttige for andre prosjekter, og annen relevant informasjon 

som er viktig for den eller de som skal drifte og vedlikeholde prosjektets produkter, som potensielt uferdig 

arbeid, vedvarende usikkerheter ol. 

 

Formål med sluttrapporten 
Formålet med sluttrapporten er å tilrettelegge for erfaringsoverføring fra prosjektet, og sikre at resultatene 

er dokumentert på en hensiktsmessig måte  

 

Hvem utarbeider sluttrapporten? 
Sluttrapporten kan utarbeides av prosjektleder eller interne/eksterne evalueringsmiljøer 

 

Hvem mottar sluttrapporten? 
Sluttrapporten utarbeides til Prosjekteieren og styringsgruppen for prosjektet.  Evalueringer og 

sluttrapporter utført av eksterne miljøer som gjøres allment tilgjengelig skal legges inn i DFØs 

evalueringsportal. http://www.evalueringsportalen.no/ 

 

Når utarbeides sluttrapporten? 
Sluttrapporten utarbeides i avslutningsfasen av prosjektet.  
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Sluttrapport 
 

 

10021 AUSTJORD HJELPEMIDDELLAGER 
 

 
 
 

 

Denne fylles ut ved behandling.  

 
Prosjektnummer Saksnummer  

10021   
Behandlet dato:  Behandlet av / Prosjektsjef:  Utarbeidet av 

05.11.19 <navn> Trond Skogdal 
Beslutning:  

   

Godkjent  

 
Signatur ved godkjenning Prosjektsjef 
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1. KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 
Etablering av nytt permanent hjelpemiddellager for å handtere kommunens ansvar og plikter i forhold til 

tekniske/elektroniske hjelpemidler av midlertidig karakter (ansvaret for å dekke langvarige behov for 

hjelpemidler tilligger fylkeskommunen v/hjelpemiddelsentralen). 

Hjelpemiddel lageret ble etablert ved Austjord behandlingssenter. Ombygging av tidligere svømmehall 

og admin. bygg, samt påbygg med gangforbindelser mot eksisterende dagsenter. Innbefattet og utomhus/ 

parkering, og rampe for varelevering. I tillegg til hjelpemiddel lager ble det etablert lokaler for 

administrasjon, felles møterom og en demo leilighet for velferdsteknologi.   

 

2. OPPNÅELSE AV PROSJEKTETS MÅL 
 

Oppnåelse av mål i prosjektet er basert på tilbakemelding fra avdelingsleder ved Hønefoss 

omsorgssenter.  

 

Prosjektets mål Grad av oppnåelse Forklaring 

Virksomhetsmål 

(samfunnsmål, overordnet) 

Høy Det nye hjelpemiddel lageret er 

en vesentlig forbedring fra 

tidligere og ivaretar 

kommunens ansvar og plikter i 

forhold til hjelpemidler på en 

god måte.  

 

Bygget ivaretar flere 

funksjoner ved at det 

inneholder felles møtelokaler/ 

kontorer. Visningsleilighet for 

velferdsteknologi resulterer i 

økt interesse og spredning av 

kunnskap, samt opplæring av 

innbyggere og ansatte.   

 

Hjelpemiddel lageret og 

administrasjon fløy er 

sammenkoblet med nytt 

dagsenter (gangpassaje) slik at 

det gir god tilkomst til 

funksjoner som demonstrasjon 

av hjelpemidler og ergo 

terapeut.  

 

 

Effektmål   
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Resultatmål Høy Nytt hjelpemiddel lager har blitt 

et moderne og godt tilpasset 

bygg som ivaretar nødvendige 

funksjoner på en god måte.  

 

Resepsjon, kontorer, lager, 

møterom og demo leilighet for 

velferdsteknologi fungerer etter 

hensikten. Det nye 

hjelpemiddel lageret har riktig 

dimensjonert størrelse, samt 

noe fleksibilitet med tanke på 

fremtidige utvidelser.  

 

 

 

 

 

3. PROSJEKTETS LEVERANSER  
 
Utdrag fra oppdragsavtalen:  

Hjelpemiddellageret skal ha følgende funksjoner: 

 Demonstrasjon og presentasjon av aktuelle hjelpemidler 

 Opplæring (håndtering og bruk) 

 Utlevering og evt. utkjøring av hjelpemidler 

 Transitt for hjelpemidler som kommer fra, og skal returneres til hjelpemiddelsentralen 

 Tilførselvei for vareleveranser på baksiden av idrettsbygget, med avlastningsrampe tilpasset lastebil 
og personbiler.  

 Lagerhall og mesaninetasje med pallereoler for lagring av hjelpemidler. Transportheis for varer 
(senger) fra mesanin til 1.etg (sakselift). 

 Rom for lagring av mindre hjelpemidler (i deler av admin.bygget). 

 Mottak og evt. innkjøring av hjelpemidler 

 Rengjøring/desinfisering av brukte hjelpemidler 

 Enklere reparasjonsarbeid på hjelpemidler 

 Nødvendig lagerbeholdning 

 Kundemottak/ resepsjon og venteområde.  

 Parkering 

 Kontorfasiliteter for ansatte ved lageret i ergo terapeut med mulighet for konsultasjoner.  

 Møterom/ kurslokale med kapasitet inntil 30 personer, for presentasjoner og opplæring.  

 Visningsleilighet for velferdsteknologi. Inneholder soverom, samt fullt operativt kjøkken og bad.  

 

Kommentar: samtlige funksjoner som beskrevet i oppdragsavtalen ble levert.  

 

Låse system som muliggjør henting av hjelpemidler etter stengetid er foreløpig ikke operativt, dette må 

følges opp videre.  
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4. PROSJEKTETS KOSTNADSRAMMER 
 

Total godkjent kostnadsramme for prosjektet ved oppstart var ca. 11,1 MNOK ink. mva. Totalt påløpte 

kostnader ved avslutning av prosjektet var 11,7 MNOK ink. mva. Årsaken til avviket på 0,6 MNOK var 

at prosjekteier utløste opsjoner for oppgradering av admin. bygget (utskiftning av vinduer, fendring i 

korridorer, nye nødlys, etc) som ikke var medberegnet i opprinnelig kostnadsramme. Kostnader utover 

godkjent kostnadsramme er godkjent av prosjekteier/ bestiller (kommunalsjef helse og omsorg).  

 

Prosjektet var del av en samlebevilgning som omfattet både dagsenter og hjelpemiddel lager. Deler av 

dette var Husbank finansiert. Prosjektene gikk over flere år og midler måtte overføres og omdisponeres 

fra år til år. Dette skapte forvirring og misforståelser for økonomi avdeling i forhold til hva som var 

korrekt godkjent kostnadsramme.   

 

 

5. PROSJEKTETS MILEPÆLER 

 
- Oppstart bygging: august 2016 

- Overlevering: medio januar 2017.  

 

6. AVVIK I PROSJEKTET  
 

Prosjektet hadde en forsinket fremdrift som medførte overlevering ca. 3 uker etter plan. Dette hadde 

imidlertid ingen konsekvens med tanke på innflytting ettersom bruker ikke hadde satt inventar i bestilling 

i tide.  

 

Det var ingen alvorlige HMS  

 

7. PROSJEKTETS ANVENDELSE AV KRAV OG FØRINGER  
 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen 

var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang og avgrensning.   

Følgende forhold ved eksisterende bygningsmasse ble avdekket og var ikke en del av bestilling/ 

oppdragsavtalen i prosjektet. Forholdene bør følges opp videre av eiendomsforvaltning.  

- Lekkasje på fjernvarmeledning fra 1970 tallet (ved admin. bygg). Bør utbedres før eventuelt 

asfaltering blir gjennomført.  

- Tetting av admin bygget for mus og rotter samt utsetting av gift/ feller.  

- Fjerning av gammel isolasjon og isolering av loft admin bygg. (stort varmetap).  
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- Utbedring av lufting i gavl vegger admin bygg. For dårlig lufting, enkel utbedring vil ha stor 

effekt.  

- Komplett utskiftning av ventilasjon i lagerbygget og oppgradering varmeanlegg i admin.bygg, 

som «Enøk prosjekt». Dette tiltaket vil ha kort inntjeningstid.  

- Asfaltering av ny innkjørsel vei og p-plasser til lageret. Var beskrevet som opsjon i prosjektet 

men ikke mulig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen. Kan om mulig gjennomføres sammen 

med planlagte «rest utomhusarbeider- riving karistua, parkering etc».  

- Utbedring av høyde og asfalt ved utvendig kum foran hovedinngang til hjelpemiddel lager samt 

kum ved bi- inngang til dagsenteret.  

- Ikke asfaltert på baksiden ved varemottak. Her må personale rette opp massen med jevne 

mellomrom slik at bilene ikke blir stående skakt ved rampen.  

-  Utleveringsrom etter åpningstid er ikke ferdig stilt etter planen, her skulle det komme et opplegg 

slik at pårørende kunne komme inn etter stengetid og hente ut det som var avtalt og satt frem.   

-  Ikke godt nok universelt utformet ved inngangsparti. Her blir det liggende mye vann som blir til 

is osv. Har flere anledninger hvor besøkende har falt. Vi får besøk av mange HC og det er også 

kant for å komme inn i bygget.   

-  Rørsystem, opplevd 4 ganger etter bygget ble åpnet at kloakken har kommet opp igjen. 

Septikservice har sagt at rørene er gamle og tette så vanskelig å spyle og få opp når det har tettet 

seg.  

- Mose på taket (admin bygger) er ikke fjernet.  

-  Lampe bak ved lageret da det er mørkt. 

 

 

 

8. EVALUERING AV PROSJEKTET   
 

a. Suksessfaktorer 
Brukerprosess: riktig sammensetning av brukergruppe var svært viktig for utfallet av 

prosjektet.  

Tydelig oppdragsavtale: tydelig oppdrags avtale med klare avgrensninger. Viktig at 

grensesnittet mot eksisterende bygg og hva som ikke skulle medtas i prosjektet var godt 

definert.    

 

b. Usikkerhet 
De største usikkerhetene i prosjektet omhandlet riktig størrelse og dimensjonering av lager 

med tilhørende fasiliteter, samt tilstand på eksisterende bygningsmasse. Det ble gjort en 

rekke vurderinger rundt usikkerheter i prosessen og prosjektansvarlig opplever at dette har 

blitt håndtert på en tilfredsstillende måte.   
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c. Viktige læringspunkter 
 

Prosjektering: utfordrende å gjennomføre prosjektet som «totalentreprise». Andre 

gjennomføringsformer som «samspill» bør vurderes ved fremtidige rehab. prosjekter.  

Kostnadsramme: viktig å sette av betydelige reserver for fremtidige rehab. prosjekter, samt 

dialog med eiendomsforvaltning i forhold til hvilke tiltak som skal dekkes. Bør unngå å 

samle flere prosjekter i samme kostnadsramme. Hvert prosjekt bør finansieres separat.  

Gjenbruk: føringer på «mest mulig gjenbruk» kompliserte ting vesentlig. Enkelte ting som 

dører kunne gjenbrukes men noe ble uteglemt fra beskrivelse og enkelte ting under elektro 

var ikke hensiktsmessig å gjenbruke og medførte tillegg.  

 

Prosjektoppfølging: på grunn av lav kostnadsramme ble det som et innsparingstiltak besluttet 

å ikke ha ekstern byggeleder, men å bruke interne ressurser. Dette gjorde ivaretagelsen av 

byggherrens SHA ansvar vanskelig. Bør vurdere å engasjere ekstern byggeleder/ 

prosjektleder for fremtidige rehabiliteringsprosjekter.  

 

Grensesnitt: grensesnittet mot øvrige bygg og eiendomsforvaltning bør være meget tydelig i 

rehabiliteringsprosjekter.   

 

Vedlegg 
 

1. Oppdragsavtale 
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9. VEILEDNING – SLUTTRAPPORT 
Hva er en sluttrapport? 
En sluttrapport er et dokument som lages under avslutningen av et prosjekt og dokumenterer hvordan 

prosjektet har gått. Prosjektets resultater sammenlignes opp mot mål og planer i styringsdokumentasjonen. 

Hensikten med sluttrapporten er intern og ekstern læring. 

 

Sluttrapporten dokumenterer erfaringer som er nyttige for andre prosjekter, og annen relevant informasjon 

som er viktig for den eller de som skal drifte og vedlikeholde prosjektets produkter, som potensielt uferdig 

arbeid, vedvarende usikkerheter ol. 

 

Formål med sluttrapporten 
Formålet med sluttrapporten er å tilrettelegge for erfaringsoverføring fra prosjektet, og sikre at resultatene 

er dokumentert på en hensiktsmessig måte  

 

Hvem utarbeider sluttrapporten? 
Sluttrapporten kan utarbeides av prosjektleder eller interne/eksterne evalueringsmiljøer 

 

Hvem mottar sluttrapporten? 
Sluttrapporten utarbeides til Prosjekteieren og styringsgruppen for prosjektet.  Evalueringer og 

sluttrapporter utført av eksterne miljøer som gjøres allment tilgjengelig skal legges inn i DFØs 

evalueringsportal. http://www.evalueringsportalen.no/ 

 

Når utarbeides sluttrapporten? 
Sluttrapporten utarbeides i avslutningsfasen av prosjektet.  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2166-36  Arkiv: A20  

 

Sak: 71/20 

 

Saksprotokoll - Nes barneskole, oppgradering skolebygg  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommune starter ombygging av nåværende skolebygg på Nes til et 

oppvekstsenter som inneholder skole og barnehage. 

2. Det inngås kontrakt med Mesterbygg Ringerike AS for gjennomføring av prosjektet. 

3. Utbyggingen gjennomføres innenfor avsatt ramme i budsjett 2020 på 31 millioner 

kroner. 

4. Oppvekstsenteret skal stå ferdig sommeren 2021. 

5. Nåværende barnehagebygg selges. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.05.2020: 

 

Stian Bakken (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 5: 

«Barnehagen beholdes i kommunalt eie og det utredes muligheter for etterbruk av bygningen». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag pkt. 1- 4 ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

Alternativ avstemming pkt. 5 mellom rådmannens forslag og Bakkens (Sp) forslag til nytt pkt. 

5, ble rådmannens forslag vedtatt mot 6 stemmer (Sp, SV og MDG) som formannskapets 

innstilling til kommunestyret, 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2166-35   Arkiv: A20  

 

 

Nes skole, oppgradering skolebygg: Igangsetting  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune starter ombygging av nåværende skolebygg på Nes til et 

oppvekstsenter som inneholder skole og barnehage. 

2. Det inngås kontrakt med Mesterbygg Ringerike AS for gjennomføring av prosjektet. 

3. Utbyggingen gjennomføres innenfor avsatt ramme i budsjett 2020 på 31 millioner 

kroner. 

4. Oppvekstsenteret skal stå ferdig sommeren 2021. 

5. Nåværende barnehagebygg selges. 

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune vedtok ombygging av Nes skole til et oppvekstsenter som inneholder 

barnehage og skole i 2019. På bakgrunn av dette er det utarbeidet tegningsgrunnlag og 

gjennomført en konkurranse for ombyggingen. Vinner av konkurranse er Mesterbygg 

Ringerike A/S. Det inngås kontrakt med vinneren med forbehold om politisk godkjenning. 

Ombyggingen starter sommeren 2020 og barnehage og skole vil stå ferdig sommeren 2021. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret initierte i handlingsplan for Ringerike kommune 2019-2022 (K-sak 143/18) at 

Nes skole skulle moderniseres og ulike alternativer utredes. 

Det ble lagt fram en sak i kommunestyret i juni 2019 med ulike alternativer. Kommunestyret 

vedtok å renovere nåværende skolebygg fra 1952/1978 og samlokalisere barnehage og skole i 

dette bygget. Det ble avsatt en ramme på 31 millioner kroner til prosjektet (K-sak 84/19). 

I saken ble det pekt på blant annet at  

«I kommuneplanen heter det at framtidig vekst skal knyttes til de prioriterte lokalsamfunnene: 

Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand.  Oppgradering av 

barnehage og skole, er en tilrettelegging for dette. Det kan også vurderes en utbygging av 

anlegget med gymsal eller idrettshall.  



- 

Oppgradering av skolen og barnehagen vil kunne stimulere til økt tilflytting, samt også bidra til 

videre utvikling av Nes i Ådal som lokalsamfunn.» 

 

 

Beskrivelse av saken 

Nes skole er en 1-10 skole med 22 elever per 1.oktober 2019. Elevtallsprognosene viser et 

stabilt elevtall framover. Skolebygningene er fra henholdsvis 1952 og 1978. Gjennomgangen 

av bygningsmassen og tekniske anlegg har lagt føringer for den vedtatte oppgraderingen (K-

sak 84/19). Barnehagen, som holder til i en tidligere lærerbolig, etableres i den eldste delen av 

bygget. 

 

Målet er at bygget etter renovering skal kunne fungere i 40 år. Det fokuseres på 

energieffektivisering ved oppgradering av de tekniske anleggene. Det blir blant annet nytt 

ventilasjonsaggregat, varmepumpe fra luft til vann og nytt mellombygg mellom de to 

bygningsdelene. I den eldste delen rives alt innvendig. Bygget innredes slik brukerne i samråd 

med arkitekt har funnet det hensiktsmessig. I den nyeste delen fra 1978 gjøres mindre 

tilpasninger i rominndelingen, men det blir en del følger av nye tekniske anlegg. Det settes inn 

heis i bygget. 

 

Tilbudsutlysningen skjedde i januar 2020. Det kom tilbud fra tre lokalt forankrede 

entreprenører. Ringerike kommunes seriøsitetsbestemmelser er lagt til grunn uten forbehold. 

Det er kåret en vinner, Mesterbygg Ringerike AS, som er forespeilet kontrakt med forbehold 

om politisk godkjenning. Ukjente konsekvenser knyttet til Covid-19 er ivaretatt som 

usikkerhetsavsetninger i budsjettet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har gjort følgende vedtak om utbygging av Nes skole i juni 2019 (K-sak: 

84/19):  

1. Ringerike kommune bygger om nåværende skolebygg på Nes til et oppvekstsenter som 

inneholder skole og barnehage. Eksisterende barnehagebygg selges.  

2. Rammen for utbyggingen i kommunens økonomiplan for 2020-2023 økes til 31 

millioner kroner. 

3. Oppvekstsenteret står ferdig til skolestart sommeren 2021. 

4. Bygdehuset benyttes til undervisning i kroppsøving og deler av kunst- og 

håndverksfaget, og folkebiblioteket blir værende i skolebygget. 

Ringerike kommune rettet i desember 2019 en ny henvendelse til Sør-Aurdal kommune om at 

kommunen er positiv til å ta imot elever fra Sør-Aurdal kommune ved Nes skole, dersom 

kommunen endrer sin skolestruktur. (Verbalforslag K-sak 192/19) 

Sør-Aurdal svarte at det er vedtatt å sette «i gang en prosess der det tas sikte på å legge ned 

Begnadalen skole fra og med høsten 2021», og at de tar kontakt dersom det skulle bli aktuelt å 

kjøpe elevplasser av Ringerike kommune. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunestyret satte av en ramme på 31 millioner kroner til prosjektet (K-sak 84/19), for å 

bygge om 1952- og 1978-bygget og samle skole og barnehage i ett bygg.  



- 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har gått videre med alternativet som kommunestyret vedtok. Det er utarbeidet 

tegningsgrunnlag, gjennomført prosjektering og konkurranse.  

Rådmannen er tilfreds med at prosjektet er klar for gjennomføring slik at barnehage og skole 

står ferdig sommeren 2021 innenfor den ramme som er avsatt. 

Rådmannen er og godt fornøyd med at tre lokalt forankrede entreprenører deltok i 

konkurransen.  

Ombyggingen av Nes skole vil gi økt antall barnehageplasser og tilstrekkelig areal til skole 

framover, og kan bidra til å gjøre Nes attraktiv for bosetting. Det vil og være kapasitet til å la 

Sør-Aurdal kjøpe skoleplasser, om det skulle være ønskelig. Dagens barnehage kan selges og 

samlet driftsareal vil bli mindre.  

 

 

 Ringerike kommune, 29.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:   Terje Dalen  

  Jostein Nybråten 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1413-11  Arkiv: B01  

 

Sak: 76/20 

 

Saksprotokoll - Miljøveiledere i skolen - Evaluering  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Formannskapet tar tilbakemeldingen på miljøveiledertjenesten i skolene til orientering. 

2. Rådmannen anbefales å innarbeide i sitt forslag til HP 2021-2024 kr 1, 8 millioner 

kroner til dette formål. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.05.2020: 

 

Rådmannen endret sin innstilling i pkt. 2 til følgende: 

«Rådmannen anbefales å innarbeide i sitt forslag til HP 2021-2024 1,8 millioner kroner til 

dette formål». 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, med endret innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets 

innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1413-10   Arkiv: B01  

 

 

Miljøveiledere i skolen - Evaluering og videreføring 
 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet tar tilbakemeldingen på miljøveiledertjenesten i skolene til orientering. 

2. Det avsettes 1,8 millioner kroner i budsjettet for 2021 for å videreføre kommunestyrets 

vedtak (K-sak 192/19) om å utvide tjenesten til tre nye skoler i 2020. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Erfaringer med miljøveilederstillingene som er opprettet ved tre skoler fra høsten 2019 er gode. 

De ulike skolene gir positive tilbakemeldinger fra elever, ansatte og ledere, og det samme gjør 

andre kommunale instanser som arbeider med barn og unge. Kommunestyret har vedtatt at 

ordningen skal videreføres og utvides med tre nye skoler i løpet av 2020. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret har vedtatt å opprette tre miljøveilederestillinger i skolene (K-sak 53/19). 

Denne saken er tilbakemelding på erfaringene, slik var forespeilet i saken. Saken viser også 

økonomistatus og peker på prioriteringen videre. 

 

Beskrivelse av saken 

Etter kommunestyrets vedtak (K-sak 53/19) ble det tilsatt miljøveiledere på tre av skolene i 

kommunen, Haugsbygd, Tyristrand og Veien skole fra høsten 2019. Det var god søknad på 

stillingene og de tilsatte hadde relevante høyskoleutdanninger og erfaringer fra arbeid med barn 

og unge. 

 

Miljøveilederne arbeider ut fra de mål og føringer som ble trukket opp av kommunestyret. 

De ansatte har også fått være med å bygge opp en tjeneste og utforme den i sammen med 

andre aktører i skolene.  

Miljøveilederne skal i hovedsak bidra til at elevene finner seg til rette og trives på skolen, ved å 

gjøre elevene i stand til å utvikle ferdigheter som er hensiktsmessige i et sosialt og inkluderende 

fellesskap. 

 



- 

Elever, ansatte og ledelse har evaluert erfaringene så langt og gitt innspill til denne saken. Det 

samme har miljørådgiverne selv og andre kommunale tjenester som arbeider med barn og unge. 

De ansattes organisasjoner har og hatt mulighet til å uttale seg. Koronasituasjonen denne våren 

har redusert bredden i tilbakemeldingene noe. 

 

Av rapportene fra skolene går det fram at miljøveilederne arbeider i hovedsak med og blant 

elevene. De er aktivt oppsøkende og synlige i elevmiljøet før skoletid og i friminutt. De følger 

opp enkeltelever med samtaler og veiledning, de følger opp elevgrupper med samtaler og kurs, 

de er til stede på skolens digitale plattformer og arrangerer miljøskapende aktiviteter i 

samarbeid med elever og ansatte.  

 

Det samhandles tett med de ansatte. Miljøveilederne deltar helt eller delvis på de 

møtestrukturer som skolene har, slik som teammøter, personalmøter, ledermøter og ulike 

tverrfaglige møter.  Her er tilbakemeldingene at dette oppleves nyttig, både for miljøveilederne, 

og for skolens ansatte. Disse fora gir miljølveilederne informasjon og kunnskap om 

skolemiljøet og de bidrar aktivt med råd, veiledning og tiltak som settes i verk. 

 

En viktig samarbeidspartner internt på skolene er helsesykepleier, der disse utfyller hverandre 

og samhandler om barn og unge.  

 

I tillegg deltar miljølveilederne i møter rundt enkeltelever de arbeider med og på møter med 

foreldre i saker der det er hensiktsmessig. De deltar også på generelle foreldremøter med 

informasjon og skolering etter avtale med rektor. 

 

Det er etablert et faglig nettverk for miljølveilederne i kommunen med erfaringsutveksling og 

kompetanseheving.  Miljølveilederne er og trukket inn og har en rolle i kommunale prosjekter 

for barn og unge i hele kommunen. Dette gjelder blant annet kommunalt ressursteam for barn 

og unge med skolevegring og i kommunens prosjekt Tidlig innsats for barn og unge i 

risikosonen (TIBIR). 

 

Alt i alt oppsummerer de tre skolene som har hatt miljøveileder dette skoleåret at dette har 

vært et positivt bidrag for å skape et godt skole-/læringsmiljø ved skolen. 

Det er blitt bedre og bredere kompetanse og nye metoder inn skolens skolens forebyggende 

arbeid og i oppfølgingen av elever og elevgrupper. Aktiviteter og arrangementer for elever i og 

utenfor skoletid kan bli flere og bedre koordinert, og sist, men ikke minst forteller rapportene 

om støtte i oppfølging av saker knyttet til § 9a i opplæringsloven. 

 

Innføring av en nye stillingstype i skolene er ikke helt uten utfordringer. Miljølveilederne må 

finne sin posisjon i forhold til elever, lærere, fagarbeidere, skoleledere, og også til de andre 

yrkesgruppene som er inne i skolen. I etterkant ser en at det kunne vært jobbet bedre med 

tidlige avklaringer for eksempel mot skolehelsetjenesten.   

Men tilbakemeldingene fra barnevern, PPT og skolehelsetjenesten er at miljøveiledertjenesten 

oppleves som et godt tiltak i forebygging og oppfølging av barn og unge og den ønskes 

velkommen og utvidet. 

Miljølveilederne oppleves som dyktige fagfolk og gode samarbeidsparter for både elever, 

ansatte og ledelser og de andre instansene som har kontakt med skolene. 

 



- 

Miljøveilederne er alle ansatt i 100 % stilling, og jobber ordinær arbeidsuke på dagtid. I skolens 

ferier arbeider de med blant annet planlegging, skolering, rapportering, og så avspaserer de 

kveldsmøter og annen fleksitid. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommunestyre ba i 2018 om en sak om miljøterapeuter i skolen (K-sak 143/18). Da 

den ble lagt fram våren 2019 vedtok kommunestyret følgende (K-sak 53/19):  

 

«Kommunestyret ser viktigheten av varierende kompetanse inn i skolen og for oppfølging av  

barn og unge. Ansettelse av miljøterapeuter vil bidra til dette. Samtidig ønsker  

kommunestyret at stillingene lyses ut som hele faste stillinger, da det er både god  

arbeidsgiverpolitikk og vil gjøre stillingene mer attraktive enn en deltidsstilling.  

Kommunestyret støtter derfor opp om hovedtrekkene i saksfremlegget med følgende  

endringer:  

1. Det lyses ut 3 stk. 100% stillinger i henhold til stillingsbeskrivelse. Budsjett korrigeres 

med stipulerte utgifter for 2019 og innarbeides i budsjett 2020.  

2. Kommunestyret mener den delen av arbeidssiden som strekker seg ut over skoletid og i 

skolens ferier kan benyttes til å følge opp elever i SFO og annet arbeid som gjøres mot 

barn og unge i kommunen.  

3. Som en del av evalueringen av tiltaket ber kommunestyret om at man legger fram 

forslag på hvordan ressursene kan brukes helhetlig i Ringerike for arbeid med barn og 

unge, slik at stillingsandelen fra 75-100% utnyttes på en god måte for barn og unge».  

 

Økonomiske forhold 

Kommunestyret har finansiert stillingene ved de to siste budsjettvedtakene. I 2019 ble det satt 

av en million kroner årlig til miljløveiledere og de eksisterende stillingene ble fullfinansiert med 

800 000 kr årlig i økonomiplanen for 2020 (K-sak 192/19).  

I denne saken ble det og vedtatt at ordningen ønskes utvidet til tre nye skoler i 2020, og det ble 

avsatt kr 800 000 til de nye stillingene i 2020. Dette vil dekke lønn for tre stillinger fra omlag 

1. august og ut året. Det må videre avsettes 1,8 millioner kroner i budsjettet for 2021 for å 

videreføre kommunestyrets vedtak om å utvide tjenesten til tre nye skoler i 2020.  

 
Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Rådmannen ser dette tiltaket som et positivt bidrag innenfor FN’s bærekraftmål nummer 4 om 

utdanning der en skal «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter 

for livslang læring for alle". 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er gode erfaringer og tilbakemeldinger fra de ulike aktørene i 

skolemiljøet og andre kommunale instanser som arbeider med barn og unge. 

Miljøveilederne bidrar med et tverrfaglig blikk på skolemiljøet. De som er ansatt har variert 

bakgrunn og kompetanser og er en nyttig er god ressurs også i kommunens overordnede 

arbeid for barn og unge. I tillegg til involvering i arbeid på kommunalt nivå ut over egen skole 

med skolevegring og TIBIR, vil miljøveilederne videre også trekkes inn kommunens arbeid for 

et godt læringsmiljø og mot krenkelser som mobbing. 

Når kommunestyret har vedtatt å utvide ordningen med miljøveiledere til tre nye skoler, så vil 

barne- og ungdomsskoler nær sentrum bli prioritert. 

 



- 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5631-5  Arkiv: 611 &55  

 

Sak: 19/20 

 

Saksprotokoll - Salg av eiendom - Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
Salget av eiendommene Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550 vedtas 

innenfor de rammer som er beskrevet i saksfremlegget. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.05.2020: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag: 

1. «Ringerike kommune går i dialog med Knut Gullingsrud for å kjøpe eiendommene i 

Trulserudveien, Kjøpesum tilsvarende kr, 2,6 mill. bes inndekket fra Formannskapets 

disposisjonsfond, 

2. Eiendommene skal benyttes til å bygge kommunalt heleide utleieboliger med kapasitet 

på flere soverom (mer enn 3) med tanke på store familier/familier med spesielle behov. 

3. Oppstart av prosjektering og planarbeid starter snarest» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Sjøbergs (SV) forslag, ble rådmannens 

forslag vedtatt mot 6 stemmer (SP, MDG og SV). 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5631-4  Arkiv: 611 &55  

 

Sak: 57/20 

 

Saksprotokoll - Salg av eiendom - Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 

1.     Formannskapet utsetter saken. 

2.     Saken kommer tilbake til formannskapet med oversikt over antall kommunale boliger   

        med tre soverom og mer. 

3.    Rådmannen bes vurdere hvordan adkomsten til tomta vil være om kommunen kjøper    

       nabotomta. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2020: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

 

1.     Formannskapet utsetter saken. 

2.     Saken kommer tilbake til formannskapet med oversikt over antall kommunale boliger   

        med tre soverom og mer. 

3.    Rådmannen bes vurdere hvordan adkomsten til tomta vil være om kommunen kjøper    

       nabotomta. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ohrens (Ap) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 6 stemmer (H, Frp, MDG og Orebråten Ap) 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5631-2  Arkiv: 611 &55  

 

Sak: 12/20 

 

Saksprotokoll - Salg av eiendom - Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
Salget av eiendommene Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550 vedtas 

innenfor de rammer som er beskrevet i saksfremlegget. 

 
 

Behandling i Strategi og plan 24.03.2020: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag: 

«1. Ringerike kommune går i dialog med Knut Gullingsrud for å kjøpe eiendommene i 

Trulserudveien. Kjøpesum tilsvarende ca kr 2.6 mill bes inndekket fra Formannskapets 

disposisjonsfond. 

2. Eiendommene skal benyttes til å bygge kommunalt heleide utleieboliger med kapasitet på 

flere soverom (mer enn 3) med tanke på store familier / familier med spesielle behov.  

3. Oppstart av prosjektering og planarbeid startes snarest.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming rådmannens innstilling og Sjøbergs (SV) forslag ble rådmannens 

innstilling vedtatt mot 6 stemmer (Sp, MDG og SV) som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Strategi og plan/Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/5631-1   Arkiv:   

 

Salg av eiendom - Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550  
 

Forslag til vedtak: 

Salget av eiendommene Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550 vedtas 

innenfor de rammer som er beskrevet i saksfremlegget. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune, (RK) og Knut Gullingsrud, (KG) anbefaler å selge eiendommer i 

Trulserudveien samlet. Se de tre vedlagte kartene. 

 

Bakgrunnen for ønske om felles salg av eiendommene er en gjensidig avhengighet av adkomst, 

noe som gir mulighet for en bedre utnyttelse av begge eiendommene. Salget av eiendommene 

er regulert i vedlagte avtale. 

 

Beskrivelse av saken 

 

I dag eier RK eiendommene Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550. KG har 

opsjon på salg av Gnr/Bnr, 86/416 som løper fram til 01.07.2020. Totalt areal for 

eiendommene utgjør 7801 kvm, der RK har 2847 kvm og KG har opsjonsavtale på resterende 

4954 kvm. Ut fra dette blir %-vis arealfordeling tilnærmet for RK 35 % og KG 65 %, den 

samme fordelingen skal gjelde for påløpte ekstra utgifter.  

 

Eiendommene ligger i et område som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan.  I 

gammel reguleringsplan var eiendommene regulert til friluftsområde, men nylig vedtatt 

kommuneplan gjelder foran gammel reguleringsplan. Etter bestemmelsene i kommuneplanen er 

det plankrav for disse eiendommene. RK vurderer videre at disse eiendommene må inngå i en 

felles plan, da de er innbyrdes avhengig av hverandre i forhold til adkomst. Dersom kommunen 

ønsker å være med inn i felles plan ved å regulere sin egen tomt vil de inneha 2 roller for denne 

delen av reguleringsplanen. RK vil opptre både som eiendomsbesitter og reguleringsmyndighet. 

Det vil ikke være heldig at grunneier av den andre eiendommen kan oppleve at 

partsammensetningen i planarbeidet er ubalansert. Grunneieren vil kunne hevde at den opplever 

en redusert frihet til hvordan eiendommene kan utvikles og bebygges. I tillegg vil dette kreve 



- 

ressurser i form av konsulentbistand, kostnader og saksbehandlerkapasitet for RK. Dette mener 

rådmannen ikke står i forhold til RK sin forventede inntekt av dette eiendomssalget.     

 

Salget av eiendommene skal gjøres av eiendomsmegler. Eiendommene skal selges uregulert, 

med en minstepris. Det er bedt om pristilbud fra 4 meglere som underlag til å avgjøre hvilken 

megler som skal benyttes til salget av eiendommene. DNB er valgt som eiendomsmegler da de 

hadde det laveste pristilbudet.  Kommunale (offentlige) innkjøpsregler regulerer kjøp og salg, 

og kan ikke avvikes når RK er part i salget.  

 

Minstepris for alle eiendommene er satt til NOK 4.000.000,- eks. mva. Dette er en salgssum 

som er vurdert og dokumentert av flere eiendomsmeglere. Tomteareal på 87/550 som kan 

benyttes til avkjørsel fra de innenforliggende eiendommene er beregnet med en noe lavere verdi 

enn resterende tomtearealer. Det er avtalt mellom partene at eiendommene selges uregulert, 

men hvis det ikke oppnås avtalt minstepris stoppes salget. Da må det gjøres en vurdering om 

RK beholder eiendommene som de er, eller regulerer før en ny salgsprosess.   

 

Alternativt 

 

Salget av eiendommene gjennomføres først etter detaljregulering av eiendommene. 

 

Det er ikke aktuelt å selge den kommunale eiendommen sammen med en privat eiendom. 

 

Hvis kommunestyret ikke velger å selge tomten gjennom avtalen med KG, ber KG om en 

mulighet for å inngå en avtale med RK om gjensidig tilkomst/veirett over RKs eiendom til de 

tomtene denne saken handler om. Årsaken er at KG uansett ønsker å selge tomten. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Kommunens eiendom vil være umulig å utnytte uten adkomst. Et felles salg vil gi mulig 

adkomst og øke eiendommens verdi og mulighet for utnyttelse. Rådmannen har også vurdert 

eiendommmen opp mot mulig eget bruk til kommunal tjenesteproduksjon, og vurderer ikke 

eiendommen av en slik karakter at den er egnet til dette formålet. Det vurderes som mer riktig 

utvikling at dette området utvikles til sentrumsnært boligformål 

 

Rådmannen anbefaler at salg av eiendommene Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 

87/550 gjennomføres. 

 

Vedlegg 

 

1. Situasjonsplan Trulserudveien 

 

2. Kommuneplan for gnr/bnr 86/416 mm 

 

3. Avtale mellome Ringerike kommune og Knut Gullingsrud 

 

 

 

 

 



- 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Knut Kjennerud 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2335-7  Arkiv: X31 &01  

 

Sak: 60/20 

 

Saksprotokoll - Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken utsettes 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2020: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Herstads (Frp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2335-6  Arkiv: X31 &01  

 

Sak: 30/20 

 

Saksprotokoll - Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Kommunestyret tar svar fra Politiet til orientering. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.03.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2335-5  Arkiv: X31 &01  

 

Sak: 11/20 

 

Saksprotokoll - Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Kommunestyret tar svar fra Politiet til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.03.2020: 

 

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 

Formannsjkapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2335-4   Arkiv: X31 &01  

 

 

Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar svar fra Politiet til orientering. 

 

 

  

 

 

Bakgrunn 

Med bakgrunn i vedtak i Kommunestyret 27.06.2019 hvor Rådmannen fremmer sak som belyser 

endringer ved Hønefosspolitistasjon som en følge av politireformen, besluttet kommunestyret at  

saken bør belyse politiets tilstedeværelse, politistasjonens åpningstider, åpningstider ved pass- og 

forvaltningskontor og hvordan arrestsituasjonen har påvirket det lokale politiet.  

Kommunestyret vil deretter vurdere hvilke krav vi mener må omtales i en forpliktelse med 

lokalpoliti. 

 

 

Innledning 

Kjell Magne Tvenge, politiinspektørs svarer følgende på kommunestyret sin forespørsel. 

Hønefoss politistasjonsdistrikt dekker Hole, Jevnaker, Ringerike, Krødsherad, Sigdal og Modum 

kommuner. Politiet har helkontinuerlig politioperativ tjeneste, uniformerte patruljer. Vi har også 

tjenestested i Modum, Modum lensmannskontor. 

Patruljene utfører i stor grad også straksetterforskning, opprettelse av saker på de oppdrag som de 

er ute på. Dette er både opprettelse av anmeldelser, åstedsundersøkelser og avhør.  

 

Generell åpningstid ved politistasjonen (publikums vakt) er 0900 – 1400 på hverdager. Dette er det 

tidspunkt som innbyggere skal forholde seg til for å anmelde straffbare forhold, eller møte (etter 

avtale) for å avgi forklaring i en sak. Namsmannen har samme åpningstid. 

 

Forvaltningsenheten (Felles utlending og forvaltningsenhet i Sør-Øst) har ansvar for bla. pass, 

utlendings- og våpensaksbehandling. Pass- og utlendingskontor har timebestilling via 

WWW.POLITI.no 



- 

Timene er lagt ut på mandag, tirsdag og torsdag. Åpningstider og dager justeres etter behov, eks 

pass som har størst pågang vår/tidlig sommer. Våpenkontor har kun behandling av innsendte 

søknader. WWW.POLITI.no har også informasjon om våre tjenester, saksbehandling og 

kontaktinformasjon. Det er også mulig å anmelde noen straffbare forhold via nett. 

 

Det er pågående arbeid for å gjøre flere av våre tjenester tilgjengelig via nett og det åpnes nå også 

muligheter for å kontakte oss via digitale plattformer (Facebooc, Instagram, messenger, SNAPchat). 

 

Arresten ved politistasjonen var knyttet til og bemannet av operasjonssentralen i gamle nordre 

Buskerud politidistrikt. Ved flytting av operasjonssentralen var det for krevende ressursmessig og 

ikke hensiktsmessig å opprettholde døgndrift av arresten. Endringer i kriminalitet har over tid 

påvirket behovet for arresten. Nedgangen i antall innsettelser har vist seg over år. 

 

Dagens ordning er at vi kjører arrestanter til Drammen. Ofte møter vi en patrulje fra Drammen slik 

at vi raskere er tilbake i beredskap. Det må også legges til at etterforskere ved arresten i Drammen 

også overtar avhør og annen etterforskning knyttet til de personene vi setter inn fra Hønefoss. På 

dagtid kan vi også benytte oss av et transporttilbud som kriminalomsorgen har. De tar både rene 

transporter og avlaster mye med transporter fra fengsel til fremstillinger i retten, noe som tok mer 

ressurser fra oss tidligere. 

 

Arresten i Hønefoss er fortsatt operativ, og vi bemannet den på utvalgte kvelder netter før og i julen, 

da dette var hensiktsmessig ressursbruk. Jeg mener at dette fungerer godt, og totalt sett er 

ressurseffektivt. 

 

Hønefoss politistasjon ivaretar politiets samfunnsoppdrag i de kommunene som den er satt til å 

dekke. Dette er oppdrag som spenner fra akutte liv- og helse situasjoner til etterforskning, 

forebygging, sivile- og forvaltningstjenester. 

 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

 

FNs bærekraftsmål kan inndeles i de tre dimensjonene økonomisk 

bærekraft, sosial bærekraft og miljømessig bærekraft. Saken er vurdert 

opp mot bærekraftsmål nr. 11, Gjøre byer og bosettinger inkluderende, 

trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune skal tilby likeverdige tjenester, med god kvalitet til alle brukere av 

kommunens tjenester, og befolkningen skal oppleve seg trygge uansett hvor i kommunen de 

bor. Rådmannen mener at politiet ivaretar samfunnsoppdraget i kommunen.  

 



- 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1215-2  Arkiv: A20  

 

Sak: 63/20 

 

Saksprotokoll - Leksepraksis ved kommunens grunnskoler  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

De kommunale grunnskolene i Ringerike viderefører en leksepraksis som tilpasses elevenes 

forutsetninger både når det gjelder mengde og innhold, og som gir elevene nødvendig øvelse i 

de grunnleggende ferdighetene lesing, regning engelsk samt digitale og muntlige ferdigheter. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1215-1   Arkiv:   

 

Leksepraksis ved kommunens grunnskoler  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

De kommunale grunnskolene i Ringerike viderefører en leksepraksis som tilpasses elevenes 

forutsetninger både når det gjelder mengde og innhold, og som gir elevene nødvendig øvelse i 

de grunnleggende ferdighetene lesing, regning engelsk samt digitale og muntlige ferdigheter. 

 

 

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur fattet i sak 20/19 følgende vedtak: 

 

Skolene tar en gjennomgang av sin praksis med bruk av lekser. 

Skolene gis mulighet til å gjøre forsøk med leksefri skole fra høsten 2020. 

Samarbeidsutvalget ved hver enkelt skole gir sin tilbakemelding om leksepraksis til 

skoleadministrasjonen innen 1. mars 2020. 

Resultatet sammenstilles og det legges frem en politisk sak for politisk behandling 

våren 2020 med sikte på å implementere eventuelle tiltak/forsøk fra skoleåret 2020-21. 

 

Innledning / bakgrunn 

Denne saken er en oppfølging av vedtak fattet av HOK i sak 20/19, og inneholder en 

sammenstilling på bakgrunn av skolenes tilbakemelding om leksepraksis innen 01.03.20.  

For at elevenes stemme skal komme fram, har flere av skolene i tillegg til referat fra møte i 

samarbeidsutvalget også lagt ved referat fra elevrådsmøte der lekser og leksepraksis har blitt 

behandlet. 



- 

 

Høring – elevenes røst ivaretatt gjennom samarbeidsutvalgene 

 

Barnekonvensjonens artikkel 12 omhandler blant annet barnets rett til å uttale seg. 

Barna/elevene er representert i samarbeidsutvalget slik; (jfr. Opplæringsloven §11-1 ). 

 

To representanter for undervisningspersonale 

En representant for andre tilsatte 

To representanter for foreldrerådet 

To representanter for elevene 

To representanter for kommunen, der den ene av disse er rektor ved skolen 

 

Samarbeidsutvalgene/skolene meldte blant annet tilbake; 

 

Alle kommunens grunnskoler gir elevene hjemmearbeid – lekser som en del av 

læringsarbeidet. 

Elevene er gjennomgående opptatt av at leksene skal bygge videre på gjennomgått lærestoff. 

På de laveste trinnene er leseøving hjemme viktig for at elevene skal få tilstrekkelig 

mengdetrening for å utvikle en god leseferdighet. 

På noe høyere trinn får elevene hjemmearbeid for å repetere og øve mer på allerede kjent 

stoff. 

Leksene blir tilpasset elevenes forutsetninger både når det gjelder mengde og nivå. 

 

Punktvis oppsummering av innspill fra samarbeidsutvalgene: 

 Ingen av samarbeidsutvalgene ved kommunens grunnskoler har gjennomført forsøk 

der det ikke blir gitt lekser.  

 Både foreldre, elever og ansatte er opptatt av lekser brukes slik: 

o Det skal bare gis lekser i stoff som er gjennomgått på skolen på forhånd. 

o Leksene skal gi elevene lesetrening og mengdetrening. 

o Leksene skal tilpasses elevenes forutsetninger, og gjerne gis som ukelekse. 

 Leksene gir foreldrene en god mulighet til å følge med på barnets utvikling. 

 

 

Juridiske forhold  

Lekser er ikke omtalt i opplæringsloven,  

men omtales i stortingsmelding 6 – 2019-2020 slik; 

 

-Lærere kan gi lekser for at elevene skal få enda bedre utbytte av undervisningen. Gode lekser 

kan bidra til å videreutvikle elevenes arbeidsvaner, disiplin og evne til selvstendig 

problemløsning. Lekser kan også bidra til at foreldre kan følge med på hva elevene jobber 

med på skolen. Utdanningsdirektoratets spørring til skoler og skoleeiere våren 2019 viser at 

kun 2% oppgir å være helt leksefrie. 

Regjeringen vil beholde skolenes frihet til å benytte lekser som pedagogisk virkemiddel. For 

at elevene skal få et godt utbytte av leksearbeidet, må skolen jevnlig diskutere skolens 

leksepraksis og erfaringer i kollegiet. 

 



- 

 

 
Behov for informasjon og høringer 

Spørsmålet om lekser og leksebruk har vært gjenstand for et eget arbeid i nedsatt 

arbeidsgruppe.  

Spørsmålet har blitt tatt opp ved skolenes rådsorganer og har munnet ut i tilbakemeldingene 

fra skolenes samarbeidsutvalg innen 1. mars i år (2020). 

 

 

Hvilken betydning har FNs bærekrafts mål for denne saken? 
 

FN har satt God utdanning som bærekrafts mål nummer 4.  

God utdanning 

- Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang 

læring for alle. 

 

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik 

tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.  

 

Rådmannens vurdering 

Lekser skal bidra til at elevene får tilstrekkelig øving i læringsarbeidet. Rådmannen mener det 

er vesentlig at lekser tilpasses elevenes ulike forutsetninger, og gjennom det bidrar til at 

elevene får tilstrekkelig øving. Lekser gjør det også lettere for foreldrene å følge med på 

elevenes skolearbeid og utvikling. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.03.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

Vedlegg: Uttalelsene fra samarbeidsutvalgene følger vedlagt. 

 
 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
OPPVEKST OG KULTUR 

Ullerål skole 
 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE  TELEFON 

Postboks 123 Osloveien 1  32 1174 00 

3502 Hønefoss 

e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

21.02.2020 

 

 

Referat Samarbeidsutvalget Ullerål skole 

 
Tilstede: 

 
Per Anders Hovde-Mathisen 
Tove Mette Pedersen 
Ann-Christin Mykland 
Ola Tokerud 
Lillian Iren Søland Bjerke 
Anne Cathrine Fjellvang 

 
Forfall: 

 
Ane Tinholt 
Victor William  
Anne Helen Bjerkeli 

 

Samarbeidsutvalget 

 
Sak 1/20 

 
Innspill til sak 20/19: Leksefri grunnskole. 
Lærerne på alle trinnene på Ullerål har redegjort for leksepraksisen på sine trinn. Sekretær i 

SU sammenfatter det som er gjennomgående praksis på Ullerål. Elevrådet kommer med 

sine innspill etter elevrådsmøte 20.02.20.  

 
Lekser handler om bl.a. livsmestring. Lekser må oppleves som meningsfullt knyttet til læring 

for elevene. Det er viktig å samtale med elevene om gode lekser og bevisstgjøre hverandre 

på type lekser bidrar til først og fremst livsmestring. 
Lekser kan bidra til gode arbeidsvaner til senere i livet, som f.eks. studietiden. 

 
Lekser er en mulighet for foreldre til å del i barnas skolearbeid. Lesing kan med fordel øves 

på hjemme, men det er viktig at der er kjent og gjennomgått på skolen. 
Noen ganger gir skolen elever mulighet til å sitte igjen etter skoletid og jobbe. Flere elever 

gir uttrykk for at det å godt å gjøre seg ferdig med lekser før de kommer hjem. 

 
Differensiering av lekser er viktig for å treffe både motivasjon og nivå hos elevene. 

 
Se vedlegg 1 for kartlegging av skolens leksepraksis vurdert av lærerne. 

 
Se vedlegg 2 for elevrådets kartlegging av skolens leksepraksis. 

 
 

 



 2 

Sak 2/20 
Rektor orienterer om status på antall elever og at det påbegynte arbeide med organisering 

av de ulike trinnene. Det var først i uke 7 elevtallet ble klart. Trinnene og klassene blir satt i 

sammen med utgangspunkt i opplæringslovens § 8-2. Klassene blir satt sammen med 

elever fra både Ullerål og Hønefoss.  Elevene har ulike opplevelser med å bli nye grupper. 

Det er viktig med god informasjon og involvering i prosessen med både elever, ansatte og 

foresatte. 

 
Byggeprosjektet er helt i rute. Teknisk ferdigstillelse 1.3. og overtagelse av bygget til 

kommunen 01.06. 

 
Det er viktig å samarbeide med Hov skole framover med de nye klassene/gruppene som blir 

etablert på Ullerål med særlig fokus på gruppesammensetningen i overgangen til 

ungdomsskolen. 

 

Skolemiljøutvalget 

 
1/20 
“Spirit week” er evaluert i elevrådet. Et elevinitiert miljøtiltak som skapte glede og samhold 

den uka det pågikk. 

 
2/20  
Skolen ønsker fokus på å ta bort negativ språkbruk. Ann-Christin Mykland organiserer en 

fokusuke med “språkvask” hvor vi markerer det å ta tilbake hverdagsspråket i samarbeid 

med ansatte og elever. FAU ønsker å bidra inn i dette.  
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Vedlegg 1 

 

Ullerål skoles leksepraksis 

 

Kartlegging blant pedagogisk personale 

 

1. trinn 

 
Formålet med leksene som gis på trinnet:  

 Øvelse.  

 Mengdetrening.  

 Repetisjon. 

 Foreldrene gis mulighet til å følge elevenes progresjon og utvikling.  

 Innøve gode arbeidsvaner.  

 
Hva slags type lekser gis?  

 Leselekse med ukas bokstav. 

 Bokstavlekse med ukas bokstav (skrivelekse).  

 Matematikklekse hvor vi repeterer det elevene har lært på skolen.  

 
Hvordan følger dere opp lekser?  

 Leseleksa blir hørt hver fredag.  

 Skriftlige lekser ses gjennom og gis tilbakemelding på.  

 Matematikklekse rettes og gis tilbakemelding på.  

 
Hvordan blir leksene tilpasset elevenes forutsetninger/differensiert?  

 Leseleksen er delt inn i tre ulike nivåer.  

 Skriveleksen er å øve på bokstavformingen av ukens bokstav.  

 Matematikkleksen skal være gjennomførbar for de fleste. Vi gjennomgår godt på 

skolen, og de får alltid lekse i noe vi har jobbet med over tid. Ekstralekse for de som 

ønsker mer utfordring.  

 

2. trinn 

 
1. Formålet er mer øving med stoff vi arbeider/har arbeidet med.  

2. Type lekser: Lekser fra mandag til fredag. Oppgavebok i norsk og matematikk eller 

ark. 2 sider i hvert fag. Leselekse i leseboka. Øveord (til diktat på fredag).  

3. Lærer ser over og retter, gir smilefjes/klistremerke eller skriftlig kommentarer, og 

noen ganger kort samtale. Leseleksa høres ved at en voksen tar ut smågrupper en 

gang i uka.  

 
4. Leseleksa er differensiert i tre nivåer i boka. Alle elevene jobber på sitt nivå. Elevene 

får tilpassede lekser. Noen elever har avtaler om at foresatte bidrar med tilpasningene av 

lekser.  

 

      3. trinn 

 
Formålet med leksene vi gir på trinnet: 



 4 

 gi tilstrekkelig mengdetrening/øvelse ift lesing, regnestrategier, øve gloser, 

rettskriving, repetisjon av det vi jobber med på skolen. 

 
Hva slags type lekser gis? 

 leselekse 

 penskrift og skriftforming 

 skrivetrening 

 grammatikkoppgaver 

 øveord 

 matteoppgaver i oppgavebok som er repetisjon av det vi gjør i grunnbok 

 øve på gangetabell 

 oppgaver på Chromebook 

 Multi Smart-Øving - differensierte oppgaver på nett 

 engelsk, repetisjon av gloser 

 
Hvordan følger dere opp lekser? 

 diktat 

 høre leselekse 

 rette lekser, skrive tilbakemelding dersom vi oppdager at noe må jobbes mer med 

 se resultater på nett (MultiSmartØving) 

 snakke med foreldre dersom lekser ikke blir gjort over tid 

 
Hvordan blir leksene tilpasset forutsetningene til elevene/differensiert? 

 tilpasser etter både nivå og mengder 

 bruker forskjellige læreverk 

 differensierte oppgaver i læreverket vi bruker 

 tilpasser også etter behov, dialog med foreldre 

 noen elever har mer behov for å bruke digitale verktøy 

 elever med IOP har egne lekser 

 
Det er viktig å ha leselekse hver dag. God leselekse med en lesebestilling. Leksene bør 

oppleves meningsfulle. 

 

4. trinn 

 
Formålet med leksene vi gir: 
Repetere og øve på kjent stoff. 
Mengdetrening nødvendig f.eks klokka og gangetabell 

 
Hva slags type lekser: 
I norsk - lesing , skriving og øve på grammatikk, øve på begreper. 

 
I matematikk - mengdetrening og automatisering , f.eks gangetabell, addisjon og subtraksjon 

med tieroverganger 

 
I engelsk - leselekse, gloser og grammatikk 

 
Oppfølging av lekser: 
Vi hører leseleksa flere ganger i uken, snakker om begreper/vanskelige ord. 
Elevene får både muntlig og skriftlig tilbakemelding i bøker og på Classroom/Chromebook. 
Vi rettier i plenum / bruker læringspartner. 
Uketester.  
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Multi smart øving - et digitalt og adaptivt matematikkverktøy. 

 
Differensiering av lekser: 
Elevene får noen ganger differensierte skriftlige oppg i norsk og matematikk ift sitt nivå. 
Multi smart øving legger opp til oppgaver tilpasset elevenes nivå. 
Spesielle tilpasninger for enkelte elever, ofte i tett samarbeid med foresatte. 

 

5. trinn 

 
Hva er formålet med leksene dere gir på trinnet? 

 Forbedring og videreutvikling innenfor kjente temaer.  

 Arbeide meg kjente oppgaver i et roligere miljø hvor man selv bestemmer 

tempo og omgivelser. 

 Lære å arbeide selvstendig med kjent stoff- utvikle selvdisiplin 

 Utvikle gode arbeidsvaner og ansvar for egen læring 

 Lære å lese en plan og fordele arbeidsmengde 

For oss er lekser også viktig for at foreldrene skal kunne følge med på hva elevene kan, hva 

de har lært og kanskje også være med på å oppdage hvor utfordringene ligger.  

Hva slags type lekser gir dere? 

Vi gir lekser som er knyttet til stoffet elevene jobber med på skolen. Oppgavene de får er 

enten repetisjon, eller samme type oppgaver som de har arbeidet med på skolen. 

Oftest har vi lekser i matte, norsk og engelsk, men varierer med andre fag noen ganger. 

Lekser kan være av den praktiske sorten (f.eks arbeidsoppgaver i hjemmet, lage middag, 

statistikk av været), muntlig/lese, skriveoppgaver. Vi benytter chromebook og 

lærebøker/skrivebøker, men har den siste tiden jobbet mest på chromebook slik at elevene 

ikke trenger å ha med seg så tung sekk hjem. 

1. Hvordan følger dere opp leksene? 

 Retter lekser, skriftlig eller muntlig. Rettefokuset er kun på det som er 

temaet for oppgaven (jobber vi med punktum og stor bokstav er det 

dette vi fokuserer på i rettingen, ikke dobbel konsonant, ingress o.s.v.) 

 Gir tilbakemelding 

 Elevene retter opp eventuelle feil 

Finner vi mange gjentatte mangler, tar vi opp temaet på nytt og fordyper oss mer i emnet. 

Leksene forteller oss også om hvordan elevene arbeider selvstendig uten lærerhjelp, og 

forteller oss om vi har forklart godt nok eller om vi må fornye oss og forklare på en annen 

måte. 

2. Hvordan blir leksene tilpasset forutsetningene til elevene/differensieres?  

 gir tilstrekkelig mengde – og ferdighetstrening. Skriver f.eks. at elevene skal 

skrive 5-10 setninger hvor de som syns det er lett skriver minstekravet. Har 

også dialog med foreldre og elever om tidsbruk/mengde. Noen elever har 

egen plan. 

 repetering av gjennomgått stoff   
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6. trinn  

1. Hva er formålet med leksene dere gir på trinnet? 

2. Hva slags type lekser gir dere? 

3. Hvordan følger dere opp leksene? 

4. Hvordan blir leksene tilpasset forutsetningene til elevene/differensieres?  

1: Formålet er å repetere det som er gjennomgått på skolen. 

2: Varierte oppgaver fra praktiske til teoretiske oppgaver. Leselekser og skrivelekser. Vi har 

læringsmål på timeplanen. Leksene leveres i skrivebøker eller i Google Classroom. 

3: Innlevering, oppsummering hver ukeslutt. Kommentarer skrives på innleveringene i 

Google Classroom. 

4: Leksene differensieres ut i fra elevens ståsted. I matematikk brukes fargekoder ut i fra 

nivå. I matematikk leveres lekser i skrivebok. I engelsk har noen elever eget opplegg, andre 

har redusert mengde med tanke på leksene. Andre lekser blir levert i classroom. 
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Vedlegg 2 

 

Tilbakemelding/innspill fra elevrådsmøte om leksefri skole, torsdag 20.februar. 

Elevrådsrepresentanter fra 1.-7. trinn deltok.  

 

Fordeler med å ha lekser: 

 -         Da kan man lærer mer hjemme. 

-          Man øver mer på et tema. 

-          Øver til voksenlivet. 

 

Ulemper med å ha lekser: 

-          Når det er travelt hjemme blir det liten tid til leksearbeid. 

-          De som sliter og ikke har foresatte til å hjelpe kan det være vanskelig for. 

-          Bruker mange timer på lekser istedenfor en skoletime. 

-          Man får dårlig tid i hverdagen. 

-          Ingen kan hjelpe. 

Hva slags type lekser lærer elevene best av? 

-          Øve på matte, norsk og engelsk, samt presentasjoner. 

-          Kanskje man kan gjøre noe ute. 

-          En og en lekse hver dag. 

-          Presentasjoner for hvert fag. 

-          Klassekamerater kan hjelpe med lekser. 

-          Læringspartner- hjelpe hverandre. 

Hva tenker elevrådet om forsøk med leksefri skole? 

-          Lengre skoledager og ikke lekser. 



 8 

-          Lage timeplan for lekser. 

-          Bra med leksetid/hjelp. 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Hallingby skole 

                                                            

 

 

 

 

Høring på lekser i skolen        
 

SU ved Hallingby skole har hatt oppe saken om lekser i skolen. Vi vil her komme med de 

betraktninger som vi diskuterte.   

 

Elevrådet ved Hallingby skole redegjorde for hvordan de ulike trinnene så på de leksene de 

hadde, og de sa også noe om lekse mengde. Her er deres syn. 

 

«Leksene som blir gitt ved skolen er basert på det vi har gjennomgått i timene. Det er øving 

på kjente oppgaver. På ungdomsskolen kan det i tillegg være slik at vi blir bedt om å 

forberede oss til en gjennomgang ved å lese gjennom stoffet på forhånd slik at det er litt kjent 

når det blir gjennomgått i timen.» Elevrådet består av elever fra 4.-10. trinn. 

 

I begynneropplæringa er det øving på grunnleggende ferdigheter, spesielt lesing, som blir gitt 

som hjemmearbeid. Det er avgjørende å oppøve så god kompetanse som mulig innen lesing. 

 

SU er også opptatt av begrepet «leksefri skole». Hva legges i det begrepet? Det ble uttrykt at 

såkalte leksefrie skoler har leselekser. Er det da leksefritt?  

 

Før man går i gang med et type prosjekt på leksefri skole, er det viktig å enes om hva det 

ligger i begrepet. Vi mener helt klart at lesing må det øves på hver dag for å klare og få 

elevene på det nivået vi ønsker. Leseferdighet er viktig for å lykkes oppover i skoleløpet. 

 

 

SU ved Hallingby skole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Ringerike kommune 

Tyristrand skole 

 

 

 

 

Leksepraksis på Tyristrand skole 
 

Målsettingen for leksene på Tyristrand skole:  

 

«Leksene på Tyristrand skole skal fremme læring i grunnleggende ferdigheter» 

 

Hvorfor ønsker vi å ha lekser? 

- Mengdetrening for å automatisere grunnleggende ferdigheter. 

- Hyppige «påkoblinger» for å sikre innlæring. 

 

 

Hvordan ønsker vi at leksene skal være? 

- Repetisjon slik at elevene kan mestre leksene på egenhånd. 

- Det skal gjøres individuelle tilpasninger ved behov. 

- Leksene skal være varierte og gjennomtenkte. 

- De kan også være en forberedelse til det som kommer på skolen dagen etter. 

- Den reelle tiden elevene bruker på lekser skal være slik at den ikke tar for mye av fritiden til 

elevene. 

 

 

Hvordan kan skolen gi gode tilpasninger? 

- Det skal være lett for foresatte å ta kontakt med lærere angående leksespørsmål. 

- Lekser skal alltid være et samtaletema på utviklingssamtalen. 

- Godt samarbeid mellom lærere, slik at man ser helheten til elevenes plan, ikke bare fag for fag. 

- Gjøre endringer i leksemengden hvis foresatte uttrykker behov for det. 

- Lærere bruker elevsamtalene til å holde seg orientert om hva elevene synes om leksene de har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt i SU 11.02.20 

 

 

 

 

 

 

  

 



Postadresse:
Postboks 123
Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse og
leveringsadresse
Veienkollen 20
3517 HØNEFOSS

Telefon:
32 17 05 60

e - post :
vei en.skole@ringerike.kommune.no

R ingerike kommune
Veien skole

Referat møte i Samarbeidsutvalget Veien skole.

Tilstede: Ida Koveland, elevråd , Wilhelm B ergsund Kihle, elevråd , Trine Sandum, politiker ,
Unni Moreno, FAU , Mons Ivar Mjelde, FAU Nina Mykleseth , lærerrepr., To re Bårnås,
lærerrepr. Lena Skakstad , andre ansatte og Jarle Hildeskår rektor
Forfall:

Tid: Onsdag 29 . november kl. 20:00 - 21.00
S t e d: Personalrommet Veien skole

Saksliste:

Sak 18 Referatsaker
Elevrådet – Hodetelefoner, mange hodetelefoner har « mistet » lyd på et øre.
Elevrådet skal prioritere saker til BUK i neste møte.
Det har vært noe tull ing med vann dispenserne , elevrådet har tatt det opp og snakket
om konsekvenser.
Elevrådet ønsker at søppeldunkene ute merkes bedre.

FAU – Det er bestilt 30 nye stativer til sykler.
Melkekontoen er gjort opp, og FAU har gitt skolen penger til vanndispensere og
utstyr til gymsalen.
FAU jobber videre m ed trafikksituasjonen.

Skolen – Vanndispensere er på plass. Ventilasjon i elevarealet er ok, ikke ferdig med
personalrommet og kontorer.
Kontrollutvalget bestilte i møte i januarm å n e d forvaltningsrevisjon a v elevenes
psykososiale skolemiljø av Viken kommunerevisjon. Veien skole er sammen med tre
andre skoler trukket ut. S e vedlegg 1.
I a ll e skoler i Ringerike kommune skal det være tilsyn om forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler våren/høste 2020

Sak 19 Oppfølging av sak 12 skolemiljø …
Inntil videre har Ringerike kommune stanset bruken av klassetivsel.no Vi har derfor
ikke gjennomført noe felles elektronisk undersøkelse om ele venes trivsel. Men
elevrådet gir to tomler opp for trivselen på Veien skole.

Rektor undersøker med kommunens kontaktperson om hva som gjøres med dataen
som er lagret i klassetrivsel .

Sak 20 Elevundersøkelsen vedlegg 2.
Rektor informerte om resultatene og om hvordan det arbeides med resultatene .



Postadresse:
Postboks 123
Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse og
leveringsadresse
Veienkollen 20
3517 HØNEFOSS

Telefon:
32 17 05 60

e - post :
vei en.skole@ringerike.kommune.no

Sak 21 Nasjonale prøver 2019
Rektor viste frem, forklarte og fortalte om resultatene og hvordan vi jobber med
dem.

Sak 22 Lekser
Skolen har ikke noe ønske om å være « leksefri » , men vi har refleksjoner rundt hva
som er en god lekse og hva som er riktig lekse. Foreldrene gir tilbak emelding om at de
opplever at det det er lett å ta kontakt med skolen hvis det er behov for justering.

Sak 23 Eventuelt
Elevrådet hadde samtale med M obbeombud Bodil Haug, de snakket om hva
elevrådet kunne gjøre for å skape et godt miljø.
Elevrådet ønsket seg en « gaming kveld » . Elevrådet, Lena Skakstad og Unni Moreno
følger opp dette.

4. trinn hadde det største oppmøte på foredraget med Mobbeombudet. De vant
pizza til trinnet.

Mvh
Jarle Hildeskår
sekretær



Høringsuttalelse fra SU Helgerud Skole 

Oppgave gitt til skolene er følgende: 
 

 Den enkelte skole skal se nærmere på sin pedagogiske begrunnelse for bruk av lekser 
 Den enkelte skoles SU gir tilbakemelding til skoleeier innen 01.03.20 
 Hva er gode lekser og hva gir gode resultater? 

 
Vi har hatt dette som tema på personalmøte høsten 2019. Vi hadde et godt møte med innledning, 

drøfting og gruppearbeid. Helgerud skole er ikke en leksefri skole, og det er fordi vi mener at lekser 

har en effekt på elevenes læring.  

Elevene trenger lesetreningen for eksempel, for å bli gode lesere. Leselekser er viktige gjennom hele 

barneskolen. De har behov for mengdetreningen, repetisjonene og øvingen. De blir trenet i 

arbeidsvaner med tanke på videre skolegang.  

Dialog med foresatte er viktig, og vi inngår individuelle og differensierte avtaler, hvis det er behov for 

det. Vi opplever at mange elever får støtte hjemme. Skolen tenker at foresatte gjennom lekser gis 

mulighet til å følge med på barnas skoleutvikling. 

Skolen har tilbud om leksetilsyn på 2.-4. trinn. Leksetilsyn påvirker hvilke og hvordan man gir lekser, 

det gir noen utfordringer i forhold til planlegging.  

Vi ser at det er viktig at vi jobber videre med hva slags type lekser vi gir, og mengden lekser. 

Elevsvarene er nyttig i dette arbeidet. 

Det er assistenter/fagarbeidere som leder leksetilsynet i klassene. De har også fått uttale seg, og sier 

at noen elever har godt utbytte av å delta på leksetilsyn, og er selvstendige i arbeidet og får gjort 

unna leksene. Noen elever er umodne, og har ikke så godt utbytte av tilbudet. Andre elever trenger 

mye hjelp, og leksetilsyn er for en del av disse elevene ikke optimalt, fordi de trenger mer en-til-en.  

Vi hadde en spennende høringsprosess med elevene, der elevrådet ble godt involvert. Syv spørsmål 

ble sendt ut til alle klassene med svarfrist. Svarene ble sammenfattet av styret i elevrådet, og 

presentert for SU. 

Hva sier elevene om lekser? De fleste elever i 2.-4.trinn deltar på leksetilsyn 2 t/u. Mange skulle 

ønske at skolen hadde leksetilsyn også i 5.-7.trinn. Elevene svarer at Hadde vært fint å være ferdig 

med leksene tidligere på dagen. Mer tid til trening, fritidsaktiviteter og «spilling». 

Matematikk er det faget der flest elever synes leksene av og til er vanskelige. Engelsk blir også 

trukket fram av noen som litt vanskelig. Leselekser er mest populært blant de yngste, flere av de 

eldste elevene synes at leselekser er kjedelig. Mange elever svarte at leksene må være godt 

forklart/gjennomgått, slik at de kan klare det selv.  

Lekser var sak på SU-møtet 11.02.2020. Skolens og elevenes synspunkter ble presentert. Her kom 

foreldrestemmen inn. SU-leder sier at det har vært diskutert i FAU. FAU synes at lekser er en positiv 

ting. Det er viktig å terpe, drille og repetere. Å fjerne leksene er å gjøre elevene en «bjørnetjeneste». 

Det er ikke et ønske om å fjerne leksene, FAU ønsker lekser i en eller annen form. Men det er viktig at 

skolen bruker lekser på riktig måte. 

25.02.2020 

Helgerud skole 

Benedicte M. Sollien, sekretær SU 



RINGERIKE KOMMUNE
Hov ungdomsskole

Referat S U - møte 1 8.02.2020
TIL STEDE: Anna Caridad Bakke (elevråd), Kristian Tinholt (elevråd), M elina Haaland Larsen (elevråd),
Jan Tore Bosåen (FAU), Henriette Vangen (FAU), Laila Elise Alknäs (FAU),
Kine Therese Borg (ped.personale), Tor Magnus Bording (ped.personale), Hanne Brodalen (andre tilsatte),
Arnbjørn Moløkken (valgt politikerrepresentant, Ringerike kommune), Tone Sandvik (rektor)

Sak nr. Løpenr. Arkivkode Dato
14 / 2176 - 60 8707 / 20 033 26.02.2020

Referat SU - møte 18.02.20 Hov ungdomsskole

Dagsorden:
Skolens bruk av julegudstjenester i skoletiden
Beskrivelse av skolens leksepraksis til arbeidsgruppe satt ned av politikerne i
kommunen
Elevrådssaker
Saker fra FAU
Eventuelt

Skolens bruk av julegudstjenester i skoletiden
Saken ble tatt opp i SU før jul og alle brukergrupper ble bedt om å komme med innspill om skolens
bruk av og praksis knyttet til å tilby elevene deltakelse i julegudstjeneste. Skolens personale har
drøftet saken og er positivt innstilt på å fortsette med dagens praksis og med et godt blikk på
fordelingen av elever til gudstjeneste og det livssynsnøytrale alternativet. Elevrådet og FAU har ingen
ste rke motforestillinger ang skolens praktisering og gjennomføring.
Vedtak : Skolen fortsetter sin praksis med å tilby julegudstjeneste til sine elever og følger med på
fordelingen av elever.

Beskrivelse av skolens leksepraksis til arbeidsgruppe satt ned av politikerne i
kommunen
Gjennomgang av skolens pedagogiske personales beskrivelser av leksepraksis, elevenes og foresattes
opplevelse av leksepraksis. Gode samtaler og diskusjoner om leksepraksis. Elever, foresatte og ansatte
kjente igjen beskrivelsene i s krivet fra skolen.
Vedtak: Skolens forslag til samlet beskrivelse av leksepraksis sendes inn til arbeidsgruppen fra
samarbeidsutvalget.

Elevrådssaker
Ingen saker fra Elevrådet. Sak om Blocksi ble tatt opp i Skolemiljøutvalget samme dato.

Saker fra FAU
F AU ønsker å gjennomføre Udirs Foreldreundersøkelse våren 2020 . Rektor bestiller og
gjennomfører undersøkelse.



Eventuelt
Rektor informerte om kommende tilsyn for alle skoler knyttet til Miljørettet helsevern. SU
holdes orientert videre i saken.

Nest e møte: 24.03.2020 kl 20.00

Tone Sandvik
Rektor

tone.sandvik@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi: Geir Svingheim, Ringerike kommune sektor Familie og oppvekst, på vegne av
arbeidsgruppen for kartlegging av leksepraksis i Ringerike kommune.

Vedlegg: Beskrivelse av Hov ungdomsskoles leksepraksis



 

Ringerike kommune 
Sokna skole 

 

 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE  TELEFON 

Skoleveien 40 

3534 Sokna Skoleveien 40  32 10 96 10 

email-adresse: sokna.skole@ringerike.kommune.no 

 

 

Uttalelse fra Sokna SU og Elevrådet ved Sokna skole ang. «Leksefri 
skole» 

 

 Det bør ikke kalles leksefri skole, for noe øving må gjøres hjemme 

 Man bør øve på lesing, gloser og regning hver dag 

 Man bør gi mer spennende lekser, -utforskende oppgaver 

 Omvendt undervisning,-undersøke på forhånd 

 Lekser må være repetisjon av gjennomgått stoff 

 Leselekse kan gis i mange bøker, også fagbøker som f.eks 
samfunnsfag. 

 Elevene er godt fornøyd med at det er arbeidsplaner i 
ungdomsskolen. Dette gjør at man kan forberede/planlegge ukas 
arbeid. Deles ut fredag og varer over neste helg. 

 Positivt med at man får gjort noe lekser i skoletida 

 Leksetid(leksehjelp) er veldig positivt, gjelder både barne- og 
ungdomsskole 

 Positivt at lærerne samarbeider, så ikke prøver og innleveringer 
kommer på samme tid 

 

 

 

Martin Eriksen – leder i elevråd, Sokna skole 

Anne Jørgensen- leder i SU, Sokna skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
Sokna skole 

 

 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE  TELEFON 

Skoleveien 40 

3534 Sokna Skoleveien 40  32 10 96 10 

email-adresse: sokna.skole@ringerike.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune 

Haugsbygd ungdomsskole 

 
 

Besøksadresse:  
Haugsbygd ungdomsskole 
Fløytingen 103, 3514 Hønefoss 
 

Tlf. 32 18.13 60 
Epost: haugsbygd.ungdomsskole@ringerike.kommune.no 
 

 

Haugsbygd ungdomsskole 
Fløytingen 103 
3514 Hønefoss 
                                                                                               6. januar 2020 
 
Referat fra Samarbeidsutvalgets møte på Haugsbygd ungdomsskole torsdag 
6.2.20. 
 
Tilstede: Ann Kristin Torp (SU-leder), Jorunn Olerud (representant fra FAU), 
Tordis Askilsrud (andre ansatte), Linda H. Pålerud (repr fra ped personale), 
Marte Bråthen (nestleder elevrådet), Oskar Eriksen Saastad (leder elevrådet) 
og Kjersti Søberg (rektor). 
 
Ikke møtt: Beate Heieren Hundhammer (politiker). 
 
Saker: 
 

Sak 1/v-20 Referat fra sist møte nov-19. Saken med festkveld på 8. og 9. 
var ikke blitt tatt opp i FAU. Jorunn og Ann Kristin tar kontakt med 
foreldrekontaktene for å planlegge dette videre. 
Sak 2/v-20 Nytt fra elevrådet. Bloxit er et nettfilter som kommunen 
bruker for å hindre bruk av uønskede nettsider. Elevene har opplevd 
mange uheldige konsekvenser av dette. Kjersti tar dette videre med 
rette vedkommende i kommunen. Kjersti vet at det jobbes med å finne 
«rett nivå» på denne blokkeringen, men at det ikke er landet. 
 
Marte forteller at en fysioterapeut tilbyr «ladestasjon» til elevene i 
gymsalen hver tirsdag. Dette innebærer at en fysioterapeut gjør 
avslapningsøvelser med elevene. Dette liker de elevene som har 
gjennomført det veldig godt. 
 
Elevrådet tar igjen opp spørsmålet om bruk av mobiltelefon i skoletiden. 
Rektor spør om begrunnelsen for dette ønsket, men 
FAU lover å ta det opp igjen på neste FAU-møte den 1.4.20. 
 
Ungdomshøring på rådhuset fredag 21.2 der hele elevrådet deltar. Valg 
til ungdomsrådet. 
Sak 3/v-20 Nytt fra skolen  



  

Side 2 av 3 

 Elevundersøkelsen h-19: 9.trinn skårer generelt dårligere på se fleste 
spørsmålene enn 10.trinn. Generelt oppleves det stor støtte fra 
foreldrene, men at spørsmålet om forventninger fra hjemmet kan tolkes 
som forventningspress. Stor støtte fra lærerne. 
Forskjell på 9. og 10.trinn mtp hvorvidt det «er lov» å gjøre feil- 10.trinn 
positive, mens 9. ikke er fullt så positive. Både 9. og 10.trinn opplever at 
det de lærer har liten relevans for videre liv. Rektor tar inn over seg at 
pedagogikken må inneholde både mer varierte og praktiske metoder, og 
opplyser om at det jobbes med dette ifb md arbeidet med den fornyede 
læreplanen som skal iverksettes fra h-20 (for kommende 8. og 9.trinn). 
Vurdering: ulike tilbakemeldinger mtp hvor ofte man får 
tilbakemeldinger, elevene ønsker større medvirkning mtp å påvirke 
vurderingskriterier. De føler allikevel at de blir hørt, men at 
synspunktene ikke slår igjennom. Ut i fra 10.klasses svar på 
elevundersøkelsen, så blir gutter og jenter irettesatt ulikt- guttene blir 
vurdert strengere oppførselsmessig. Noen elever på 9.trinn mener de 
har opplevd krenkelser fra voksne på skolen. Skolen vil undersøke dette 
videre på det trinnet disse svarene kommer på. Miljøveileder Ingvild og 
rådgiver Linda skal gå nærmere inn på resultatene og lage en 
oppsummering, og ta den opp i klassene på 9. og 10.trinn. 
Undersøkelsen er tatt opp i personalet, og det vil lages en handlingsplan 
ut i fra det som kommer frem i elevrådet, fra klassene og i personalet. 

 Leksefri. Oskar har jobbet med dette i ungdomsrådet. Han påpeker at 
det er viktig med en begrepsavklaring; hva er lekser? Personalet har 
snakket om dette – ny arbeidsplan? Hva slags type lekser gir man? Det 
vil bli behov for å se til fagfornyelsen når nye arbeidsplaner skal 
utarbeides. Kjersti skriver en høringsuttalelse som skal være inne i 
kommunen innen 1.mars. 

 Foreldremøte om Digital dømmekraft 18. mars. Invitasjon sendes ut i 
uke 7. 

 Skolen skal ha to tilsyn denne våren. Viken kommunerevisjon kommer 
på tilsyn her i uke 16. De skal sjekke at vi overholder §9a i 
opplæringsloven vedr elevenes psykososiale miljø. I tillegg gjennomfører 
kommunelegen og ansvarlig for miljørettet helsevern i kommunen, et 
tilsyn på alle skoler mtp fysisk miljø. 

 Ryddekonkurranse på skolen. Renholder skriver smilefjes, nøytralt fjes 
eller surt fjes på tavla hver dag i klasserommene ut i fra ryddighet og 
renhold. En vinner kåres til vinterferien. 
 
Sak 4/v-20 Nytt fra FAU: 



  

Side 3 av 3 

 Elevrådet har kommet med ønsker om hvordan uteområdet skal se ut. 
FAU jobber med å bli en organisasjon knyttet opp mot 
Brønnøysundregisteret, og når FAU har blitt en org, kan de søke ulike 
stiftelser (Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen) om midler til å 
oppgradere utearealet. Fau begrunner en søknad med at 
oppgraderingen også kommer lokalmiljøet til gode. 

 Flerbrukshall i Haugsbygd – utredning om en fremtidig idrettshall i 
Haugsbygd – møte 11.2 der FAU er invitert. 
 
Sak 5/v-20 Eventuelt 
 
Neste SU-møte blir onsdag 1.april kl 19.30 på personalrommet. 
Innkalling kommer, men dere er herved varslet.  

 
Ann Kristin Torp                                                                 Kjersti Søberg  
Leder                                                                                    Sekretær 
 
 
 



Uttalelse fra Veienmarka ungdomsskole 
 
 
Vi tok dette opp i høst og kommer ikke til å kjøre forsøk på dette. Vi har nok med fagfornyelsen og få 
rutinene ordentlig befestet etter år med svært få i ledelsen. I arbeidet med rutiner har vi også jobbet 
med ukeplan/lekseplan, og diskutert hva og hvordan dette skal gjøres, hensikten med lekser etc.  
 



Svar på leksesak fra Benterud skole

Saken er drøftet i elevrådet, men det har ikke vært en sak som er referatført.

Elevene har deltatt i SU når saken har vært oppe der.

Med vennlig hilsen
Roy Korslien
rektor Benterud skole
roy.korslien@ringerike.kommune.no
Telefon: 924 93 824



 
RINGERIKE KOMMUNE 

Hov ungdomsskole 

 

 

Til arbeidsgruppen for arbeid med lekser i skolen 

              18.02.2020 

 

Hov ungdomsskoles samarbeidsutvalg har blitt bedt om å levere en beskrivelse av skolens 

leksepraksis til arbeidsgruppen, nedsatt av politikeren, med oppdrag å kartlegge skolenes 

arbeid med lekser.  

Lekser er her forstått som skolearbeid som skal gjøres utenfor skoletid. 

 

I arbeidet med å kartlegge skolens leksepraksis har skolen tatt opp problemstillingen med 

pedagogisk personale i avdelingsmøter, alle foreldre/foresatte har fått tilsendt SMS med 

spørreundersøkelse. Elevene har blitt hørt gjennom klassediskusjoner der 

elevrådsrepresentanter har tatt med innspill fra sine klasser inn i dialogmøter med 

avdelingsleder og andre lærere på 8.trinn og elever på 9. Og 10.trinn har både hatt 

klassediskusjoner og deltatt i spørreundersøkelse sendt ut på SMS.  Disse spørsmålene ønsket 

skolen svar på fra alle tre grupper:  

 

1. Samle oversikt over lærernes praksis gjennom spørsmålene:  

a. Hvilken hensikt har lekser du gir for elevenes læring i faget? 

b. Hvordan sikrer du at elevene mestrer hjemmearbeidet sitt? 

c. Hva slags dialog har du med kollegaer for å sikre at du har en god oversikt 

over den totale leksemengden for elevene? 

 

 

2. Samle oversikt over elevenes erfaring og opplevelse av lekser 

a. Hvordan bidrar leksene dine til din læring i fag? 

b. Mestrer du leksene du får alene eller trenger du hjelp fra de voksne hjemme? 

c. Hvor mye tid tenker du det er viktig å bruke på lekser for at du skal få best 

utbytte av skolearbeidet ditt? 

 

3. Samle oversikt over foreldrenes erfaring og opplevelse av lekser 

a. Opplever du at ditt barns lekser henger sammen med det faglige arbeidet som 

skjer på skolen (dagen før og dagen etter?) Opplever du leksene som relevante 

og hensiktsmessige? 

b. Opplever du at ditt barn mestrer leksene sine? 

c. Hva tenker du om den totale tiden ditt barn bruker på lekser?  

 

 

Leksepraksis fra pedagogenes ståsted:  

Lekser er i hovedsak en bearbeiding av fagforståelse gjennom repetisjon av det som er 

gjennomgått på skolen. Ofte en ferdigstillelse av påbegynt arbeid. Omvendt undervisning 

brukes også der elevene skal forberede seg til time ved f.eks å se en video hjemme og lage 
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spørsmål til denne som tas med til timen, innhold i video gås gjennom i timen.  

For å sikre mestring gis det nivådifferensierte lekser og ytterligere tilpasninger til 

enkeltelever. I dialog med elevene avklares det om leksemengden er for stor. Flere lærere er i 

dialog med elevene gjennom meldinger for å avklare nærmere om eleven har behov for det. 

Elevenes digitale arbeidsplan er arena for innhenting av informasjon om de andre fagene for å 

sikre at den totale mengden ikke blir for stor. Flere lærere går igjennom elevenes arbeidsplan 

før den publiseres til elever og foresatte for å sikre at totalmengden ikke blir for stor.  

En tendens på alle trinn er at det gis færre lekser i dag enn tidligere. 

Opplevd leksepraksis og læring fra elevenes ståsted: 

8.trinn: Lekser gjøres ofte kun for å gjøres og koples i mindre grad til læring. 

Repetisjonsoppgaver oppleves som unødvendige fordi di har arbeidet med det samme på 

skolen. Elever opplever lekser som meningsfulle når det er åpne oppgaver der de skal søke 

for å finne informasjon og sette denne sammen selv, da er leksene i større grad koplet til 

læring. De fleste opplever at de mestrer lekser men ønsker opplæring i hvordan bruke 

Chrome Books bedre, grunnleggende kurs etterspørres. Elevene synes 20.40 minutter daglig 

er en grei tidsramme for lekser.  

9.trinn: Elevene bruker ulik tid på leksene. Fra null til over to timer per dag. Gjennomsnitt 

ligger kanskje rundt 15-30 minutter per dag. Det er de som er flinkest som sier de har mest 

utbytte av leksene, mens de som ikke er særlig flinke sier de har lite utbytte av leksene. 

Eleven ser ikke alltid sammenhengen mellom leksene som gis og det som er gjennomgått på 

skolen, eller at leksene har andre hensikter enn å ha noe å gjøre. Flere påpeker at de bare 

stresser gjennom for å få gjort leksene, og derav lærer lite. 

10.trinn: Noen gjør lekser for å ikke få anmerkninger og ser ikke sammenhengen mellom 

læring og jobben de gjør. Andre ser en mer tydelig sammenheng med at de ferdigstiller 

påbegynt arbeid hjemme og at de har behov for å øve mer innen ulike områder. Jevnt over 

svarer elevene at de mestrer lekser og har fått nødvendig gjennomgang på forhånd. De har 

forstått hensikten med det de gjør i de fleste fag. I to av klassene utpeker matematikk og 

naturfag seg som utfordrende lekser. Her nevnes høyt nivå og manglende forståelse for 

gjennomgang som grunn. Nivåbaserte lekser fungerer fint. Elevene oppgir ikke noe spesielt 

tidsanslag for leksegjøring, men er tydelig på at de ikke er så veldig interessert i å bruke mye 

av sin fritid til lekser. Det varierer en del fra de som ikke gjøre noe til de som bruker relativt 

lang tid. Det avhenger av ulike perioder med mye å gjøre, prøver, innleveringer mm.  

Opplevd leksepraksis fra foresattes ståsted: 

24 foresatte fra 8.trinn har gitt tilbakemelding: Nær halvparten mener det er godt samsvar 

mellom gjennomgått stoff og lekser. 14% mente det var lite samsvar. Øvrige visste ikke helt, 

eller mente det varierte fra fag til fag. Om barnet mestrer leksene er det stor variasjon i 

svarene. Ca halvparten forteller at elevene er selvstendige og klarer leksene fint selv. De 

øvrige trenger alt fra litt hjelp til mye hjelp. Tre foresatte trekker  frem matematikk som et fag 

de ofte trenger hjelp i. Noen ganger opplever de at det ikke alltid er samsvar med arbeidsplan 
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og hva de skal gjøre. Med hensyn til tidsbruk fordeler svar fra foresatte seg slik: 8 % bruker 

under 30 min, 20% 30-60 min, 30% 1-2t, 12% 2-3t, 30% mer enn 3t.  

 

Det er 24 svar fra foresatte på 10. trinn, og 46 svar fra foresatte på 9. trinn. Det er ingen 

tydelige ulikheter mellom de to trinnene og sammenfattes derfor.  Omtrent halvparten ser en 

sammenheng mellom leksene og hva som skjer på skolen. Den andre halvdelen fordeler seg 

ganske så jevnt mellom nei, usikker og vet ikke. Flere sier de ikke vet hva leksene er, at det er 

vanskelig å vite hva de er. Noen vil ha leksene bort. 

 60% sier ja på spørsmålet om barnet mestrer leksene sine. Ca 10% sier nei. Resten sier stort 

sett, for det meste at det er  fagavhengig eller gjør ikke lekser. 

25% svarer at barna bruker 10 min eller mindre, eller ikke gjør lekser, per dag. 20% mellom 

10-30 minutter, og 40% 30-60 minutter. Resterende fordeler seg på de ulike alternativene 

over 1 time. 10% over 1,5 timer. Det er veldig stor variasjon i svarene rundt hva foreldrene 

tenker om hvor mye tid barna bruker på lekser. Ingen klar tendens. Flere synes det er for lite, 

andre at det er altfor mye og noen som mener det er helt passe.  

Noen flere foresatte har svart på undersøkelsen etter at beskrivelsen var ferdigskrevet, 

innholdet i svarene samsvarer med fordelingen som allerede er angitt.  

  

Med vennlig hilsen 

 

Samarbeidsutvalget ved Hov ungdomsskole 

 

 

Leder: Kristian Tinholt 

Nestleder: Anna Caridad Bakke 

 

Tone Sandvik, rektor 

 



Ringerike kommune 

Tyristrand skole 

 

 

 

 

Leksepraksis på Tyristrand skole 
 

Målsettingen for leksene på Tyristrand skole:  

 

«Leksene på Tyristrand skole skal fremme læring i grunnleggende ferdigheter» 

 

Hvorfor ønsker vi å ha lekser? 

- Mengdetrening for å automatisere grunnleggende ferdigheter. 

- Hyppige «påkoblinger» for å sikre innlæring. 

 

 

Hvordan ønsker vi at leksene skal være? 

- Repetisjon slik at elevene kan mestre leksene på egenhånd. 

- Det skal gjøres individuelle tilpasninger ved behov. 

- Leksene skal være varierte og gjennomtenkte. 

- De kan også være en forberedelse til det som kommer på skolen dagen etter. 

- Den reelle tiden elevene bruker på lekser skal være slik at den ikke tar for mye av fritiden til 

elevene. 

 

 

Hvordan kan skolen gi gode tilpasninger? 

- Det skal være lett for foresatte å ta kontakt med lærere angående leksespørsmål. 

- Lekser skal alltid være et samtaletema på utviklingssamtalen. 

- Godt samarbeid mellom lærere, slik at man ser helheten til elevenes plan, ikke bare fag for fag. 

- Gjøre endringer i leksemengden hvis foresatte uttrykker behov for det. 

- Lærere bruker elevsamtalene til å holde seg orientert om hva elevene synes om leksene de har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt i SU 11.02.20 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2168-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 74/20 

 

Saksprotokoll - Forsinket driftsstart Monserud - konsekvens for avløpsgebyr  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Nye gebyrer for avløp innarbeides i HP 2021-2024 jf oppdatert beregning på det 

tidspunktet HP 2021-2024 utbebeides. 

2. Saken tas til orientering.  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.05.2020: 

 

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.: 20/2168-1   Arkiv: 210  

 

 

Forsinket driftsstart Monserud – konsekvens for avløpsgebyr  
 

Forslag til vedtak: 

1. Nye gebyrer for avløp innarbeides i HP 2021-2024 jf oppdatert beregning på det 

tidspunktet HP 2021-2024 utbebeides. 

2. Saken tas til orientering.  

 

 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Balgrunnen for saken er påvirkning på selvkostkalkylen for avløp som følge av utsatt driftsstart 

på Monserud. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Driftsstart Monserud renseanlegg er utsatt fra 2019 til 2020. 

 

Prosjektet var tilnærmet sluttført høsten 2019. Testing av anlegget med rentvann (elvevann) 

startet i begynnelsen av oktober 2019 og testing med avløpsvann var planlagt i begynnelsen av 

november 2019. Etter påslipp av rentvann på anlegget ble det avdekket flere lekkasjer i 

bassenger og renner. Etter omfattende utbedringer er nå lekkasjene tettet. Oppstart av anlegget 

med avløpsvann skal etter planen skje 20. mai 2020.   

 

Oppstart av det nye renseanlegget vil skje gradvis ved at det i starten kun vil være en mindre 

avløpsmengde som ledes inn på det nye anlegget. Resten ledes til eksisterende anlegg. Dette 

gjøres for at de forskjellige renseprosessene må igangsettes gradvis for å oppnå ønsket 

renseeffekt. Det er forventet at anlegget vil oppnå 100 % kapasitet ca én måned etter oppstart. 

Det vil si at anlegget vil være fullt operativt før sommerferien. I henhold til opprinnelig plan 

skulle igangkjøring med avløpsvann starte i begynnelsen av mai 2019, og overtagelse av 



- 

anlegget skulle skje 1. september 2019. Det vil si at prosjektet er ca ett år forsinket i forhold til 

opprinnelig plan.  

 

Driftsstart for en anlegg har innvirkning på tidspunkt for når avskriving av anlegget starter. 

Avskrivinger starter året etter driftsstart. Dersom et anlegg settes i drift i 2019 vil anlegget 

altså første gang avskrives i 2020.  

 

Kalkulatoriske avskrivinger inngår i beregning av selvkostkalkylen.  

 

I forbindelse med budsjett 2020 og HP 2020-2023 ble selvkostkalkyle i september 2019 satt 

opp slik i samarbeid med EnviDan:   

 

   

Kalkyle forutsatt Monserud satt i drift i 2019 

  Gebyrinntekter 66 146 024  

Øvrige driftsinntekter 6 664 960  

Driftsinntekter 72 810 984  

Direkte driftsutgifter 35 119 610  

Avskrivningskostnad 28 829 126  

Kalkulatorisk rente (2,01 %) 12 930 153  

Indirekte driftsutgifter (netto) 377 136  

Indirekte avskrivningskostnad 4 062  

Indirekte kalkulatorisk rente (2,01 %) 508  

Driftskostnader 77 260 594  

Resultat -4 449 610  

  Selvkostfond 01.01 15 125 629  

- Bruk av selvkostfond -4 449 610  

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,01 %) 235 446  

Selvkostfond 31.12 (inkl rente) 10 911 465  

 

 

 

Ved etterberegning for regnskapsåret 2019 i februar 2020 ble det klart at driftsstart Monserud 

ville bli 2020 og dette ble innarbeidet i prognosen for 2020.  

 

I tillegg viste prognoser i økonomirapporteringen en inntektssvikt på anslagsvis 1,8 millioner 

kroner på avløp grunnet volumnedgang. Med utgangspunkt i selvkostkalkylen fra september 

og de endrede forutsetningen vil ny kalkyle for avløp 2020 blir slik: 

 

 

 

 

 

Kalkyle forutsatt Monserud satt i drift i 2020 samt 

endrede forutsetninger (volumnedgang og lavere rente) 

  



- 

Gebyrinntekter 64 348 000  

Øvrige driftsinntekter 6 664 960  

Driftsinntekter 71 012 960  

Direkte driftsutgifter 35 119 610  

Avskrivningskostnad 12 151 566  

Kalkulatorisk rente (1,54 %) 10 035 101  

Indirekte driftsutgifter (netto) 377 136  

Indirekte avskrivningskostnad 4 062  

Indirekte kalkulatorisk rente (1,54 %) 389  

Driftskostnader 57 687 864  

Resultat 13 325 096  

  Selvkostfond 01.01 15 125 629  

+ Avsetning til selvkostfond 13 325 096  

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,54 %) 317 256  

Selvkostfond 31.12 (inkl rente) 28 767 981  

 

 

Ved sammenligning av de økonomiske oppstillingene ovenfor går det klart frem at forsinket 

driftsstart for Monserud har stor innvirkning på Avskrivingskostnad. Avskrivingskostnad alene 

reduseres fra 28,8 millioner kroner til 12,2 millioner kroner ved forsinket driftsstart. 

 

 

Økonomiske forhold 

  

På bakgrunn av tilnærmet et års forsinket driftsstart på Monserud er avløpsgebyrene til 

abonnentene for høyt beregnet i 2020. Opprinnelig selvkostkalkyle sammenlignet med 

oppdatert selvkostkalkyle for avløp viser at vi går fra en budsjettert bruk av selvkostfond på 

4,4 millioner kroner til en regnskapsmessig avsetning til selvkostfond på 13,3 millioner kroner; 

et stort selvkostoverskudd med en dekningsgrad godt over 100 %. I henhold til 

selvkostforskriften skal et slikt overskudd settes av til fond og tilgodeses abonnentene innenfor 

en 5-års periode etter avsetning. 

 

Det solide selvkostfondet ved utgangen av 2020 vil kunne bidra til at avløpsgebyrene skal 

kunne holdes svært stabile i inneværende HP og det ser også ut som om at gebyrene kan 

holdes på anslagsvis samme nivå som i dag også inn i HP 2021-2024.  

 

Utvikling av avløpsgebyrer ser ut til å kunne holdes på dette nivået: 

 

AVLØP gebyr pr m
3
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Gebyr pr m3 innarbeidet i HP 2020-2023 48 50 52 52 52 52 

Gebyr pr m3 med nye forutsetninger  48 48 48 48 49 51 

   

 

Til sammenligning gikk gebyr pr m3 avløp opp fra kr 41 til kr 48 fra 2019 til 2020.  

 

 



- 

Redusert rentenivå 

 

En reduksjon i kalkylerente fra 2,01 % til 1,54 % som følge av COVID-19 bidrar i alle 

selvkostkalkyler som har anleggemidler til at kalkulatoriske renteutgifter reduseres.  

 

Reduserte kalkulatoriske renteutgifter betyr at vi har kalkulert med for høye utgifter inn i 

selvkostkalkylene og at gebyret, forutsatt ingen endring på andre faktorer, følgelig er for høyt.  

 

For høye kalkulatoriske renteutgifter får her samme effekt som utsatt driftsstart og bidrar til en 

fondsavsetning som igjen kommer abonnentene til gode i neste 5-års periode. 

  

 

Rådmannens vurdering 

 

Selvkostoverskudd avløp 2020 settes av til fond og benyttes til å holde gebyr per m3 stabile fra 

2021 og videre.  

 

Nye gebyrer for avløp innarbeides i HP 2021-2024 jf oppdatert beregning på det tidspunktet 

HP 2021-2024 utbebeides. 

 

Kommunens budsjetterte avsetning til disposisjonsfond vil mest sannsynlig påvirkes av den 

utsatte driftsstarten på Monserud ved at det forventes at etterkalkyle selvkost for 2020 vil 

resultere i en større fondsavsetning til og ikke bruk av selvkostfond som forutsatt i HP 2020-

2023.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Anne Berit Hamar 
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Arkivsaksnr.: 20/1449-69   Arkiv: G03  

 

 

Stadfesting av kommuneoverlegens vedtak etter smittevernloven § 4-1  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret stadfester kommuneoverlegens vedtak etter lov om vern mot smittsomme 

sykdommer § 4-1: 
 

1. Vedtak av 11.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Buttingsrud Camping 

2. Vedtak av 11.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Sperillen Camping 

3. Vedtak av 11.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Hollerud Camping 

4. Vedtak av 12.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Sandviksstranda 

Camping 

5. Vedtak av 12.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Røsholmstranda 

Camping  

6. Vedtak av 13.05.2020 etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 vedrørende 

serveringssteder 

 

 

 

  

Sammendrag 

Regjeringen besluttet 12.03.2020 å stenge ned flere samfunnsfunksjoner. Kommuneoverlegen 

fulgte opp med å fatte vedtak om nedstenging av serveringssteder og campingplasser.   

Vedtakene ble stadfestet i Formannskapets møte 22.04.2020 i sak 64/20.   

 

Regjeringen vedtok 07.05.2020 en gradvis gjenåpning av samfunnet. Kommuneoverlegen følger 

nasjonale føringer og har 11.05. og 12.05.2020 vedtatt en gradvis gjenåpning av serveringssteder og 

campingplasser.  

 

Vedtakene omfatter at: 

 Serveringsstedene kan ha normale åpningstider fra 14.05.2020.  

 Skjenkesteder skal holde stengt fram til 01.06.2020. Der er bestemt nasjonalt.  

 Campingplassene i Ringerike har fått lokale vedtak.     

Beskrivelse 



- 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at Covid-19 utbruddet 2020 er en pandemi og Norge 

har etablert nasjonal beredskap. Regjeringen besluttet 12.03.20 å innføre omfattende restriksjoner 

og begrensinger i samfunnet med mål om å få kontroll på smittespredning.  

Målet er til nå nådd. Det er lite smittespredning i samfunnet og regjeringen har vedtatt at samfunnet 

skal gjenåpnes gradvis.  

 

Regjeringens prioritering for gjenåpning av samfunnet er: 

1. Virksomheter for barn og unge 

2. Samfunnsnyttige virksomheter 

3. Andre virksomheter 

Nasjonale myndigheter forutsetter for gjenåpning at næringslivsorganisasjonene utarbeider 

bransjestandarder for smittevernarbeidet i virksomhetene.  

Informasjon om gradvis gjenåpning er samlet på HelseNorge’s nettside:   

https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter 

Kommunens begrunnelse for vedtakene 

Kommunen følger de nasjonale beslutningene. Kommuneoverlegen har vedtatt gradvis 

gjenåpning av virksomheter som tidligere ble vedtatt stengt. Vedtakene er begrunnet i lav 

nasjonal og lokal smittespredning, mål om å begrense smitterisiko og sikre en oversiktlig 

smitteoppsporing. 

Virksomhetene kan gjenåpne gradvis, men må fortsatt sikre at de basale smittevernrutinene blir 

fulgt. Disse er: 

1. Håndhygiene, hostehygiene og renhold 

2. Bli hjemme når du er syk  

3. Reduser antall kontaktflater og hold avstand 

Det er viktig at alle fortsatt overholder de allmenne retningslinjer for å begrense smitte, sosial 

distanse og har økt fokus på hygiene.  

Serveringssteder  

NHO Reiseliv har utarbeidet bransjestandarden «Trygg servering» for serveringssteder under 

Koronautbruddet.  

Kommuneoverlegen vedtok 11.05.2020 at serveringsstedene nå kan ha normale åpningstider. 

 

Skjenkesteder 

Regjeringen har bestemt at skjenkesteder må holde stengt fram til 1. juni 2020, deretter gjelder 

følgende: «Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om 

avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering».  

Kommuneoverlegen har ikke fattet kommunale vedtak. 

Campingplasser  

NHO Reiseliv har utarbeidet bransjestandarden «Trygg Camping» for campingplassene under 

Koronautbruddet.   

Kommuneoverlegen har vedtatt at campingplasser kan holde åpent for faste gjester som bor i 

egen boenhet på tildelte plasser. Campingplassene må fortsatt holde stengt for forbipasserende 

som ønsker korttidsopphold i hytter eller egne mobile boenheter fordi campingplassene ikke 

har adkilte sanitæranlegg for faste gjester og forbireisende gjester som ønsker korttidsopphold.  



- 

Registrering av gjester 

Virksomhetene må registrere navn på gjestene og oppbevare det i minst 14 dager for å sikre at 

helsetjenesten kan gjennomføre et effektivt smitteoppsporing ved smitteutbrudd. 

Rettslig grunnlag  

Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 1-5 og § 4-1 b) og femte ledd.  

 

Rådmannens vurdering 

Serveringssteder, skjenkesteder og campingplasser er sosiale møteplasser hvor mange mennesker er 

tett sammen og har derfor generelt stor risiko for spredning av smittsomme sykdommer.    

Særlig utfordrende er inngangsparti, bar og sanitæranlegg. Gjenåpningen forutsetter at alle bidrar til 

at basale smittevernhensyn blir ivaretatt. Spesielt viktig er fokus på håndhygiene, at gjestene er 

friske og at det holdes god avstand. Av hensyn til smittevern og evt. smitteoppsporing ved utbrudd 

er det viktig at serveringsstedets eier har oversikt over gjester og oppbevarer gjestelisten i minst 14 

dager.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Karin Møller 

 

saksbehandler: Unni Suther 

 

 

 
Vedlegg 

Kommuneoverlegen vedtak av: 

- 11.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Buttingsrud Camping 

- 11.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Sperillen Camping 

- 11.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Hollerud Camping 

- 12.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Sandviksstranda Camping 

- 12.05.2020 etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Røsholmstranda Camping  

- 13.05.2020 etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 vedrørende serveringssteder 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/1449-64 22119/20 G03  13.05.2020 

 
Vedtak etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 vedrørende serveringssteder 

 

Vi viser til vedtak av 17.03.2020 etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1- 

vedrørende serveringssteder, forlenget i vedtak datert 25.03.2020 og 04.05.2020.  

 

Regjeringen valgte en gradvis gjenåpning av samfunnet 07.05.2020 og tar sikte på å gjøre 

følgende endringer for serveringssteder fra og med 01.06.2020: «Serveringssteder som ikke 

selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal 

stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.»  
  

Kommuneoverlegen følger fatter følgende nytt vedtak:  

 

 Kommuneoverlegens vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer vedrørende 

serveringssteder, datert 17.03.2020, forlenget i vedtak datert 25.03.2020 og 

04.05.2020 opphører.  

 

Serveringssteder skal følge nasjonale vedtak. 

 

Frem til 01.06.2020 skal serveringssteder hvor det ikke serveres mat fortsatt holdes 

stengt. Fra og med 01.06.2020 kan serveringssteder, som ikke selger mat, åpne.  

Serveringsstedet må ha sitteplasser og bordservering og må kunne holde 1 meters 

avstand mellom gjestene. 

 

Vedtaket gjelder med virkning fra 13.05.2020   

 

Begrunnelse for vedtaket 

Covid-19 utbruddet 2020 er en pandemi og Norge har etablert nasjonal beredskap. Regjeringen 

besluttet 12.03.20 å innføre omfattende restriksjoner og begrensinger i samfunnet med mål om 

å få kontroll på smittespredning. Målet er til nå nådd: Det er liten pågående smittespredning i 

samfunnet av covid-19, både nasjonalt og lokalt. Det er grunnlaget for at man nasjonalt har 

besluttet å gradvis åpne opp samfunnet, og etablere en bærekraftig balanse mellom 

sykdomsbyrde med smitteverntiltak og tiltakenes negative ringvirkninger (tiltaksbyrden). Målet 

er at alt skal kunne åpnes etter 15.06.2020.   

 

Ringerike kommune følger de nasjonale vedtak med lokale vedtak etter smittevernlovens § 4-1 

der det er behov for det. 

Forventninger er at det skal gå bra å gjenåpne samfunnet gradvis, men det forutsetter høyt 

fokus på smittevern for å hindre vesentlige økende smittespredningen. Det vil ikke være 

bærekraftig for samfunnet å fortsette med nedstenging av virksomheter. 
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Innsatsen mot covid-19 utbruddet betinger tre hovedprinsipper:  

1. Hygiene: Håndhygiene, hostehygiene og renhold.  

Mulighet for og gjennomføring av håndhygiene er en viktig forutsetning for å redusere 

smittespredning. Renhold av felles kontaktflater bidrar til mindre smitteoverføring mellom 

folk.  

2. Bli hjemme når du er syk 

Det innbefatter karantene og isolasjon. Det er en oppfordring til hver enkel individ, som er 

vanskelig å kontrollere, og derfor er avhengig av tillitt og felles forståelse. 

3. Redusere antallet av kontaktflater. 

Det omhandler antall kontakter ved hvert møtepunkt, antall grupper man inngår i, nærhet og 

varighet av kontaktene.  

 

Avstandskrav 

De nasjonale føringer for gruppestørrelse er justert, slik det er 20 i private arrangementer og 

opptil 50 i offentlig arrangementer, der det er angitt arrangør og lagt til rette for at alle 

smittevern hensyn blir varetatt. Den anbefalte avstand er minimum 1 meter, men som 

nærkontakt regnes fortsatt nærhet under 2 meter i mer enn 15 min. Vi anbefaler derfor at det 

legges til rette for minst 2 meters avstand mellom bordene på serveringssteder. 

 

Beskrivelse og vurdering 

Restauranter, kafeer og andre spisesteder har siden april gradvis åpnet for gjester. Det har 

fungert og mange har hatt glede av igjen å kunne møtes på felles arenaer. 

I løpet av de neste uker skal stadig flere av samfunnets funksjoner gjenåpnes, dog med økt 

fokus på smittevern. Åpningen skal foregå gradvis og primært med fokus på de virksomheter, 

som har matservering. Fra og med 01.06.2020 gis det rom for å åpne andre serveringssteder. 

 

Covid-19 smitter ved dråpe smitte. De viktigste tiltak for å begrense smitte er hygiene, «bli 

hjemme når du er syk» og avstand. Det er kjent at de største utbrudd av covid-19 har vært 

knyttet til barer, nattklubber og andre sosiale møteplasser, der fysisk nærhet, dans, og alkohol 

er sentralt i samværet. Når samfunnet nå åpnes opp er det viktig at alle virksomhetseiere og 

gjester bidrar til at smittevernhensynene ivaretas. 

 

Åpningen forutsetter: 

- Bransjestandarden for serveringssteder må etterleves. 

- Gjestene må ha mulighet for håndhygiene ved ankomst til lokalene. 

- Sanitæranleggene må ha regelmessig ettersyn og rengjøring og desinfeksjon 2-4 ganger 

daglig avhengig av belastningen på anleggene.  

- Tydelig informasjon gjennom oppslag og informasjon til gjestene. 

- Serveringssteder må ha oversikt over gjestene eller kontaktperson for gjestene. Det kan 

organiseres i forhold til bordsetning. Denne må skriftlig gjøres og oppbevares i minst 14 

dager. 

 

Avslutning 

Serveringssteder har generelt ofte stor risiko for spredning av smittsomme sykdommer. Det 

følger av et serveringssted er en sosial møteplass, der gjestene sitter sammen, gjerne tett, og det 

er flere felles kontaktflater. Særlig utfordrende er inngangsparti, bar og sanitær anlegg. 

Gjenåpningen forutsetter at alle bidrar til at basale smittevernhensyn i varetas. Spesielt viktig er 

fokus på håndhygiene, at gjestene er friske og at det holdes god avstand. 



 

 

3 

Av hensyn til smittevern og evt. smitteoppsporing ved utbrudd er det viktig at serveringsstedets 

eier har oversikt over gjester og oppbevarer gjestelisten i minst 14 dager.  

 

  

 

Rettslig grunnlag 

Smittevernloven § 1-5 og § 4-1 b) og femte ledd. 

 

 

Med hilsen   
    
Karin Møller   
Kommuneoverlege   
  Unni Suther 

  Fagansvarlig miljørettet helsevern 

  unni.suther@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Ringerike og Hole Røde Kors       

Soknedalsveien 25 

 

3517 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/1449-63 22100/20 G03  12.05.2020 

 

 

Vedtak etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Røsholmstranda camping 
  

Vi viser til vedtak av 27.03.2020 og vedtak om forlengelse av 15.04.2020 og miljørettet 

helseverntilsyn 06.05.2020. 

 

Kommuneoverlegen fatter følgende nytt vedtak:  

 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 

omsorgstjenester, treffer kommuneoverlegen følgende vedtak i medhold av smittevern-

loven § 4-1 første og femte ledd:  

 

Sanitæranleggene kan holdes åpent under forutsetning av oppsyn og rengjøring 2-4 

ganger daglig avhengig av belastningen. 

 

Campingplassen må holde stengt for gjester med korttidsopphold.    

 

Vedtaket trer i kraft fra og med 14.05.2020 og gjelder frem til og med 15.06.2020, med 

mulighet for forlengelse. 

 

Begrunnelse for vedtaket 

Covid-19 utbruddet 2020 er en pandemi og Norge har etablert nasjonal beredskap. Regjeringen 

besluttet 12.03.2020 å innføre omfattende restriksjoner og begrensinger i samfunnet med mål 

om å få kontroll på smittespredning. Målet er til nå nådd: Det er liten pågående smittespredning 

i samfunnet av covid-19, både nasjonalt og lokalt. Det er grunnlaget for at man nasjonalt har 

besluttet å gradvis åpne opp samfunnet. Målet er at alt skal kunne åpnes etter 15.06.2020.   

 

Forventninger er at det skal gå å gjenåpne samfunnet gradvis med høy innsats på smittevern for 

å hindre vesentlige økende smittespredningen. Det vil ikke være bærekraftig for samfunnet å 

fortsette med nedstenging av virksomheter. 

 

Ringerike kommune følger de nasjonale vedtak med lokale vedtak etter smittevernlovens § 4-1 

der det er behov for det. 

 

 

 

Innsatsen mot covid-19 utbruddet betinger tre hovedprinsipper:  
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1. Hygiene: Håndhygiene, hostehygiene og renhold.  

Mulighet for og gjennomføring av håndhygiene er en viktig forutsetning for å redusere 

smittespredning. Renhold av felles kontaktflater bidrar til mindre smitteoverføring mellom 

folk.  

2. Bli hjemme når du er syk 

Det innbefatter karantene og isolasjon. Det er en oppfordring til hver enkel individ, som er 

vanskelig å kontrollere, og derfor er avhengig av tillitt og felles forståelse. 

3. Redusere antallet av kontaktflater. 

Det omhandler antall kontakter ved hvert møtepunkt, antall grupper man inngår i, nærhet og 

varighet av kontaktene.  

 

Avstandskrav 

De nasjonale føringer for gruppe størrelse er justert, slik det er 20 i private arrangementer og 

opptil 50 i offentlig arrangementer, der det er angitt arrangør og lagt til rette for at alle 

smittevern hensyn blir varetatt. Den anbefalte avstand i kohorter er minimum 1 meter, men som 

nærkontakt regnes fortsatt under 2 meter i mer enn 15 min. 

 

Beskrivelse og vurdering 

Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern gjennomførte tilsyn med 

Røsholmstranda 06.05.2020. Vi møtte Robert Lekven fra Røde kors som holdt oppsyn med 

plassen.   

 

Røsholmstranda er kommunalt eid friluftsområde med muligheter for arrangementer, teltplass, 

plass for opphold i campingvogner, bobiler og badestrand.    

 

Robert Lekven opplyste at arealet ved Røsholmstranda benyttes som fri-camping og er en 

hyppig benyttet badeplass for mange innbyggere. Det er ikke faste eller oppmerkede plasser for 

campinggjester. Campingen benyttes av gjennomreisende gjester med bobiler og telt. Det er et 

nyoppført serveringssted med kiosk og sanitæranlegg.   

Sanitæranlegget var stengt. Sanitæranlegget er av god teknisk hygienisk standard og deles 

mellom gjester på serveringsstedet, fra badeplass og fra campingplassen.  

 

Vedtaket skiller mellom faste gjester og korttidsgjester. 

 

For faste gjester: 

Røsholmstranda har ikke faste gjester. 

 

           For korttidsgjester og forbipasserende 

Antallet av gjester på campingplassen, badestranda og serveringsstedet på Røsholmstranda kan 

bli opp 200 – 500 personer. Det er en stor kohort som vil medføre høy belastning på alle 

fellesarealene og sanitæranleggene. Det gir økt risiko for smittespredning og vil utfordre evnen 

til å gjennomføre smitteoppsporing.    

 

Åpningen forutsetter: 

Forutsetning for å ha åpent sanitæranlegg og serveringssted for besøkene 

- Sanitæranleggene må ha regelmessig ettersyn og rengjøring og desinfeksjon 2-4 ganger 

daglig avhengig av belastningen på anleggene.  

- Tydelig informasjon gjennom oppslag. 
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Forutsetning for å åpne for fri camping på plassen er at: 

- Campingplassen må ha oversikt over plassens gjester. Denne skal oppbevares i minst 2 

uker. 

- Sanitær anlegget må innrettes slik campingplassens gjester har adskilt sanitæranlegg.  

 

Denne begrensing begrunnes i kohort prinsippet. Røsholmstranda camping er tilrettelagt med 

felles sanitæranlegg for badegjester, campinggjester og gjester i serveringsstedet. Økt antall 

gjester vil øke antallet av kontaktflater og jo flere ganger sanitæranlegget brukes per gjest. 

Dette vil medføre en ukontrollert økt smittebelastning i felles anleggene. 

Tilrettelegging med tydelig avgrensning mellom korttidsbesøkende og campingplassens gjester, 

vil redusere risikoen for smittespredning som følge av nærkontakter. Dette vil inngå i 

vurderingen 15.06.2020. 

 

Avslutning 

Campingplasser har generelt stor risiko for spredning av smittsomme sykdommer som følge av 

at folk bor tett og benytter fellesanlegg. Av hensyn til smittevern og smitteoppsporing ved 

utbrudd er det viktig at campingplassens eier har oversikt over gjester og besøkende på 

campingplassen. I en smittesituasjon vil det bli umulig å spore opp smitten dersom man tillater 

at veifarende bruker de samme toalettanleggene.  

  

Faste gjester med tildelte plasser forenkler smitteoppsporingen og reduserer kontaktflatene 

mellom folk.  

 

Rettslig grunnlag 

Smittevernloven § 1-5 og § 4-1 b) og femte ledd. 

 

Med hilsen   

    

Karin Møller   

Kommuneoverlege   

  Unni Suther 

  Fagansvarlig miljørettet helsevern 

  unni.suther@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Tony's Matglede AS, Hønengata 71, 3515 HØNEFOSS 

Ringerike kommune Tekniske tjenester, eiendomsforvaltningen, v/Arnulf Breines Vik 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Kai Lauritz Karlsen       

Viker Caravan Club 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/1449-62 22024/20 G03  12.05.2020 

 
Vedtak etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Sandviksstranda camping 

 

Vi viser til vedtak av 27.03.2020 og vedtak om forlengelse av 15.04.2020 og miljørettet 

helseverntilsyn 06.05.2020. 

 

Kommuneoverlegen fatter følgende nytt vedtak:  

 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 

omsorgstjenester, treffer kommuneoverlegen følgende vedtak i medhold av smittevern-

loven § 4-1 første og femte ledd:  

 

Campingplassen kan holde åpent for faste gjester med tildelte plasser.   

Sanitæranleggene må rengjøres 2-4 ganger daglig avhengig av belastningen. 

 

Campingplassen må holde stengt for gjester med korttidsopphold.  Do for badegjester 

må utstyres med håndsprit fastmontert på vegg og med pumpe dosering.   

 

Vedtaket trer i kraft fra og med 14.05.2020 og gjelder frem til og med 15.06.2020, med 

mulighet for forlengelse. 

 

Begrunnelse for vedtaket 

Covid-19 utbruddet 2020 er en pandemi og Norge har etablert nasjonal beredskap. Regjeringen 

besluttet 12.03.20 å innføre omfattende restriksjoner og begrensinger i samfunnet med mål om 

å få kontroll på smittespredning. Målet er til nå nådd: Det er liten pågående smittespredning i 

samfunnet av covid-19, både nasjonalt og lokalt. Det er grunnlaget for at man nasjonalt har 

besluttet å gradvis åpne opp samfunnet. Målet er at alt skal kunne åpnes etter 15.06.2020.   

 

Forventninger er at det skal gå å gjenåpne samfunnet gradvis med høy innsats på smittevern for 

å hindre vesentlige økende smittespredningen. Det vil ikke være bærekraftig for samfunnet å 

fortsette med nedstenging av virksomheter. 

 

Ringerike kommune følger de nasjonale vedtak med lokale vedtak etter smittevernlovens § 4-1 

der det er behov for det. 
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Innsatsen mot covid-19 utbruddet betinger tre hovedprinsipper:  

1. Hygiene: Håndhygiene, hostehygiene og renhold.  

Mulighet for og gjennomføring av håndhygiene er en viktig forutsetning for å redusere 

smittespredning. Renhold av felles kontaktflater bidrar til mindre smitteoverføring mellom 

folk.  

2. Bli hjemme når du er syk 

Det innbefatter karantene og isolasjon. Det er en oppfordring til hver enkel individ, som er 

vanskelig å kontrollere, og derfor er avhengig av tillitt og felles forståelse. 

3. Redusere antallet av kontaktflater. 

Det omhandler antall kontakter ved hvert møtepunkt, antall grupper man inngår i, nærhet og 

varighet av kontaktene.  

 

Avstandskrav 

De nasjonale føringer for gruppe størrelse er justert i de siste nasjonale føringer. Det er nå satt 

en grense på inntil 20 i private arrangementer og opptil 50 i offentlig arrangementer. Ved et 

offentlig arrangement skal det være en angitt arrangør og lagt til rette for at alle smittevern 

hensyn blir varetatt. Den anbefalte avstand i kohorter er minimum 1 meter, men som 

nærkontakt regnes fortsatt under 2 meter i mer enn 15 min. Det vil bety at vi uendret anbefaler 

en avstand på minimum 2 meter mellom bord i en felles arena. 

 

Beskrivelse og vurdering 

Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern gjennomførte tilsyn med 

Sandviksstranda Camping 06.05.2020. Campingplassen var stengt. Marianne Odden Opperud 

tok kontakt på telefon 07.05.2020.  

 

Marianne Odden Opperud opplyste at de har ca.14 vognplasser og et sanitæranlegget med to 

toaletter og tømmested for dobeholdere. Sanitæranlegget er bygd over en tett tank.  Tilsynet 

fikk opplyst at toalettrommene og tømmeplassen for dobeholdere var utstyrt med håndvasker, 

flytende såpe, papirhåndkle, håndsprit og desinfeksjonsmiddel for overflaterengjøring.   

Hun opplyste at det er Viker Caravan Club leier plassen av grunneier Elsa Viker Fossum. Vi 

observerte at plassen har arealer for korttidsopphold for f.eks. gjennomreisende gjester med 

bobiler og telt.  Det var også parkeringsareal for forbipasserende, besøkende, badegjester, kiosk 

og utedo ved stranda. Et lekeapparat var stengt grunnet Koronasmitte.   

 

Vedtaket skiller mellom faste gjester og korttidsgjester. 

 

For faste gjester: 

Helsemyndigheten vurderer at Sandviksstranda campingplass kan holde åpent for faste gjester 

som har fått tildelt plasser for vogner og bobiler på campingplassen. Disse gjestene kan benytte 

alle fellesarealene. Det er ikke nødvendig å stenge lekeapparater på grunn av Koronaviruset. 

 

Antallet av faste gjester på campingplassen forventes å kunne bli opp ca. 50 personer. Det er en 

stor kohort som vil medføre høy belastning på alle fellesarealene. Det gir økt risiko for 

smittespredning og vil utfordre evnen til å gjennomføre smitteoppsporing.  

 

Åpningen forutsetter: 

- Fellesarealene må ha regelmessig ettersyn og rengjøring og desinfeksjon 2-4 ganger daglig 

avhengig av belastningen på anleggene.  
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- Tydelig informasjon gjennom oppslag og informasjon til hver enkel gjest. 

- Campingplassen må ha oversikt over plassens gjester.  

 

           For korttidsgjester og forbipasserende 

Økt antall gjester vil øke antallet av kontaktflater. Gjester som ikke er fastboende, badegjester 

og besøkende som kommer innom på kortere besøk, vil medføre en ukontrollert økt 

smittebelastning på felles anleggene. Sandviksstranda camping har utedo for badegjester. 

Utedoet mangle håndhygienefasiliteter som håndvask eller håndsprit. Utedoen tilknyttet 

badeplassen må utstyres med muligheter for hånddesinfeksjon når håndvask ikke er mulig å 

gjennomføre.  

Åpning for korttidsplasser kan ikke tillates før campingplassen er tilrettelagt slik de ulike typer 

av gjester har adskilte og egne sanitære anlegg. Denne begrensing begrunnes i kohort 

prinsippet.   

 

Tilrettelegging med tydelig avgrensning mellom korttidsbesøkende fra campingplassens faste 

gjester, vil redusere risikoen for smittespredning som følge av nærkontakter. Dette vil inngå i 

vurderingen 15.06.2020. 

 

Avslutning 

Campingplasser har generelt stor risiko for spredning av smittsomme sykdommer som følge av 

at folk bor tett og benytter fellesanlegg. Av hensyn til smittevern og smitteoppsporing ved 

utbrudd er det viktig at campingplassens eier har oversikt over gjester og besøkende på 

campingplassen. I en smittesituasjon vil det bli umulig å spore opp smitten dersom man tillater 

at veifarende bruker de samme toalettanleggene.  

  

Faste gjester med tildelte plasser forenkler smitteoppsporingen og reduserer kontaktflatene 

mellom folk.  

 

Rettslig grunnlag 

Smittevernloven § 1-5 og § 4-1 b) og femte ledd. 

 

 

Med hilsen   

    

Karin Møller   

Kommuneoverlege   

  Unni Suther 

  Fagansvarlig miljørettet helsevern 

  unni.suther@ringerike.kommune.no 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

Kopi: 

Marianne Odden Opperud, ,   

Else Viker Fossum, Nord-Torpvegen 1135, 2880 NORD-TORPA 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Hollerud Camping  

v/Arild Henriksen       

Postboks 6 

 

3532 TYRISTRAND 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/1449-60 21756/20 G03  11.05.2020 

 
Vedtak etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Hollerud camping 

 

Vi viser til vedtak av 27.03.2020 og vedtak om forlengelse av 15.04.2020 og miljørettet 

helseverntilsyn 06.05.2020. 

 

Kommuneoverlegen fatter følgende nytt vedtak:  

 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 

omsorgstjenester, treffer kommuneoverlegen følgende vedtak i medhold av smittevern-

loven § 4-1 første og femte ledd:  

 

Campingplassen må holde stengt. 

 

Vedtaket trer i kraft fra og med 14.05.2020 og gjelder frem til og med 15.06.2020, med 

mulighet for forlengelse. 

 

Begrunnelse for vedtaket 

Covid-19 utbruddet 2020 er en pandemi og Norge har etablert nasjonal beredskap. Regjeringen 

besluttet 12.03.20 å innføre omfattende restriksjoner og begrensinger i samfunnet med mål om 

å få kontroll på smittespredning. Målet er til nå nådd: Det er liten pågående smittespredning i 

samfunnet av covid-19, både nasjonalt og lokalt. Det er grunnlaget for at man nasjonalt har 

besluttet å gradvis åpne opp samfunnet. Målet er at alt skal kunne åpnes etter 15.06.20.   

 

Forventninger er at det skal gå å gjenåpne samfunnet gradvis med høy innsats på smittevern for 

å hindre vesentlige økende smittespredningen. Det vil ikke være bærekraftig for samfunnet å 

fortsette med nedstenging av virksomheter. 

 

Ringerike kommune følger de nasjonale vedtak med lokale vedtak etter smittevernlovens § 4-1 

der det er behov for det. 

 

Innsatsen mot covid-19 utbruddet betinger tre hovedprinsipper:  

1. Hygiene: Håndhygiene, hostehygiene og renhold.  

Mulighet for og gjennomføring av håndhygiene er en viktig forutsetning for å redusere 

smittespredning. Renhold av felles kontaktflater bidrar til mindre smitteoverføring mellom 

folk.  
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2. Bli hjemme når du er syk 

Det innbefatter karantene og isolasjon. Det er en oppfordring til hver enkel individ, som er 

vanskelig å kontrollere, og derfor er avhengig av tillitt og felles forståelse. 

3. Redusere antallet av kontaktflater. 

Det omhandler antall kontakter ved hvert møtepunkt, antall grupper man inngår i, nærhet og 

varighet av kontaktene.  

 

Avstandskrav 

De nasjonale føringer for gruppe størrelse er justert, slik det er 20 i private arrangementer og 

opptil 50 i offentlig arrangementer, der det er angitt arrangør og lagt til rette for at alle 

smittevern hensyn blir varetatt. Den anbefalte avstand i kohorter er minimum 1 meter, men som 

nærkontakt regnes fortsatt under 2 meter i mer enn 15 min. 

 

Beskrivelse og vurdering 

Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern gjennomførte tilsyn med Hollerud 

Camping 06.05.2020. Tilstede var Arild Henriksen. Campingplassen er stengt, men eier Arild 

Henriksen har tillatt at ca. 45 vogneiere som har hatt fast plass gjennom mange år, kan fortsette 

å bruke vognene. Campingplassen har ikke egen renholds- og vaktmestertjeneste.  

 

Sanitæranleggene med felles toaletter, dusjer og kiosken på campingplassen er stengt. 

Tømmeanordning for dobeholdere fra bobiler og campingvogner var tilrettelagt utendørs oppå 

en septiktank. Tømmeanordningen var ikke utstyrt med håndhygienemuligheter eller opplegg 

med mulighet for rengjøring og desinfeksjon av dobeholdere.  

 

For faste vogneiere 

Helsemyndigheten vurderer at Hollerud campingplassen ikke kan holde åpent for faste gjester 

på tildelt plasser for vogner og bobiler på campingplassen.  

 

Antallet av faste gjester på campingplassen forventes å kunne bli over 100 personer. Det er en 

stor kohort som vil medføre høy smittebelastning. Det gir økt risiko for smittespredning og vil 

utfordre evnen til å gjennomføre smitteoppsporing.  

 

En åpning for bruk av plassen forutsetter tilrettelegging med følgende tiltak: 

- Tilfredsstillende teknisk hygienisk standard og tilstrekkelig kapasitet og utforming på 

sanitæranleggene. 

- Regelmessig ettersyn og rengjøring og desinfeksjon 2-4 ganger daglig av sanitæranleggene 

avhengig av belastningen på anleggene.  

- Tilfredsstillende innredning, utforming og utstyrt tømmeanordning for dobeholdere. 

Tømmeanordningen må ha hygienisk tilfredsstillende muligheter for håndvask, varmt og 

kaldt vann fra kran, håndspriting, og tilrettelagt for overflaterenhold og desinfeksjon. 

- Tydelig informasjon gjennom oppslag og informasjon til hver enkel gjest. 

- Oversikt over plassens gjester som oppholder seg på plassen.  

 

           For korttidsgjester, badegjester og forbipasserende 

Et høyt antall gjester vil øke antallet av kontaktflater. Tilfeldige gjester og manglende oversikt 

over bruk av campingplassen kan medføre en ukontrollert økt smittebelastning. Hollerud 

camping er ikke tilrettelagt med egne sanitæranlegg og avgrensede fasiliteter for gjester som 

ønsker korttidsopphold eller som besøker badeplassen eller campingplassen som forbireisende. 
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Åpning av korttidsplasser, badeplasser og gjester i hyttene kan ikke tillates før campingplassen 

er tilrettelagt slik at badegjester og gjester med korttidsopphold har adskilte og egne sanitære 

anlegg. Denne begrensing begrunnes i kohort prinsippet.   

 

Avslutning 

Campingplasser har generelt stor risiko for spredning av smittsomme sykdommer som følge av 

at folk bor tett og benytter fellesanlegg. Av hensyn til smittevern og smitteoppsporing ved 

utbrudd er det viktig at campingplassens eier har oversikt over gjester og besøkende på 

campingplassen. I en smittesituasjon vil det bli umulig å spore opp smitten dersom man tillater 

at veifarende bruker de samme toalettanleggene.  

  

Faste gjester med tildelte plasser forenkler smitteoppsporingen og reduserer kontaktflatene 

mellom folk.  

 

Rettslig grunnlag 

Smittevernloven § 1-5 og § 4-1 b) og femte ledd. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Karin Møller   
Kommuneoverlege   
  Unni Suther 

  Fagansvarlig miljørettet helsevern 

  unni.suther@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Vegard Skredshol       

Skagnesveien 7 

 

3524 NES I ÅDAL 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/1449-59 21749/20 G03  11.05.2020 

 
Vedtak etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Sperillen camping 

 

Vi viser til vedtak av 27.03.2020 og vedtak om forlengelse av 15.04.2020 og miljørettet 

helseverntilsyn 06.05.2020. 

 

Kommuneoverlegen fatter følgende nytt vedtak:  

 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 

omsorgstjenester, treffer kommuneoverlegen følgende vedtak i medhold av smittevern-

loven § 4-1 første og femte ledd:  

 

Campingplassen kan holde åpent for faste gjester med tildelte plasser.  

 

Sanitæranleggene må rengjøres 2-4 ganger daglig avhengig av belastningen. 

 

Campingplassen må holde stengt for gjester med korttidsopphold.    

 

Vedtaket trer i kraft fra og med 14.05.2020 og gjelder frem til og med 15.06.2020, med 

mulighet for forlengelse. 

 

Begrunnelse for vedtaket 

Covid-19 utbruddet 2020 er en pandemi og Norge har etablert nasjonal beredskap. Regjeringen 

besluttet 12.03.20 å innføre omfattende restriksjoner og begrensinger i samfunnet med mål om 

å få kontroll på smittespredning. Målet er til nå nådd: Det er liten pågående smittespredning i 

samfunnet av covid-19, både nasjonalt og lokalt. Det er grunnlaget for at man nasjonalt har 

besluttet å gradvis åpne opp samfunnet. Målet er at alt skal kunne åpnes etter 15.06.20.   

 

Forventninger er at det skal gå å gjenåpne samfunnet gradvis med høy innsats på smittevern for 

å hindre vesentlige økende smittespredningen. Det vil ikke være bærekraftig for samfunnet å 

fortsette med nedstenging av virksomheter. 

 

Ringerike kommune følger de nasjonale vedtak med lokale vedtak etter smittevernlovens § 4-1 

der det er behov for det. 

 

 

Innsatsen mot covid-19 utbruddet betinger tre hovedprinsipper:  
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1. Hygiene: Håndhygiene, hostehygiene og renhold.  

Mulighet for og gjennomføring av håndhygiene er en viktig forutsetning for å redusere 

smittespredning. Renhold av felles kontaktflater bidrar til mindre smitteoverføring mellom 

folk.  

2. Bli hjemme når du er syk 

Det innbefatter karantene og isolasjon. Det er en oppfordring til hver enkel individ, som er 

vanskelig å kontrollere, og derfor er avhengig av tillitt og felles forståelse. 

3. Redusere antallet av kontaktflater. 

Det omhandler antall kontakter ved hvert møtepunkt, antall grupper man inngår i, nærhet og 

varighet av kontaktene.  

 

Avstandskrav 

De nasjonale føringer for smittevernsbegrunnet gruppe størrelse er justert, slik det er inntil 20 i 

private arrangementer og opptil 50 i offentlig arrangementer. Ved offentlige arrangement skal 

det være en ansvarlig arrangør og være lagt til rette for at alle smittevern hensyn blir varetatt. 

Den anbefalte avstand i kohorter er minimum 1 meter, men som nærkontakt regnes fortsatt 

under 2 meter i mer enn 15 min. Vi anbefaler derfor at det uendret er minst 2 meter mellom 

hver bord i felles arealer.  

 

Beskrivelse og vurdering 

Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern gjennomførte tilsyn med Sperillen 

Camping 06.05.2020. Tilstede var daglig leder Kari Henriksen. Vi ble vist rundt på 

sanitæranlegget. 

 

Kari Henriksen opplyste at de har ca. 60 vognplasser og tre hytter og plasser for korttids-

opphold for gjennomreisende gjester med bobiler og telt.    

 

Sanitæranlegget har toaletter, dusjer, vaskeplasser, kjøkken, vaskerom og stelleplasser med 

tilfredsstillende teknisk hygienisk standard.  Tømmetoalett for dobeholdere fra bobiler og 

campingvogner var tilfredsstillende innredet, utformet og utstyrt.  

  

Vedtaket skiller mellom faste gjester og korttidsgjester. 

 

For faste gjester: 

Helsemyndigheten vurderer at Sperillen campingplassen kan holde åpent for faste gjester som 

har fått tildelt plasser for vogner og bobiler på campingplassen. Disse gjestene kan benytte alle 

fellesarealene. 

 

Antallet av faste gjester på campingplassen vil kunne bli godt over 100 personer. Det er en stor 

kohort som vil medføre høy belastning på alle fellesarealene. Det gir økt risiko for 

smittespredning og vil utfordre evnen til å gjennomføre smitteoppsporing.  

 

Åpningen forutsetter: 

- Fellesarealene må ha regelmessig ettersyn og rengjøring og desinfeksjon 2-4 ganger daglig 

avhengig av belastningen på anleggene.  

- Tydelig informasjon gjennom oppslag og informasjon til hver enkel gjest. 

- Campingplassen må ha oversikt over plassens gjester.  
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           For korttidsgjester og forbipasserende 

Økt antall gjester vil øke antallet av kontaktflater. Gjester som ikke er fastboende, kunder i 

butikken og serveringsstedet eller som kommer innom på kortere besøk, vil medføre en 

ukontrollert økt smittebelastning på felles anleggene. Sperillen camping er ikke tilrettelagt med 

egne sanitæranlegg og avgrensede fasiliteter for gjester som ønsker korttidsopphold eller som 

besøker plassen som forbireisende. Åpning av serveringssted for forbireisende, korttidsplasser 

og gjester i hyttene kan ikke tillates før campingplassen er tilrettelagt slik de ulike typer av 

gjester har adskilte og egne sanitære anlegg.  

Denne begrensing begrunnes i kohort prinsippet.   

 

Tilrettelegging med tydelig avgrensning mellom korttidsbesøkende fra campingplassens faste 

gjester, vil redusere risikoen for smittespredning som følge av nærkontakter. Dette vil inngå i 

vurderingen 15.06.20. 

 

Avslutning 

Campingplasser har generelt stor risiko for spredning av smittsomme sykdommer som følge av 

at folk bor tett og benytter fellesanlegg. Av hensyn til smittevern og smitteoppsporing ved 

utbrudd er det viktig at campingplassens eier har oversikt over gjester og besøkende på 

campingplassen. I en smittesituasjon vil det bli umulig å spore opp smitten dersom man tillater 

at veifarende bruker de samme toalettanleggene.  

  

Faste gjester med tildelte plasser forenkler smitteoppsporingen og reduserer kontaktflatene 

mellom folk.  

 

Rettslig grunnlag 

Smittevernloven § 1-5 og § 4-1 b) og femte ledd. 

 

  

Med hilsen   

    

Karin Møller   

Kommuneoverlege   

  Unni Suther 

  Fagansvarlig miljørettet helsevern 

  unni.suther@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Kari Henriksen, daglig leder   

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Buttingsrud Camping  

v/Trond Helge F. O. Buttingsrud       

Ådalsveien 690 

 

3525 HALLINGBY 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/1449-57 21557/20 G03  11.05.2020 

 
Vedtak etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 Buttingsrud camping 

 

Vi viser til vedtak av 27.03.2020 og vedtak om forlengelse av 15.04.2020 og miljørettet 

helseverntilsyn 06.05.2020. 

 

Kommuneoverlegen fatter følgende nytt vedtak:  

 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 

omsorgstjenester, treffer kommuneoverlegen følgende vedtak i medhold av smittevern-

loven § 4-1 første og femte ledd:  

 

Campingplassen kan holde åpent for faste gjester med tildelte plasser. Gjestene skal 

inndeles i to grupper med hvert sitt sanitæranlegg.  

 

Sanitæranleggene må rengjøres 2-4 ganger daglig avhengig av belastningen. 

 

Campingplassen må holde stengt for gjester med korttidsopphold.    

 

Vedtaket trer i kraft fra og med 14.05.2020 og gjelder frem til og med 15.06.2020, med 

mulighet for forlengelse. 

 

Begrunnelse for vedtaket 

Covid-19 utbruddet 2020 er en pandemi og Norge har etablert nasjonal beredskap. Regjeringen 

besluttet 12.03.20 å innføre omfattende restriksjoner og begrensinger i samfunnet med mål om 

å få kontroll på smittespredning. Målet er til nå nådd: Det er liten pågående smittespredning i 

samfunnet av covid-19, både nasjonalt og lokalt. Det er grunnlaget for at man nasjonalt har 

besluttet å gradvis åpne opp samfunnet. Målet er at alt skal kunne åpnes etter 15.06.20.   

 

Forventninger er at det skal gå å gjenåpne samfunnet gradvis med høy innsats på smittevern for 

å hindre vesentlige økende smittespredningen. Det vil ikke være bærekraftig for samfunnet å 

fortsette med nedstenging av virksomheter. 

 

Ringerike kommune følger de nasjonale vedtak med lokale vedtak etter smittevernlovens § 4-1 

der det er behov for det. 
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Innsatsen mot covid-19 utbruddet betinger tre hovedprinsipper:  

1. Hygiene: Håndhygiene, hostehygiene og renhold.  

Mulighet for og gjennomføring av håndhygiene er en viktig forutsetning for å redusere 

smittespredning. Renhold av felles kontaktflater bidrar til mindre smitteoverføring mellom 

folk.  

2. Bli hjemme når du er syk 

Det innbefatter karantene og isolasjon. Det er en oppfordring til hver enkel individ, som er 

vanskelig å kontrollere, og derfor er avhengig av tillitt og felles forståelse. 

3. Redusere antallet av kontaktflater. 

Det omhandler antall kontakter ved hvert møtepunkt, antall grupper man inngår i, nærhet og 

varighet av kontaktene.  

 

Avstandskrav 

De nasjonale føringer for smittevernsbegrunnet gruppe størrelse er justert, slik det er inntil 20 i 

private arrangementer og opptil 50 i offentlig arrangementer. Ved offentlige arrangement skal 

det være en ansvarlig arrangør og være lagt til rette for at alle smittevern hensyn blir varetatt. 

Den anbefalte avstand i kohorter er minimum 1 meter, men som nærkontakt regnes fortsatt 

under 2 meter i mer enn 15 min. Vi anbefaler derfor at det uendret er minst 2 meter mellom 

hver bord i felles arealer.  

 

Beskrivelse og vurdering 

Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern gjennomførte tilsyn med 

Buttingsrud Camping 06.05.2020. Tilstede var Trond Helge F. O. Buttingsrud og Kristine 

Buttingsrud.  Vi ble vist rundt på sanitæranleggene og serveringsstedet.  

 

T.H. Buttingsrud la fram Campingplassens smittevernplan og viste til NHO Reiselivs 

Bransjenorm for håndtering av smitteverntiltak ved norske campingplasser, publisert 

30.04.2020. Han opplyste at de har ca. 95 vognplasser. Det er typisk 2,25 gjest pr vogn og i en 

«god helg» typisk 60 vogner i bruk.  Campingplassen har flere hytter og plasser for korttids-

opphold for gjennomreisende gjester med bobiler og telt. 

Campingplassen har renholds- og vaktmestertjenester.  

 

Sanitæranleggene med felles toaletter, dusjer, vaskeplasser, kjøkken, vaskerom og stelleplasser 

på campingplassen har tilfredsstillende teknisk hygienisk standard.  Tømmetoalett for 

dobeholdere fra bobiler og campingvogner var tilfredsstillende innredet, utformet og utstyrt.  

 

Det er innrettet egen butikk og et mindre serveringssted, med plassering ved innkjøring til 

campingplassen og nær passerende E16. 

  

Vedtaket skiller mellom faste gjester og korttidsgjester. 

 

For faste gjester: 

Helsemyndigheten vurderer at Buttingsrud campingplassen kan holde åpent for faste gjester 

som har fått tildelt plasser for vogner og bobiler på campingplassen. Disse gjestene kan benytte 

alle fellesarealene. 

 

Antallet av faste gjester på campingplassen vil kunne være opp mot 200 personer. Det er en 

stor kohort som vil medføre høy belastning på alle fellesarealer. Det gir økt risiko for 

smittespredning og vil utfordre evnen til å gjennomføre smitteoppsporing.  
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Åpningen forutsetter: 

- Fellesarealene må ha regelmessig ettersyn og rengjøring og desinfeksjon 2-4 ganger daglig 

avhengig av belastningen på anleggene.  

- Tydelig informasjon gjennom oppslag og informasjon til hver enkel gjest. 

- Campingplassen må ha oversikt over plassens gjester.  

- Campingplassens gjester deles i to grupper i forhold til bruk av sanitæranleggene. 

 

           For korttidsgjester og forbipasserende 

Økt antall gjester vil øke antallet av kontaktflater. Gjester som ikke er fastboende, kunder i 

butikken og serveringsstedet eller som kommer innom på kortere besøk, vil medføre en 

ukontrollert økt smittebelastning på felles anleggene. Buttingsrud camping er ikke tilrettelagt 

med egne sanitæranlegg og avgrensede fasiliteter for gjester som ønsker korttidsopphold eller 

som besøker plassen som forbireisende. Åpning av serveringssted for tilreisende, korttidsplasser 

og gjester i hyttene kan ikke tillates før campingplassen er tilrettelagt slik de ulike typer av 

gjester har adskilte og egne sanitære anlegg.  

Denne begrensing begrunnes i kohort prinsippet.   

 

Tilrettelegging med tydelig avgrensning mellom korttidsbesøkende fra campingplassens faste 

gjester, vil redusere risikoen for smittespredning som følge av nærkontakter. Dette vil inngå i 

vurderingen 15.06.20. 

 

Avslutning 

Campingplasser har generelt stor risiko for spredning av smittsomme sykdommer som følge av 

at folk bor tett og benytter fellesanlegg. Av hensyn til smittevern og smitteoppsporing ved 

utbrudd er det viktig at campingplassens eier har oversikt over gjester og besøkende på 

campingplassen. I en smittesituasjon vil det bli umulig å spore opp smitten dersom man tillater 

at veifarende bruker de samme toalettanleggene.  

  

Faste gjester med tildelte plasser forenkler smitteoppsporingen og reduserer kontaktflatene 

mellom folk.  

 

Rettslig grunnlag 

Smittevernloven § 1-5 og § 4-1 b) og femte ledd. 

 

  

 

 

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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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5098-6  Arkiv: J00  

 

Sak: 31/20 

 

Saksprotokoll - Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
  

Hovedutvalget (HMA) tar «Plan for miljørettet helsevern 2020-23» til orientering. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Kommunestyre. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5098-8  Arkiv: J00  

 

Sak: 13/20 

 

Saksprotokoll - Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar «Plan for miljørettet helsevern 2020-23» til 

orientering. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.03.2020: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

  

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5098-7  Arkiv: J00  

 

Sak: 18/20 

 

Saksprotokoll - Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
  

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd tar «Plan for miljørettet helsevern 2020-23» til 

orientering. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.03.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5098-5  Arkiv: J00  

 

Sak: 9/20 

 

Saksprotokoll - Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering  

 

Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget: 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget  tar «Plan for miljørettet helsevern 2020-23» til orientering. 

 
 

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 20.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning 

Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/5098-2   Arkiv: J00  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar «Plan for miljørettet helsevern 2020-23» til orientering. 

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering 

 

Kommunene plikter i henhold til folkehelseloven og kommuneloven, å ha internkontroll-

system og beredskapsplan for miljørettet helsevernmyndigheten. Ringerike kommune har valgt 

å etterlever lovbestemmelsene gjennom en plan for miljørettet helsevern som inneholder 

tilsynsprogram og beredskapsplan. Tilhørende interne prosedyrer er utarbeidet, men er unntatt 

offentlighet. 

 

Planen for miljørettet helsevern ble første gang godkjent i 2014, jf. kommunestyresak 72/14. Vi 

har i år valgt å foreta en hovedrevidering som er basert på erfaringer med arbeid etter tidligere 

planer. Miljørettet helsevernplanen for 2020-23 inngår i kommunal planstrategi for perioden 

2016-2020. Miljørettet helsevern myndigheten er et viktig i arbeid i utvikling av folkehelse-

oversikter.  

 

Rådmannen godkjente planen 15.11.2019, melder den som sak i AMU sitt møte i februar 2020, 

og fremmer den til kommunestyrets orientering etter dette. 

 

 

Vedlegg: 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

Notat, rådmannens godkjenning av 15.11.2019 

Epost Plan for miljørettet helsevern 2020-2023 og videre saksgang 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.12.2019 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

 

 

 

Notat  
  

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

19/5098-1 51374/19 J00 15.11.2019 

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

 

Plan for miljørettet helsevern er revidert i samsvar med kommunal planstrategi for perioden 

2016-2020.  

 

Plan for miljørettet helsevern er endret fra tidligere versjoner. 

Planen er revidert og erstatter versjon 2017-2019 som bestod planen av disse fem 

dokumentene: 

- Plan for miljørettet helsevern    

- Program for miljørettet helseverntilsyn    

- Beredskapsplan for miljørettet helsevern    

- Plan for miljørettet helseverntilsyn 

- Prosjekt: Strategi for universell utforming – miljørettet helsevern* 

* Prosjektet er avsluttet, og kommunnen deltar ikke lenger i nettverk for universell utforming 

og mottar ikke støtte for dette arbeidet. Universell utforming er innarbeidet i kommunens 

ordinære plan og utviklingsarbeid, herunder i miljørettet folkehelsearbeid.    

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

Planens endringer er basert på de erfaringer tjenesten har gjort i foregående planperiode. Det 

er erkjent en mindre grad av forutsigbarhet i gjennomføring av planlagte tilsynsprogram og 

tilsynsplaner. Det skyldes flere forhold, bl.a. uforutsette hendelser og tilsynsobjektenes evne 

til å håndtere tilsyn etter Folkehelseloven. Miljørettet helsevern har uendret et årsverk som 

fagansvarlig, hvilket gjør tjenesten mindre fleksibel ved økt arbeidsbelastning. I kommende 

planperiode vil tilsynsplanene omfatte tilsyn med samme tema i flere virksomheter, og det 

prioriteres deltakelse nasjonale tilsynskampanjer. Formålet med tilsynene er uendret: dels å 

verifisere om lov og forskrift overholdes, og dels bidra til læring og utvikling av tjenestene. 

Tilsynsprogram og beredskapsplan for miljørettet helsevern inngår som egne kapittler i 

planen.  

 

NS-9000 familien ligger til grunn for utformingen av planen. Tilhørende prosedyrer vil bli 

redigert i samsvar med NS 9000- familien og ny Kommuneloven, kapittel 25. Internkontroll 

(§§ 25-1 og 25-2).   

 

Godkjenning av plan for miljørettet helsevern 2020-23 



 

 

Rådmannen godkjenner plan for miljørettet helsevern 2020-23 og anmoder om at den 

publiseres på kommunens internettside med en oppdatert introduksjon. 

 

Med hilsen 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

      Karin Møller 

Kommuneoverlege 



Plan for miljørettet
helsevern 2020 - 23

- Program for miljørettet helseverntilsyn
- Prosedyrer
- Oversiktsdokumenter
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Sammendrag
Miljørettet helsevern (mhv) er en lovpålagt oppgave for kommunen . Mhv omfatter
faktorer i miljøet som kan påvirke helsen. Disse kan være fysiske, kjemiske,
biologiske og sosiale miljøfaktorer.

Folkehelseloven stiller krav til at kommunen driver et systematisk og målrettet
f olkehelse - arbeidet. Her under plikter kommunen å ha internkontroll for mhv og
beredskapsplan for mhv ved miljøhendelser.

Kommunen plikter å føre mhv - tilsyn i virksomheter og eiendommer som er tilgjengelig
for folk og som benyttes av mange mennesker. Tilsynsansva ret ligger unde r
Kommunestyret og er i kurante saker delegert til rådmannen og kommuneoverlegen.
Fagansvarlig for mhv har delegert myndighet fra kommuneoverlegen.

Tilsynene skal være basert på risikovurderinger og gjøres med mål om å redusere
risikoen for vesentlig e helsemessig e ulempe r , helseskade r og død. Kommunen skal
ha oversikter over risikovurderinger, gjennomførte tilsyn, status i godkjenninger,
frister for retting med mer.

Kommunen styrer det systematisk og målrettet folkehelsearbeid etter Demings
kvalitetssirkel for kontinuerlig forbedring i organisasjonen (planlegg, utfør, kontroller,
korr iger). Revidering av arbeidet skjer årlig , eller oftere ved behov. Planen er
forankret i kommunens samfunnsplan, helsemessige beredskapsplan og inngår i
kommunen s planstrategi og styrende dokumenter i kommunen.

Utgave 3
Kommunestyresak 74/14. Revidert november 2019.
Neste revidering november 2023 eller ved behov
Utarbeidet av Kommuneoverlegen og Fagansvarlig miljørettet helsevern
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Innledning og bakgrunn
Kommuneoverlegen er lokal helsemyndighet etter folkehelselovens, kapittel 3.
miljørettet helsevern. Miljørettet helsevern (heretter mhv) omfatter faktorer i miljøet
som direkte eller indirekte kan virke inn på folks helse. Disse faktorene kan være:

fysiske
kjemiske
biologiske
sosiale miljøfaktorer

Plan for mhv skal synliggjøre kommunens etterlevelse av folkehelseloven:
§ 9. Kommunens oppgaver og delegering av myndighet
§ 2 6. Samarbeid mellom kommuner
§ 27. Samfunnsmedisinsk kompetanse
§ 28. Beredskap
§ 30. Internkontroll

Mål for mhv
Målet for mhv - tjenesten i perioden 2020 - 23 er å bidra til å styrke mhv - kompetansen
gjennom systematisk og målrettet arbeid

i kommunen
i virksomhetene
i lokalsamfunnet

Planen omfatter beskrivelse av mhv - tjenesten, tilsynspro gram og beredskapsplan.
Prosedyrer, oversiktsdokumenter og andre risikovurderinger inngår i planen som
interne dokumenter.

Planen skal vise risikovurderinger, metoder for myndighetsutøvelse, prioriteringer av
oppgaver og uavhengighet til reviderte parte r slik at tjenesten er nøytral, rettferdig og
forutsigbar. Den beskriver hvordan mhv blir planlagt, utført, kontrollert og forbedret i
planperioden.

Vår forventning til planen er at den vil gi økt fokus på å forebygge uhelse og å
fremme helse, trivsel og gode psykososiale miljøer .
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Organisering av mhv - tjenesten
Miljørettet helsevern (mhv) er en del av folkehelse -
arbeidet i kommunen. Folkehelsearbeidet skal bidra
til en samfunnsutvikling som fremmer befolkningens
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold
og forebygge r sykdom, skade og lidelse.

Mhv - arbeidet skal bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan virke
negativt inn på helsen. Mhv - tjenesten skal være basert på risikovurderinger.

Mål
Målet for mhv - tjenesten i perioden 2020 - 23 er å bidra til å styrke mhv komp etansen i
kommunen og i lokalsamfunnet gjennom s ystematisk og målrettet arbeid .

Ansvar og myndighet
Kommunestyret, rådmannen og kommuneoverlegen har det overordnede ansvaret
for miljørettet helsevern. Oppgavene blir utført av kommuneoverlegen og
fagansvarlig for mil jørettet helsevern.

Figur 1 Organisering av mhv - tjeneste

Kommunestyret

Ordinære saker

Rådmannen

Kommuneoverlegen

Fagansvarlig miljørettet
helsevern

Helsemessig
beredskap

Kommuneoverlegen

Fagansvarlig miljørettet
helsevern

Miljørettet helsevern omfatter
fysiske, kjemiske, biologiske og

sosiale miljøfaktorer som til
enhver tid, direkte og indirekte,

kan innvirke på helsen.
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Besk rivelse
Mhv - tjenesten omfatter tilsyn, råd, veiledning og deltakelse i aktuelle samarbeidsfora
som blir opprettet for å bidra til å ivareta befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og
miljø - messige forhold , og for å bidra til en helsefremmende samfunnsutvikling
(Folkehelselovens § 1 Formål).
Mhv - tjenesten arbeider i to retninger, den ene retningen er myndighetsutøvelse med
saksbehandling, tilsyn og godkjenning og den andre er å ivareta helsehensyn
gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging.

Figur 2 Mhv - tjenestens to retninger

Lokal helsemyndighet
Kommuneoverleg en, mhv er lokal helsemyndighet. Det omfatter dels
tilsynsvirksomhet , og dels helsemyndighet ved miljøhendelser som kan føre til
«vesentlig helsemessig ulempe», helseskade eller død. Hvorvidt det foreligger
vesentlig helsemessig ulempe skal vurderes av medisinsk faglig rådgiver.

Helsehensyn i planlegging en
Kommuneoverlegen skal bidra til at helsehensyn blir ivaretatt i planleggingen etter
plan - og bygningsloven, gjennom å gi innspill som kan bidra til å fremme folkehelse
og hindre helsemessig ulempe som følge av miljøfaktorene.

Kommunens m hv - oppgaver
M hv er en lovpålagt oppgave for kommunene. Kommunens oppgaver og myndighet
fremgår av folkehelselovens kapittel 3. Miljørettet helsevern . Planen skal synliggjøre
hvordan kommunen arbeider for å etterleve sentrale bestemmelsene i
fol kehelseloven. Disse best emmelsene er:

Folkehelselovens § 9. Kommunens oppgaver og delegering av myndighet
Kommunen skal føre tilsyn med miljøfaktorene som til enhver tid direkte eller
indirekte kan påvirke helsen. Kommunelegen kan utøve kommunestyrets myndighet
dersom det av ti dsnød er nødvendig for at kommunen skal kunne utføre oppgaver
etter dette kapittel.

Folkehelselovens § 26. Samarbeid mellom kommuner
Kommunen plikter å samarbeid e og bistå andre kommuner ved ulykker og akutte
situasjoner. Kommunene skal ha en forsvarlig løsning som har bestemmelser og
hvilke oppgaver samarbeidet skal omfatte.

Helse -
myndighet Helsehensyn i

planleggingen
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Folkehelselovens § 27. Samfunnsmedisins k kompetanse
Kommunens skal ha nødvendig samfunns medisinsk kompetanse for å ivareta
oppgaver etter folkehelseloven. Kommunene skal ha ansatt kommuneleger som
medisinskfaglig rådgiver i folkehelsearbeidet, som kan utøve hastekompetanse på
kommunens vegne innen mhv - saker, smittevern og helsemessig beredska p og utøve
andre oppgaver kommunestyret delegerer.

Folkehelselovens § 28. Beredskap
Kommunen skal utarbeide en beredskapsplan for mhv - arbeidet i samsvar med
helseberedskapsloven og samordne denne med kommunens øvrige beredskaps -
planer. Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og gjennom -
føre en risiko - og sårbarhetsanalyse av faktorer i miljøet som kan ha negativ
innvirkningen på befolkningens helse, og leg ge den til grunn for beredskaps -
planleggingen.

Kommunen skal iverksette nødv endige tiltak for å forebygge, håndtere og begrense
negative helsekonsekvenser av en miljøhendelse eller ved mistanke om utbrudd av
sykdom knyttet til helseskadelige miljøfaktorer. Kommunen skal om nødvendig
innhente bistand fra Folke helse instituttet og an dre relevant kompetansemiljø der det
er behov.

Folkehelselovens § 30. Internkontroll
Kommunen skal å ha et skriftlig internkontrollsystem for folkehelsearbeidet, herunder
for mhv - tjenesten.

Styring med tjenesten
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har ansvar for at mhv -
planen er oppdatert. Grunnlaget for revidering er resultater fra rådmannens
gjennomgang, innspill fra reviderte virksomheter, lov - og forskriftskrav, risikoforhold i
kommunen og erfaringer med planarbeidet. Utvikling av prosedyrer er et kontinuerlig
arbeid. Prosedyrene blir oppdatert av fagansvarlig for miljørettet helsevern og
godkjent av kommuneoverlegen.

Vi arbeider for å utvikle tjenesten gjennom
utprøving av metoder som kan forbedre
tjenesten, gjennomføre fellestilsyn og
samordnede tilsyn for å etterstrebe
måloppnåelsene. Tjenesten evalueres etter
Demings kvali tets - sirkel (PDCA1 på norsk
PUKK2) for kontinuerlig forbedring i
virksomheter.

1 PDCA= Plan, Do, Check, Act
2 PUKK= Plan, utfør, kontroller, korriger

Plan

Utfør Kontroller

Korriger

Figur 3 Styring med kvalitet etter Demings
kvalitetssirkel for kontinuerlig forbedring
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Vi følger planen med følgende målepunkt :
Helsemyndigheten

o Planlagte tilsyn barn og unge
o Andre planlagte tilsyn
o Hendelsesbaserte tilsyn

Helsehensyn i planleggingen
o Arealplaner
o Samfunnsplanlegging

Organisasjon (mhv)
o Kompetanse tiltak

Eksternt tilsyn med kommunens folkehelsearbeid
Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for kommunens folkehelsearbeid, herunder mhv -
tjenesten, jf. Folkehelselovens § 31. Statlig tilsyn med lov om folkehelsearbeid.
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Risikovurderinger for miljørettet helsevern

Kommunens r isikovurdering av tjenesten
Mhv - tjenesten er en liten enhet i kommunen og det er nødvendig å prioritere
oppgaver . En vurdering av mhv - enhetens styrker og svakheter i kommunen og hvilke
muligheter og trusler i omgivelsene som kan påvirke tjenesten er fremstilt i
etterfølgende figur.

Figur 4 Risikovurdering av mhv - tjenesten

K ommunens risikovurdering av helse - og miljøfaktorer i lokalsamfunnet
MHV - tjenesten er basert på en vurdering er av mulige risiko for uønskede hendelser.
Etterfølgende figur viser helsefaglig vurdering av samfun nets sårbarhet.

Figur 5 V urdering av helserisiko i samfunnet
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Prioriter ing av oppgaver etter helserisiko

De mest aktuelle miljøfaktorene som kan påvirke helsen negativt er:

Tabell 1 Prioriterte miljø - og helsefaktorer

Uønskede hverdags hendelser vil påvirke vår prioritering av oppgaver.
Enkeltindividets helse og sikkerhet har høyest prioritert, deretter barn og unges helse
og miljø , og videre forhold som kan ha vesentlig helsemessige ulemper for
befolkingen.

Tabell 2 Prioritering av innsatsområder

Miljø og
helse -
faktorer

Inneklima og luftkvalitet

Smitte

Sanitære forhold

Stråling

Renhold og vedlikehold

Legionella

Skadedyr

Ulykker og skader

Vannforsyning og drikkevann

Støy

Lokal luftforurensning

Avfall

Risikogrupper Risiko for helse og miljø
1. Enkeltindivid 1 . Overhengende fare for helseskade eller vesentlig

helsemessig ulempe , død
2. Barn og unge 1 . Overhengende fare for helseskade eller vesentlig

helsemessig ulempe , død
2. Bekymring for helsemessig ulempe over tid
3. Helse - og trivselsfremmende arbeid

3. Folk flest 1 . Vesentlig helsemessig ulempe
2. Miljø - og helsefremmende arbeid
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Progra m for miljørettet helsevern tilsyn
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har ansvar for å føre
tilsyn med virksomhetenes evne til overholde folkehelselovens bestemmelser.
Tilsynsprogrammet skal synliggjøre kommunens prioriteringer av mhv - tilsyn i
virksomheter, eiendomm er og lokaler. Utvalg av virksomheter og eiendommer er
basert på risiko vurderinger fremstilt i denne planen . Tilsyn blir prioritert på områder
hvor det er stor sannsynlighet for at feil kan inntreffe og hvor konsekvensene av
feilene kan bli alvorlige for f olks helse.

G odkjennings - og tilsyns myndighet
Kommuneoverlegens myndighet etter folkehelselovens kapittel 3. miljørettet
helsevern er «lokal helsemyndighet». Tilsynsaktivitetene skal være planlagt,
begrunnet, forutsigbar, etterprøvbar og rettferdig. Krav til samfunnsmedisinsk
kompetanse skal være ivaretatt.
Myndigheten omfatter tilsyn og godkjenni ng av blant annet barnehager, skoler,
undervisningslokaler, for samlingslokaler, campingplasser, asylmottak ,
overnattingssteder, spisesteder, frisører, tatoverings - og hulltakingsvirksomheter,
hudpleiesalonger, solstudio, badeanlegg , badestrender .

Godkjenning av virksomheter
Godkjenningene skal være basert på en full stendig søknad eller melding fra eier eller
leder av virksomhetene. Det kan ikke gis godkjenning uten at søknad eller melding
foreligger. Godkjenningen blir ikke gitt før virksomheten er i samsvar med
regelverket.

Tilsynsvirksomheten
Helsedirektoratet anbe faler kommunene å bruke systemtilsyn som metode for tilsyn.
Systemtilsyn utføres etter fastsatte retningslinjer og prosedyrer, jf. Helsedirektoratets
veileder i kommunens tilsyn med miljørettet helsevern (IS - 2288).
Systemtilsyn kan gjennomføres sammen med andre myndigheter (forskjellige tema
for tilsyn) eller samordnet med andre myndigheter (samme tema). T ilsyn kan være
mindre omfattende rutinemessige tematilsyn eller hendelsesbaserte tilsyn begrunnet i
mistanke om manglende samsvar med folkehelseloven .

Typer av tilsyn Metodebeskrivelse

Systemtilsyn Dokumentgransking, intervjuer, inspeksjon, stikkprøvetaking,
horisontalt og vertikalt i organisasjonen

Tematilsyn Intervjuer, inspeksjon, stikkprøver, horisontalt og vertikalt i
organisasjonen

Inspeksjon Befaring av lokaler og uteområder, innsyn i dokumenter
Stikkprøver For eksempel foto, video, temperatur - , luft - , lyd - eller

lysmålinger, vannprøver, materialprøver o.a.
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Helsediplomati Helsediplomati blir brukt i saker der partene kan bli veiledet til å
samhandle om å redusere helseulemper for omgivelsene. For
eksempel ved bekymring for helsemessig ulempe som følge av
negative miljøfaktorer fra omgivelsene .

Egenmelding Virksomhetene rap porterer på anmodning fra tilsynsmyndigheten
eller på eget initiativ.

Tabell 3 Typer og metoder for mhv - tilsyn

Prior iterte tilsyn
Kommuneoverlegen, mhv fører regelmessig tilsyn etter oppsatt plan (tabell 4) .

V irksomhetene vi skal føre tilsyn med, vil bli kontaktet i god tid og orientert om
tilsynets art og omfang. Virksomhetene kan be om informasjonsmøter og veiledning i
arbeidet med oppfyllelse av bestemmelsene i Folkehelseloven og tilhørende
miljørette de helsevernforskrifter .

Hendelsesbaserte tilsyn blir utført når vi enten oppdager eller mottar
bekymringsmeldinger om ulykker eller andre akutte situasjoner som kan påvirke
helsen. Hendelsesbaserte tilsyn vil ikke bli forhåndsvarslet.

Type
V irksomhet

Lov og
forskrift

Tilsyns -
objekt

Kriterier An t. Tilsyns -
metode

Tilsyns -
periode

Tilsyns -
frekvens

Barne hager Mhv barne -
hager og
skoler3

Leke - og
opph olds ar
ealer

Miljø og
helse - alle
tema

31 System - og
tema - tilsyn
Egen -
melding

Hele året Hvert
4. år

Skoler Mhv barne -
hager og
skoler

L eke - og
oppholds ar
ealer

Miljø og
helse - alle
tema

19 System - og
tema - tilsyn
Egen -
melding

Hele året Hvert
4. år

Sykehjem Mhv4 Fellesrom Miljø og
helse -
Inne - klima ,
hygiene

5 System - og
tema - tilsyn
Egen -
melding

Hele året Hvert
5. år

Dusj anlegg Mhv Idrettsbygg
Garderober

Smitte -
vern - og
Legionella

U -
kjent

Tema -
tilsyn

Hele året Inngår i
planlagte
tilsyn

Tato vering og
hulltaking

Hygiene -
forskrift5

Lokaler og
utstyr

Smitte - vern
og hygiene

2 System - og
tema - tilsyn

Hele året Hvert
3. år

Frisører og
hudpleie

Hygiene -
forskriften

Frisører og
hudpleie

Hygiene og
smitte - vern

U -
kjent

Tema tilsyn Hele året Ved
behov

Solarier Strålevern6-
og hygiene

Solarier Stråling og
hygiene

1 System - og
tema - tilsyn

Hele året Hvert
3. år

3 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
4 Forskrift om miljørettet helsevern
5 Forskrift om hygienekrav for frisør - , hudpleie - , tatoverings - og hulltakingsvirksomhet m.v.
6 Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernf orskriften)
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forskrifte n
Camping -
plasser

Mhv Sanitære
anlegg

Miljø og
helse

3 System - og
tema - tilsyn

Hele året Hvert
5. år

Bade strender Mhv Friluft -
strender og
vann -
kvalitet

Miljø og
helse

3 Inspeksjon
og stikk -
prøver

Hele året Hvert
5. år

Over natting s -
steder

Folkehelse -
loven

Felles -
arealer

Miljø og
helse
Inne - klima

3 System - og
tema - tilsyn

Hele året Ved
behov

Spise steder Folkehelse -
loven

Felles -
arealer

Miljø og
helse
Inneklima

U -
kjent

System - og
tema - tilsyn

Hele året Ved
behov

Tobakks røyk Tobakks -
skade loven
7

Inneklima Miljø og
helse

U -
kjent

System - og
tema - tilsyn

Hele året Inngår i
andre
tilsyn

Alle typer
virks. og
e ie ndommer

Mhv Helse - risiko U -
kjent

Hendelses -
basert

Hele året ,
ved fore -
komst er

Ved
behov

Tabell 4 Prioriterte mhv - tilsyn

Nasjonale tilsynskampanjer
Kommuneoverlegen vil prioritere å delta på nasjonale tilsynskampanjer for å sikre at
mhv - myndigheten opprettholder nasjonale forventninger til kompetanse og at
tilsynsobjekter i kommunen oppnår og oppretth older et nasjonalt tilfredsstillende nivå.

Fellestilsyn og samarbeidsfora
Kommuneoverlegen etablerer og deltar i samarbeidsfora der det er relevant , f.eks.
helsehensyn i forurensningssaker , i plansaker, beredskapsfora o.l. Fellestilsyn med
andre myndigheter blir utført der sakene er komplekse eller av andre grunner er
formålstjenlig .

Målinger og prøvetaking
Miljørettet helsevern har noe teknisk utstyr og måleinstrumenter til bruk under tilsyn,
disse er :

Orienterende støymåli nger
Inneklimamålinger som CO2, temperatur, relativ luftfuktighet,
Fuk tmålinger i bygningskonstruksjon
Belysning
Måleutstyr for universell utforming, som stigningsmålinger, avstandsmålinger

Andre miljø - og helseundersøkelser sendes til akkrediterte analy selaboratorier.

7 Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)
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Beredskap splan for miljørettet helsevern
Kommunen plikter å utarbeide beredskap splan for miljørettet helsevern , jf.
Folkehelselovens § 28 Beredskap, 2. ledd og Helseberedskapslovens § 1 - 3 a. og
forskrift om miljørettet helsevern, § 5. Kommunens helseberedskap ved
miljøhendelser. Beredskapsplan for mhv er en del av kommunens overordnede
beredskap.

Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har samfunnsmedisinsk
kompetanse , og har etablerte kontakt er i nasjonale helsefag lige inst anser .
Kommunen har få ressurser på fagfeltet , og må være forberedt på å hente inn
bistand fra andre k ommuner og etater dersom uønskede hendelser oppstår .
Tilsvarende må mhv - tjenesten være forberedt på å kunne bistå nabokommuner i
beredskapssituasjoner på anmodning .

Oversikt over m iljørettet helsevern beredskapen ved miljøhendelser

Tabell 5 Oversikt over mhv - beredskap

Hendelse mhv - tema Samarbeids -
parter

mhv
oppgave

Stans eller brudd i
d rikkevanns - forsyningen

- Avfallshåndtering

- Bolighygiene

- Forgiftning

- Inneklima

- Luftkvalitet

- Område - hygiene

- Sanitære forhold

- Sikkerhet

- Skadedyr

- Smittevern

- Stråling

- Vannkvalitet

Internt

- Brann - og

rednings -

tjenesten

- Forurensnings -

myndigheten

- Teknisk sektor

- Smittevern -

ansvarlig

helse sykepleier

Ekstern t

- Arbeidstilsynet

- Folkehelse -

instituttet

- Helse -

direktoratet

- Fylkesmannen

- Mattilsynet

- Andre kommuner

Informere og

veilede om

helserisiko

og mottiltak

Pålegg om

stansing av

hele eller

deler av

virksomhet,

Folkehelse -

loven § 16

Stansing

Pålegg om

retting,

Folkehelse -

loven § 14.

Retting

Naturkatastrofer
Skred, flom, over svømmelser o.l.
Brudd i infrastruktur
Vei, vann, avløp, renovasjon o.l.

Gasser:
Røykgass fra store branner og gass -
utslipp i byen, landbruket, industri o.l.
Virksomhetssvikt
Stans eller svikt i helseinstitusjoner,
barnehager og skoler
Giftproduserende alger
Innsjøer, drikkevann, vannanlegg o.l.
Stor skadedyr - forekomster
Byen og tettstedene
Legionellautbrudd
Omgivelsene
Allmenn farlige smittsomme
sykdommer
Annen alvorlig forurensning
til luft, jord og vann
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Referanseliste
Lovhenvisning

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Forskrift om hygienekrav for frisør - , hudpleie - , tatoverings - og
hulltakingsvirksomhet m.v.
Forskrift om skadedyrbekjempelse
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikk evannsforskriften)
Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om folkehelsearbeid
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.

Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadel oven)
Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og bere dskapsarbeid mv. etter lov
om helsemessig og sosial beredskap

Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
(diskriminerings - og tilgjengelighetsloven)

Nyttige internettsider

Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
Ringer ike kommune, Miljørettet helsevern

Aktuelle veiledere

Helsedirektoratets oversikt over veiledere i miljø og helse
Folkehelseinstituttets skadedyrveileder
Folkehelseinstituttets smittevernveileder
Folkehelseinstituttets vannrapport 123 Forebygging av legionellasmitte – en veileder
Folkehelseinstituttets temaside om inneklima
Folkehelseinstituttets temaside om drikkevann
Folkehelseinstituttets felthåndbok Skadedyr i hus og urbane miljøer

Overordnet planverk

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommunal planstrategi
Folkehelseoversikter
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Vedlegg 1: Oversikt over t ilhørende dokumente r

I I : Prosedyrer for utførelse av mhv - tjenesten (interne dokumenter)
Prosedyre for bekymringsmeldinger
Prosedyre for bruk av virkemidler
Prosedyre for dokumenter
Prosedyre for godkjenning av virksomheter
Prosedyre for intervju
Prosedyre for kompetanseutvikling
Prosedyre for mediekontakt
Prosedyre for styring med mhv
Prosedyre for tjenesten
Prosedyre for saksbehandling
Prosedyre for samhandling med andre myndigheter ved uønskede hendelser
Prosedyre for tilsyn

II : Oversiktsdo kumenter
Oversikt over status i godkjennin ger
Oversikt over gjennomførte tilsyn
Oversikt over frister for retting

III. Risikovurdering
Risikovurdering av virksomheter og eiendommer
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Vedlegg 2 : Begreper som blir brukt ved tilsynet
Begreper Betydning
Tilsynsteam Kommuneoverlegen, fagansvarlig for miljørettet helsevern og eventuelt

en fagekspert , tilsynsmedarbeider eller observatør .
Tilsynsansvarlig Er den som er ansvarlig for myndighetsutøvelsen .
Tilsynsleder Er den som planlegger og leder gjennomføringen av tilsyn et .
Tilsyns -
med arbeider

Er den som noterer opplysninger, funn og observasjoner under
tilsynet .

Fagekspert Tilsynsteamet kan ha med eksperter fra andre fagområder som
deltaker i tilsynsteamet .

Observatør Tilsynsteamet kan ha med personer som observatører, det kan være
personer under opplæring .

Ledsager Virksomheter som føres tilsyn med, kan ha med seg en ledsager .
Samordnet -
eller fellestilsyn

Tilsyn kan være samordnet eller felles med andre tilsynsmyndigheter
og omhandle sa mme eller ulike tema .

Tilsyn / revisjon Tilsyn kommer av «å se». Revidere kommer av «å høre». Vi bruker
begge begrepene i myndighetsutøvelsen .

Internkontroll Virksomhet gjennomfører egenkontroll med oppfølging av lover med
tilhørende forskrifter og eget internkontrollsystem .

Leders
gjennomgang

Leder for organisasjonen gjennomfører kontroll med at underordnede
virksomheter overholder lov - og forskriftskrav og internkontrollsystem .

Offentlig tilsyn 1. Offentlige myndigheters kontroll med virksomheter.
2. Verifiserte ek sterne revisorer. For eksempel under o ppfølging
tobakksskadel oven og Legionellabestemmelsene.

Vertikale tilsyn Tilsynet gjennomføres i samme enhet med øverste leder,
mellomledere og medarbeidere i virksomheten ; ovenfra og nedtilsyn
(«top - do wn»)

Horisontale
tilsyn

Tilsynet gjennomføres ved å vurdere flere enheter på samme nivå i
virksomheten («på tvers av organisasjonen ») .

Funn og bevis Bevis er funn som kan dokumenteres på minst to måter .
Avvik Manglende oppfyllelse av lov - og forskriftsk rav eller krav i intern -

kontrollsystem et . Avvikene kan graderes i «mindre alvorlig», «alvorlig»
og «svært alvorlige» avvik .

Samsvar Funn som kan relateres direkte til oppfyllelse («samsvar med») av lov -
og forskriftskrav .

Misforstått /feil Et funn som ikke er avvik, men ukorrekt eller feil oppfattet lovkrav.
Observasjoner -
merknader

Er registrerte forhold på områder der virksomheten kan bli bedre .

Tabell 6 Begreper som blir brukt i tilsynet
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Saksprotokoll - Årsmelding krisesenteret 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Årsmelding fra Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner 2019 tas til 

orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.03.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 
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Vedtak i Eldrerådet: 

 
Årsmelding fra Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner 2019 tas til 

orientering. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 25.05.2020: 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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orientering. 
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2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 



1

RINGERIKE KRISE - OG
KOMPETANSESENTER FOR
VOLD I NÆRE RELASJONER

ÅRS MELD ING 20 1 9

Åpent og bemannet hele døgnet – hele året.



2

Innholdsfortegnelse
1. INNLEDNING ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4

1.1 Ringerike Krise - og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner ................................ ......... 4

1.2 Kontaktinformasjon: ................................ ................................ ................................ ................ 4

1.3 Formål ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 5

1.4 Tilbud ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 7

1.5 Finansiering ................................ ................................ ................................ ............................. 9

1.5.1 Komm unalt tilskudd. ................................ ................................ ................................ ....... 9

1.5.2 Tilskudd til juridisk bistand. ................................ ................................ ............................. 9

1.5.3 Gaver. ................................ ................................ ................................ ............................ 10

1.6 Taushetsplikt ................................ ................................ ................................ ......................... 10

1.7 Opplysningsplikt til barneverntjenesten ................................ ................................ ............... 10

1.8 Politiattest ................................ ................................ ................................ ............................. 11

2. ORGANISERING ................................ ................................ ................................ ............................. 11

2.1 Interkommunalt krisesentersamarbeid etter vertskommunemodellen. .............................. 11

3. DRIFT ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 11

3.1 Krisesenterlokalene ................................ ................................ ................................ ............... 12

3.2 Omgivelsene ................................ ................................ ................................ .......................... 14

4. ADVOKATBISTAND ................................ ................................ ................................ ........................ 15

5. GAVER ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 16

6. PERSONALET ................................ ................................ ................................ ................................ .. 16

6.1 Antall ansatte og årsverk ................................ ................................ ................................ ....... 16

6.2 Tariff ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 16

6.3 Pensjonsordning ................................ ................................ ................................ .................... 16

6.4 Kompetanse ................................ ................................ ................................ ........................... 16

6. 5 IA bedrift ................................ ................................ ................................ ................................ 17

7. RETTSSAKER ................................ ................................ ................................ ................................ ... 17

8. BEBOERE ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 17

9. SAMARBEID M ED ANDRE INSTANSER ................................ ................................ .......................... 18

10. INFORMASJON OG SYNLIGGJØRING ................................ ................................ ......................... 18

10.1 Egen brosjyre og visittkort ................................ ................................ ................................ ..... 1 8

10.2 Tiltakskort, veileder og nasjonal brosjyre ................................ ................................ ............. 18

10.4 Markedsføring ................................ ................................ ................................ ........................... 21

11. HELSE – MILJØ - SIKKERHET (HMS) ................................ ................................ ............................. 22



3

11.1 Oversikt - rutiner ................................ ................................ ................................ ................... 22

11.2 Fysisk sikring ................................ ................................ ................................ .......................... 22

12. TI LSYN – FYLKESMANN EN ................................ ................................ ................................ ......... 23

13. STATI STI KK ................................ ................................ ................................ ................................ . 23

15. PROSJEKTER OG TI LTAK ................................ ................................ ................................ ............. 25

15.1 Skoletiltaket ................................ ................................ ................................ ........................... 25

15.2 Barnehagetiltaket ................................ ................................ ................................ .................. 25

15.3 Aktiv jobb i skolen: ................................ ................................ ................................ ................ 26

15.4 Ung/Vo ksengrupper ................................ ................................ ................................ ................. 26

15.5 I CDP Foreldreveiledning ................................ ................................ ................................ ............ 27

15.6 KOR (Klient - og resultatstyrt praksis) ................................ ................................ ........................ 27

15.7 Kommunal Handlingsplan mot vold i nære relasjoner: ................................ ......................... 27

16. ÅRSREGNSKAP 2019 ................................ ................................ ................................ .................. 28



4

1 . INNLEDNING

1.1 Ringerike Krise - og Kompetanse senter for vold i nære relasjoner

Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud
(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner,
menn og medfølgende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

R egnskap blir ført av Ringerike kommune og gjennomgår revi sjon.

Krisesentertilbudet er et interkommunalt til bud som driftes etter vertskommunemodellen, et
samarbeid mellom 1 4 deltakende kommuner i 201 9 , der Ringerike kommune er
vertskommune.

De andre deltakerkommunene i 201 9 er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker,
Lunner, Gran, Sør - Aurdal, Nord - Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre
kommune.

Nedslagsfeltet omfatter 10 4 1 92 innbyggere per 01.01.1 9 , jf. SSB .

Krisesenteret i Hønefoss endret navn til Ringerike Krise - og Kompetansesenter for vold i
nære relasjoner i 2018.

1.2 Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Hov Allè 32, 3515 Hønefoss .
Postadresse: Postboks 1193 Flattum, 3503 Hønefoss .
Fakturaadresse: Ringerike kommune, fakturamottak. Regnskapsavdelingen.

Postboks 123 Sentrum. 3502 Hønefoss.
Fak tura merkes: Krise - og Kompetansesenteret 410001 .
Konto: 1503 61 82005.
Gavemidler merkes: Prosjekt 5525.
Telefon: 32 17 06 90 .
Faks: 32 17 06 98.
Mail adr. : Krisesenteret@ ringerike.kommune.no
Hjemmeside : www.krisesenteret.info

www.rkks.no

www.kriseogkompetansesenter.no

www.kriseogkompetansesenteret.no

http://www.ringerike.kommune.no/krisesenteret/
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Brukernavn Helsenett: Ringerike.Krisesenteret@video.nhn.no
Organisasjonsnr.: 973 465 643 .
Stiftet: 11.08.79.
Startet: 11.08. 80.
Kommunal enhet: 01.09.11 .
Tilknyttet forbund: Ingen (fra 01.07.15) .
Regnskap : Ringerike kommune.
Revisor: Buskerud Kommunerevisjon IKS.

Krise - og Kompetanse senteret opererer med kjent/åpen adresse slik at senteret er lett
tilgjengelig og synlig for alle brukere . Det vises videre til punkt 1 1 .2 Fysisk sikring .

1.3 Formål
Krise - og Kompetansesenteret skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner,
menn og barn (medfølgende) som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner , jf.
Lov om kommunale krisesentertilbud § 1 .

Nære relasjoner

Slike relasjoner kan omfatte nåværende eller tidligere ektefelle, partner, samboer eller
kjærester, familie/slekt til voldsutøveren, familie/slekt til den voldsutsatte, medlemmer av
samme husstand som den vo ldsutsatte, eller personer som har omsorg for den voldsutsatte.

Barn som er blitt utsatt for vold direkte eller ved å ha blitt eksponert for vold mot
omsorgspersoner eller søsken ved at de har sett, hørt eller på annen måte opplevd
voldsbruken, er også omfattet av begrepet.

Kvinner, menn og barn som er utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlesting.

Unntak fra nære relasjoner: Kvinner, menn og barn som er utsatte for menneskehandel og
voldtekt fra andre enn en nærstående person, utgjør i dag også bruker grupper ved
krisesentrene.

Hva er vold

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at den skader, smerter, elle r
krenker, får den personen til:

Å gjøre noe mot sin vilje eller
Å hindre i å gjøre noe den vil
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Typer vold:

Fysisk vold: All vold som innebærer fysisk kontakt - spark, slag, lugging, biting, kloring,
fastholding, risting, dytting, kvelertak. Innesperring og isolasjon er også former for fysisk
vold.

Psykisk vold: Bruk av ord og stemme som truer, skader, krenker eller ko ntrollerer andre. Å
nedvurdere, være likegyldig til og ydmyke andre er også former for psykisk vold. Eksempler
er: «Jeg skal drepe deg», «du er ikke verdt noe», «du er så stygg og feit at ingen kan være
glad i deg».

Materiell vold: Knusing, ødeleggelse og kasting av gjenstander, slag i vegger og dører og
liknende.

Seksuell vold: Alle former for seksuelle krenkelser. Eksempler er: handlinger eller forsøk på
handlinger som innebærer fysisk kontakt som berøring, beføling, slikking, suging,
masturbasjon, samlei eliknende handlinger, samleie og voldtekt, og handlinger eller forsøk på
handlinger uten fysisk kontakt som seksualisert tilsnakk, blotting, fotografering, filming,
kikking og fremvisning av pornografi.

Økonomisk vold: Kontroll over andres økonomi; den ene partneren nektes å ha kontroll over
egen eller felles økonomi.

Latent vold: Vold som «ligger i lufta», en spesiell stemning før eller etter en voldsepisode.

Vold i oppdragelsesøyemed: Fysisk og psykisk avstraffelse som en del av oppdragelsen for å
endre a dferden til barn og unge.

Strukturell vold: En form for vold hvor sosiale strukturer eller sosiale institusjoner skader
mennesker gjennom å forhindre at deres grunnleggende behov oppfylles.

Digital vold: Trusler og trakassering via meldinger, overvåking og kontroll via mobiltelefon
eller sosiale medier, eller stygge meldinger postet på nett. Innbefatter også trusler,
trakassering og seksuelle overgrep som følge av kontakt etablert på nett.

Krav til krisesentertilbudet:

I henhold til Lov om kommunale krises entertilbud § 2 skal senteret kunne benyttes av
personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for
rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud. Tilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning,
hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet og skal omfatte:

a) Et gratis, helårs, døgnåpent, trygt og et midlertidig botilbud, og
b) Et gratis dagtilbud, og
c) Et helårs og døgnåpent tilbud der brukerne kan få råd og veiledning per telefon, og
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d) Oppfølgi ng i reetab leringsfasen .

Enkeltpersoner kan hen vende seg direkte til krise - og kompetanse senteret uten henvisning
eller timeavtale (lavterskeltilbud).

Det skal være god kvalitet på tilbudet, blant annet ved at de ansatte har kompetanse til å
ivareta brukernes særskil te behov.

Det skal være god fysisk sikring av senteret.

Individuell tilrettelegging av tilbudet:

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 3 skal t ilbudet så langt det er mulig være
tilrettelagt for brukernes individuelle behov.

Barna skal ivar etas på en god måte som er tilpasset deres særskilte behov, og det skal arbeides
for at barna får oppfylt de rettighetene de har ut fra annet regelverk.

Brukerne av bo - og dagtilbudet skal få tilgang til kvalifisert tolk dersom det er nødvendig for
at de skal få et fullgodt tilbud.

Samordning av tjenester:

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 4 skal k vinner, menn og barn som er
utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, få en helhetlig oppfølging av kommunen
gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet.

Tilbud og tjenester etter krisesenterloven kan inngå som et ledd i samordningen av en
individuell plan etter annen lovgivning .

Dersom bruker ønsker det kan k risesenteret bidra for å få til en god samordning med
hjelpeapparatet i kommunal, statlig eller privat sektor.

1. 4 Tilbud
Senteret er bemannet hele døgnet , hele året og har følgende tilbud :

Et midlertidig beskyttet botilbud for kvinner , menn og medfølgende barn som er
gratis, helårs, døgnåpent og trygt .
Et gratis samtaletilbud på dag, ettermiddag og kveld .
Kartlegging og avdekkingssamtaler.
Gratis, helårs og døgnåpent veiledning - og kriserådgivning stilbud både ved
personlig oppmøte eller over telefon .
F ormidling til andre hjelpeinstanser .
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Annen bistand, evt. følge til avtaler i hjelpeapparatet (forbehold om nok
bemanning på senteret) .
K risetelefon som er gratis, helårs og døgnåpent .
Gratis å benytte senterets telefon til hjelpeapparatet.
Lavterskeltilbud; uten kr av om time eller henvisning.
ICDP Foreldreveiledning.
V oksengruppe med kompetanseheving om vold i nære relasjoner for voksne
beboere.
Barnegruppe for barn som bor på senteret.
Ung/Voksen gruppe for eksterne ungdommer (ungdomsgruppe) .
Egen barne - og ungdoms ansvarlig .
Egen brannvernansvarlig.
Eget verneombud.
2 tillitsvalgte (Fagforbundet og FO).
Primærkontakter og sekundærkontakter.
Ansatte med variert, tilrettelagt og sammensatt faglig real - og formal kompetanse
som kontinuerlig utvikles videre. Dette for å gi et individuelt tilrettelagt tilbud til
brukerne.
Et o ppfølgingstilbud i reetableringsfasen .
Gratis tolk.
I nformasjon og undervisning til samarbeidspartnere, skoler , organisasjoner og
andre .
Eget b esøkshus.
Egen lekeplass .
Krisemat ved mottak .
God fysisk sikring av senteret.
Gratis trådløst internett.
Gratis juridisk bistand /advokat .
Gratis aviser og tidsskrifter.
S enteret er tilrettelagt for funksjonshemmede brukere.
Heis.
Offroad sykl er til fri disposisjon , samt 2 barnehengere til sykkel .
Treningssykler inne til fri disposisjon.
Biljard til fri disposisjon.
Boksepute .
Baserom.
TV og spill til fri di sposisjon.
Flere barnevogner til fri disposisjon.
B arneseter til bil tilpasset forskjellige aldersgrupper/kg til fri disposisjon.
Tilhenger til bil ved flytting til fri disposisjon.
Fritidsaktiviteter som gratis kinobill etter, bowling, Ringeriksbadet og diverse
kulturelle forestillinger. ( Forbehold: Finansiert av gavemidler).
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Mottak av mennesker utsatt for vold i nære relasjoner

Tilbudet gir ikke behandling eller terapi (lavterskeltilbud).

Første fase: Hjelp og støtte til å bryte ut av voldsrelasjonen.

Andre fase: Kartlegge situasjonen, både akutte og mer langvarige behov. Vurdere
voldssituasjonen, faren for gjentakelse, liv og helse, planlegge og redusere
risiko (risikoanalyse og sikkerhetsplan – samarbeid med politiet), veiledning,
hvordan forholder vedk. seg til sin prosess, synliggjøre valg og konsekvenser.
Kartlegge behov for avlastning ifht barn.

Tredje fase: Hjelp til å håndtere de følelsesmessige konsekvensene .

Underveis: Praktisk hjelp følge til/fra hjelpeinstanser, søknader, ny bolig (avhenger av
ressurssituasjonen ved senteret) .

Reetablering: Individuelle o ppfølgingstiltak hvis ønskelig av bruker .

1. 5 F inansiering
Det vises til punkt 1 6 årsregnskap.

1.5.1 K ommunalt tilskudd.
Krisesenterloven (Lov om kommunale krisesentertilbud) trådte i kraft 01.01.10. Fra 2011 ble
finansieringsordningen endret. Alle kommuner f ikk og får tilført statlige midler inn i
rammetilskuddet til krisesenterdrift ut fra innbyggertall. I 2011 var tilskud det synlig i grønt
hefte og tilskuddet/prisen per innbygger ble beregnet ut fra rammetilskuddet, slik at ingen
kommuner skulle gå med overskudd/underskudd ifht tilførte midler til ramm en. Denne prisen
reguleres hvert år for å dekke pris - og lønnsvekst.

Samtlige deltaker kommuner betaler tilskudd til driften, med et årlig beløp i forhold til
folketall. Alle deltaker kommunene betaler like mye per innbygger. Dagens pris er holdt på et
så lavt nivå som mulig, og driften er således innrettet marginalt når det gjelder bemanning.
Tilbudet er allikevel faglig godt og tilfredsstiller alle krav i lovverket.

Krise - og Kompetansesenteret mottok kr 9 149 539 i kommunalt tilskudd .

1.5. 2 Tilskudd til juridisk bistand.
Krise - og Kompetanse senteret mottok etter søknad kr 85 000 til juridisk bistand/advokatvakt
for beboere og brukere ved senteret i 201 9 fra Justis - og Beredskaps departementet.

Det vises til punkt 4 Advokatbistand.
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1.5. 3 Gaver.
Krise - og Kompetanse senteret mottok pengegaver til øremerkede formål på kr 84 8 40,00 i
201 9 .

Det vises til punkt 5 Gaver.

1. 6 Taushetsplikt
Alle som utfører tjeneste eller arbeid ved Krise - og Kompetanse senteret er pålagt taushetsplikt
etter krisesenterloven § 5, jf. f orvaltningsloven § § 13 til 13 e. Brudd på taushetsplikten
straffes etter straffelovens § 121 .

Taushetsplikt gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerskap, sivilstand,
yrke, bosted, arbeidssted og andre opplysninger som kan røpe at noen har vært i kontakt med
tilbudet.

Opplysninger til andre forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, kan bare gis
når dette er nødvendig for å fremme oppgavene til kommunen etter denne loven, eller for å
forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på he lsen til noen.

Senteret har rutiner på at alle som utfører tjeneste eller arbeid ved senteret må und ertegne en
taushetserklæring.

Senteret har også egne etiske retningslinjer som er i samsvar med de etiske retningslinjene i
vertskommunen Ringerike .

1.7 Opplysningsplikt til barneverntjenesten
Alle medarbeiderne ved Krise - og Kompetanse senteret har opplysningsplikt til
barneverntjenesten etter krisesenterloven § 6.

Alle som utfører tjeneste eller arbeid etter krisesenterloven, skal i utføringen av arbeide t være
oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten.

Uten hinder av taushetsplikten skal alle som utfører tjeneste eller arbeid etter krisesenterloven
av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten i kommunen når det er gru nn til å tro at et
barn blir mishandlet i heimen eller det ligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf.
barnevernloven § 4 - 10, § 4 - 11 og § 4 - 12. Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende
alvorlige atferdsvansker, jf. barnevernloven § 4 - 24.

Ba rnevernloven § 6 - 4 andre ledd tredje og fjerde punktum gjelder tilsvarende.

Det foreligger gode rutiner for utsendelse av bekymringsmeldinger til barneverntjenesten og
der barneverntjenesten ber om opplysninger. Dette attesteres av leder.

Antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten

I 201 9 sendt e senteret 18 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i tilknyttede - og ikke
tilknyttede kommuner .
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Anmodni ng om opplysninger fra barneverntjenesten

B arneverntjeneste n i både tilknyttede - og ikke tilknyttede kommuner har anmodet om
opplysninger i 16 saker i 201 9 . Dette gjelder både dagbrukere og beboere .

1.8 Politiattest
I henhold til Krisesenterloven § 7 skal den som blir ansatt eller får tildelt oppgaver som
innebærer kontakt med brukerne av et krisesenter eller tilsvarende bo - og dagtilbud, legge
frem politiattest.

Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for
brudd på straffeloven §§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 andre ledd, 201 , 201 a,
203, 204 a, 219, 224, 229 andre og tredje straffe alternativ, 231, 233, 267 og 268.

Senteret har rutiner på at alle som blir ansatt eller får tildelt oppgaver som innebærer kontakt
med brukere etter lovfestingen av tilbudet fra 01.01.10 må fremleg ge oppdatert politiattest.

2. ORGANISERING

2.1 Interkommunalt krisesentersamarbeid etter
vertskommunemodellen .

Det ble i 201 9 avholdt felles møter med deltakerkommunene i samarbeidet.

Vårmøtet: 0 6 .0 6 .1 9 .

Høstmøtet: 14.10.19.

3. DRIFT

Krise - og kompetanse senteret flyttet inn i nytt hus p å Hov gård august 2007. Bygningsmassen
ble da tilpasset formålet og tilrettelagt for aktuelle brukergrupper.
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3. 1 Krisesenterlokalene

Ringerike Krise - og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner driftes i henhold til Lov om
kommunale krisesentertilbud (Krisesenterloven) .

Det er igangsatt tilpasning av leilighet i eksternt bygg for å kunne gi lovpålagt
krisesentertilbud til mennesker m ed tilleggsproblematikk innen ru s og psykiatri. Planlagt
oppstart er sommer 2020.

Hovedbygget

Hovedbygget er på 1205 kvm brukerareal fordelt på 3 etasjer.

Bilde tatt under senterets 30 - års jubileum i 2010.

Besøkshus et

K rise - og Kompetanse senteret disponerer et frittstående besøkshus på 23 kvm i hagen .

S e nteret har en streng taushetsplikt og ved å ha et frittstående besøkshus kan beboere ha
kontakt med sitt nettverk uten at taushetsplikten brytes. Beboere har ikke anledning til å motta
privat besøk i hovedbygget.

I besøkshuset kan beboere ha besøk av familie og venner og barna kan feire bursdager.
Mot part har ikke anledning til å oppholde seg på eiendommen.

Besøkshuset ble tidligere oppgradert innvendig med midler fra SpareBank1 Ringerike.
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Stabbur

Krise - og Kompetanse senteret disponerer et stabbur på 170 kvm på tomten .

Stabburet er en gammel kornlåve og har beholdt sitt originale utseende utvendig og
innvendig. Det ble i 2007 rehabilitert på utsiden.

Lekeplass

Senteret har egen lekeplass som er plassert rett utenfor hovedbygget mellom og bak
besøkshuset og stabburet. Lekeplassen består av flere lekeapparater til barn og ungdom .



14

Dankernvegg og ballbinge

Ved siden av stabburet er det en dankernv egg og ballbinge som ble finansiert av gavemidler .
Dankernveggen ble satt opp i 2015. Ballbinge n ble ferdigstil t i 2016.

Paviljong

Det ble i 2013 bygd e n paviljong på tomten til senteret. Den ble i sin helhet finansiert med
gavemidler og bygget av en beboer ved senteret. Vinduene fant vi på finn.no på gis bort.
Paviljongen inneholder en vedovn (donert av ansatt), sittekrakker rundt hele inn vendig med
saueskinn og det er isolert i bakken. Den har blitt et flott samlingssted for både samtaler, gråt,
latter og tanker. Den ble malt i 2014 med samme farger som hovedbygget.

3. 2 Omgivelsene
Krise - og Kompetanse senteret har flotte utearealer i naturskjønne omgivelser.

I gåavstand fra senteret er det matbutikk, bank, postkontor, apotek, bensinstasjon,
gatekjøkken, restaurant, butikker, badestrand, tur - stier, kantine og buss til sentrum som
stopper like utenfor senteret .
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4. ADVOKATBISTAND

Krise - og Kompetanse senteret ble i 2007 valgt av det kongelige politi - og justisdepartement
som et av fem krisesentre i landet som fikk tilbud om å delta i et prøveprosjekt med gratis
advokat bistand til brukerne av senteret .

Ordningen ble videreført, og m ålsettingen er at brukerne av senteret kan få hjelp til å løse sine
juridiske problemer på en rask og enkel måte. Det påpekes at det kun er problemstillinger
k nyttet til vold i nære relasjoner som er gratis for bruker. Dersom det i tillegg fremkommer
spørsmål som anses som utenfor senterets formål i henhold til Lov om kommunale
krisesentertilbud må det betales av brukeren selv.

Behovet og bruken er stor h vert år og ordningen fungerer veldig bra . Det søkes om midler til
tilbudet hvert år og det rapporteres om bruken i etterkant av året. Dette er midler som kommer
i tillegg til kommunalt tilskudd og som er spesifisert i regnskapet.

Dette er hva senteret har mottatt til formålet siden oppstart av tilbudet:

År: Beløp:
2007 Kr 75 000
2008 Kr 75 000
2009 Kr 100 000
2010 Kr 84 550
2011 Kr 84 500
2012 Kr 80 000
2013 Kr 94 000
2014 Kr 80 000
2015 Kr 81 680
2016 Kr 85 000
2017 Kr 87 5 00
2018 Kr 92 000
2019 Kr 85 000

Senteret har en fast advokat , Annie Braseth, som kommer hver uke . Brukere og beboere må
sette seg opp på time på senteret. Det benyttes et samtalerom med tilgang til lekerom, slik at
bruker kan ha med barn uten at barnet tr enger å høre alt som blir formidlet , men samtidig ha
kontakt seg imellom . Mellom samtalerommet og lekerommet er det derfor en glassvegg slik at
bruker og barn kan kommunisere selv om døren er lukket.
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5. GAVER

Krisesenteret mottok kr 84 840,00 i pengegaver i 201 9 . Alle pengegaver øremerkes etter
givers ønske og går ikke til drift av senteret. I tillegg mottok senteret også flere objekter fra
bedrifter, organisasjoner og private til glede for beboerne og senteret.

6 . PERSONALET

6.1 Antall ansatte og årsverk
Den i nterkommunal e krisesenterdrift en har i 201 9 bestått av 8 ,5 årsverk, herunder 7 ,5 i
turnus. Blant de 1 0 faste ansatte er det 8 kvinner og 2 m e nn. Daglig leder Miriam Rasch
sluttet 31.08.19. Margrete Gjerdrum ble konstituert som leder 01.09.19 og vil fungere frem til
ny leder er tilsatt .

2 Tariff
Alle ansatte har ordnede lønns - og arbeidsforhold regulert i tariff.

6 . 3 Pensjonsordning
Alle ansatte er medlemmer i Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap
(KLP) .

6 . 4 Kompetanse
De ansattes kompetanse er prioritert ved senteret og er en nødvendighet for å kunne tilby et
helhetlig tilbud som er individuelt tilpasset alle brukerne. Dette er i tråd med Lov om
kommunale krisesentertilbud.
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Kompetansebehovsdokument

Det t idligere s tyret for Kri sesenteret i Hønefoss utarbeidet i 2008 et
kompetansebehovsdokument. Hovedmålsettingen var å avdekke hvilken kompetanse senteret
h a dde og kvalitet ssikre hvilken kompetanse senteret b u r de ha i fremtiden.

Utarbeid et kompetansebehovsdo kumentet var senterets plan for å vedlikeholde og
videreutvikle senterets kompetanse frem til 2012. Dette har vært en vellykket plan og
kompetansebehovsdokumentet ble derfor videreført.

Det var ingen konferanser og kursvirksomhet utenlands i 201 9 .

6.5 IA bedrift
Ringerike Kris e - og Kompetansesenter er en IA bedrift.

Sykefraværet fra 01.01.1 9 til 31.12.1 9 var 8,5% .

7 . RETTSSAKER

Vitne i rettssaker for tidligere beboere

Antall saker: 4 rettssaker
Dette er både straffesaker og barnefordelingssaker.

8 . B EBOERE

Krise - og Kompetansesenteret arbeider for å t ilrettelegge slik at brukerne får et individuelt og
helhetlig tilbud.

S enteret skal sammen med kommunen e gi et kvalitativt tilbud til kvinner , menn og
medfølgende barn som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Brukere består av kvinner , menn og deres medfølgende barn , i alle aldre, med ulik bakgrunn,
fra mange land og kulturer, med ulike problemer og behov.

Krise - og Kompetanse senteret j obber etter prinsippet ” hjelp til selvhjelp”. Sammen med
brukere av senteret kartlegger vi den enkeltes behov og iverksetter tiltak etter det .

Det er viktig at hver enkelt bruker får et individuelt tilpasset tilbud, som fremmer brukernes
evne til mestring, slik at de lettere kan komme tilbake til hverdagen.
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Barna på senteret er en selvstendig målgruppe , selv om de ikke kommer alene . De er egne
brukere med egne opplevelser og behov. Barna trenger å bli sett og hørt og vår jobb er å
tilrettelegge slik at de får mulighet til å dele sine opplevelser med noen under trygge rammer.

Barne - og ungdomsansvarlig tilrettelegger for at barn og ungdom skal få et godt og
individuelt tilbud på s enteret i samarbeid med resten av personalet .

Beboerne forplikter seg til faste samtaler og handlingsplanmøter med personalet. Andre
samtaler kommer i tillegg der det er behov/ønske . Alle beboerne har egen primær - og
sekundærkontakt. De ansatte er tilstede i miljøet med tilrettelagte aktiviteter , veiledning og
rådgivning til mor /far og barn etter behov.

Dagbrukere er blitt en stor brukergruppe av senteret, spesielt oppfølging av tidligere beboere.
Men også brukere som ikke har behov for et botilbud, men som ønsker å komme til samtaler
for råd og veiledning. Mange av våre dagbrukere bl ir henvist til senteret fra hjelpeapparatet.

9 . SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER

Det er mange brukere som blir henvist til Ringerike K rise - og Kompetansesenter for vold i
nære relasjoner via andre instanser både innenfor våre tilknyttede kommuner og fra
kommuner utenfor.

S enteret ser viktigheten av å etablere et godt samarbeid med relevante hjelpeins tanser for å
være en pådriver for at våre brukere får en helhetlig og indi viduell oppfølging .

1 0 . INFORMASJ ON OG SYNLIGGJØRING

10.1 Egen brosjyre og visittkort
Krise - og Kompetanse senteret har jobbet aktivt med informasjon og synliggjøring gjennom
hele 20 1 9 .

S enteret har egne brosjyrer og visittkort .

10.2 Tiltakskort, veileder og nasjonal brosjyre
Norsk Krisesenterforbund NOK utarbeidet en brosjyre oversatt til 2 6 språk, samt et tiltakskort
og veileder til alle kommuner i Norge i 2014.

Tiltakskortet, som er utviklet av Norsk Krisesenterforbund inkluderer de viktigste sidene ved
arbeid med voldsutsatte: Å se, å spørre, å handle.

Tiltakskortet opplyser om hva man skal se etter som tegn på vold og gir eksempler på
spørsmål man kan stille. På side to finnes et flytdiagram som illustrerer gangen i en sak
inkludert ulike tjenesters ansvarsområder/roller.

Dette kan lastes ned fra vår hjemmeside www.krisesenteret.info



1 9



2 0
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1 0 .4 Markedsføring
Senteret har annonser og avisartikler i aviser og på internett.

Egen h jemmeside

Senteret har egen hjemmeside www.krisesenteret.info . Etter navn e bytte har vi også disse
adressene : (Alle går til samme side).

www.rkks.no

www.kriseogkompetansesenteret.no

www.kriseogkompetansesenter.no

Alle adressene fører til vår opprinnelige adresse inntil videre.

Utsnitt av forsiden:

Kommunesider

A lle deltakende kommuner har informasjon om Ringerike Krise - og Kompetansesenter for
vold i nære relasjoner på sin e hjemmeside r .

Facebook side

Senteret har en egen Facebook side som ble opprettet i 2009 for å få kontakt med ungdom og
andre grupper i samfunnet. Vi ser at denne siden har et bredt brukerspekter. Facebook siden
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brukes for å legge ut informasjon , samt forespørsler dersom senteret eller beboere trenger noe .
Ved årsskiftet hadde siden 1 4 88 likes og er en god markedsføringskanal.

Facebooksiden heter fremdeles det samme, da Facebook ikke endrer navnet etter gjentatte
forespørsler. Vi jobber videre med dette.

Stands og foredrag til deltakende kommuner

Senteret har vært ute på flere stands og holdt både informasjonsmøter og foredrag til våre
deltakende kommuner i 201 9 .

1 1 . HELSE – MILJØ - SIKKERHET (HMS)

1 1 .1 Oversikt - rutiner
Helse, miljø og sikkerhet er et område vi jobber kontinuerlig med. Vi gjennomgå r og
revider er rutinene jevnlig på senteret , samt lage r nye rutiner der det trengs .

Rutinene omfatter alt fra internkontroll , HMS, fysisk sikring og prosedyrer for hvordan
håndtere alle situasjoner med beboere og brukere. Rutinene er sortert på områdene: D = Drift,
B = Beboere, P = personal og H = Hjelpeapparat.

1 1 .2 Fysisk sikring

Sikkerhetsvurderinger

Sikkerheten på Krise - og Kompetanse senteret gjennomgås jevnlig og oppgraderes ved behov.
Senteret har god dialog med politiet som også tidligere har foretatt befaring på senteret for å
avdekke sikkerhetshull.

Detaljer om sikkerhetstiltak fremkommer ikke her.

Trusler

Senteret har i 201 9 ikke avgitt noen anmeldelse r til politiet av trusler mot senteret eller mot
senterets ansatte.

Det er nulltoleranse for mottak av trusler både mot senteret og personal.
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12. TILSYN – FYLKESMANNEN
I henhold til Krisesenterloven § 8 Internkontroll , skal k ommunen føre i nternkontroll for å
sikre at de virksomhetene og t j enestene som utgj ø r krisesentertilb u det, utfører oppg a vene sine
i samsvar med krav fastsette i lov eller forskrift. Kommunen må kunne gj ø re greie for
hvordan en oppfyller denne plikten.

I henhold til Krisesenterloven § 9 Statl i g tilsyn , skal Fylkesmannen føre tilsyn med at
ko mmunen oppfyller pliktene pålagt etter §§ 2, 3, 4 og 8. Reglene i kommuneloven kapittel
10 A gjeld er for den tilsynsvi rks omheten som er ne v n t i første ledd.

Fylkesmannen i Buskerud avholdt tilsyn av krisesentertilbudet den 23.10.13 . Ved tilsynet ble
det ikke gjort funn som ga grunnlag fo r å gi pålegg til kommunen. Fylkesmannen vurderer at
brukerne av senteret får et kompetent og godt tilrettelagt tilbud.

1 3 . STATISTIKK

Overnatting

Beboere Antall: Døgn:
Kvinner 4 3 1896
Barn/ungdom til kvinner 31 1591
Menn 4 172
Barn/ungdom til menn 2 72
Sum 80 3731

Fordeling mellom kommunene:

Ringerike Hole Modum Sigdal Krødsherad Jevnaker Lunner
26 0 9 0 1 11 7
Gran Sør - Aurdal Nord - Aurdal Etnedal Vang Øystre Slidre Vestre Slidre
6 0 4 0 0 0 1
Andre
15

Det er fritt krisesentervalg i Norge , jf. krisesenterloven . Det betyr at hvem som helst kan
velge seg et hvilket som helst krisesenter i Norge. Dette gjøres av forskjellige grunner, som
f.eks. sikkerhet og nødvendighet av lengre geografisk avstand til motpart. Dette går begge
veier.
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Brukere uten overnatting (dagbrukere) – Antall s amtaler

Dag og kveldsbrukere - samtaler Antall samtaler :
Samtaler kvinner 113
Samtaler barn/ungdom 0
Samtaler menn 16
Sum: 129

Fordeling mellom kommunene:

Ringerike Hole Modum Sigdal Krødsherad Jevnaker Lunner
89 1 9 0 0 10 4
Gran Sør - Aurdal Nord - Aurdal Etnedal Vang Øystre Slidre Vestre Slidre
5 0 0 0 1 0 0
Andre
10

Telefonhenvendelser

Telefonsamtaler Antall telefoner
Førstegangshenven delse i 2019 1 58
Vært i kontakt tidligere i 201 9 144
Andre telefonhenvendelser (ikke adm) 489
Sum 791

Botid

Det gis inntil 2 måneder botid ved Krise - og Kompetansesenteret . Dersom beboer trenger
lengre botid må det sendes inn en skriftlig begrunnet søknad. Gjennomsnittlig botid per
beboer har i 201 9 vært 46,6 døgn.

Søknad om utvidet botid Antall saker
Godkjent utvidet botid 7
Avslag på utvidet botid 0

Flerkulturell andel

I 201 9 var det 5 3,75 % flerkulturell andel blant beboerne og 31,82 % blant brukere
(dag/aftensamtaler) .
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15. PROSJEKTER OG TILTAK
Barna er den viktigste brukergruppen på s enteret. De er fremtiden vår. Det beste stedet å
skape varige og langsiktige holdnings - og atferds endringer er hos barna. På senteret er de
trygge og de kan få nye erfaringer med både kvinnelige og mannlige rollemodeller. Mor eller
far som kommer til senteret med barna sine får veiledning og støtte i sin foreldrerolle og de
ansatte bidrar til at dialog og samvær utvikles videre slik at de står bedre rustet til å stå alene
og at voldsspiralen kan avsluttes.

Det er store mørketall når det gjelder vold i nære relasjoner. Vi erfarer at noen barn og
ungdommer so m kommer til senteret er traumatiserte etter l angvarig vold i familien . Mange
av barna og ungdommen burde og kunne vært fanget opp på et mye tidligere tidspunkt , blant
annet i barnehage, skole eller andre fritidsaktiviteter. Dette skjer kun hvis de ansatte på barnas
arena vet hva de skal se etter og h ar trygghet i sine roller til å gjøre noe med det.

Nye forskningsmetoder viser at omsorgssvikt kan gi barn livsvarige hjerneskader. Negative
erfaringer påvirker oppbyggingen av hjernen og kan føre til overdrevne fryktreaksjoner som
blir en del av hjernest rukturen som kan vedvarer hele livet.

«Kjernen i barnets tilknytningsforstyrrelse er opplevelsen av frykt uten løsninger»
(Main&Hesse, 1990).

Vi ønsker å være pådrivere for at barn og ungdom skal føle at det finnes løsninger også for
dem.

15.1 Skole tiltaket
Senteret starte t med skole t iltaket i 2010/2011

Det ble holdt foredrag og kompetanseheving om vold i nære relasjoner ved tre grunnskoler i
201 9, alle i Ringerike kommune .

Undervisningspakke: Det er lærerne som få r økt kompetanse om Kris e - og
Kompetanse senteret, hva vold er og hva man kan se etter for å avdekke vold og hva man skal
gjøre når det avdekkes vold eller det er en sterk mistanke om vold.

På l ang sikt ønsker sente ret å besøke alle grunnskolene i alle deltakende kommuner til Krise -
og Kompetanse senteret . S enteret har fått svært gode tilbakemeldinger på skoleprosjektet fra
de grunnskolene vi har besøkt.

Tiltaket ble gjort kjent til alle 14 deltakende kommuner på våre samarbeidsmøter i 2018.

15.2 Barnehage tiltaket
Barnehagetiltaket startet opp i 2013.
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Undervisningspakke: Økt kompetanse til barnehageansat te på samme måte som m ed lærerne
under Skoletiltaket , men tilpasset de små barna og barnehagenes hverdag .

8 barnehager i Ringerike kommun e fikk foredraget og kompetanseheving om vol d i nære
relasjoner i 201 9 .

Tiltaket ble gjort kjent til alle 14 deltakende kommuner på våre samarbeidsmøter i 2018.

I tillegg ble det holdt innlegg ved Læringssenteret for voksne i Ringerike kommune, elever
ved helse - og oppvekstlinja ved Tyrifjord videre gående skole og for elever ved helse - og
oppvekstlinja ved Hønefoss videregående skole.

15.3 Aktiv jobb i skolen:
Krise - og Kompetanse senteret er representert i et tverrfaglig prosjekt i Ringerike kommune:
«Aktiv jobb i skolen»

Gruppen samles annen hver fredag fra kl. 0900 - 1300 og annen hver gang på Hønefoss
videregående skole , Ringerike videregående skole , samt Læringssenteret . Sistnevnte sted kom
inn i samarbeidet i 2018.

Den tverrfaglige gruppen består av: SLT, NAV, Ungdomskontakten, Barneverntjeneste,
S kolehelsetjeneste , Rustjenesten og Krise - og Kompetanse senter et. Gruppen kan være til
hjelp på følgende områder:

Samtalepartner
Rus
Seksualitet
Konflikt hjem, skole
Venner
Vold og overgrep
Arbei d
Økonomi
Bolig/oppfølging
Aktiviteter på fritiden

Gruppen sitter på skole n e for å kunne nå ungdommen direkte. Dette har blitt et godt
samarbeid etatene imellom, med lærerne og med ungdommen.

15.4 U ng /V oksen grupper
Ung /Vokseng ruppe er for ungdom mellom 17 og 25 år som har opplevd eller fortsatt opplever
vold og krenkelser.

Målene med gruppe n er at ungdommene opplever at de ikke er alene og at de ser muligheter
for hjelp til å gjøre forandringer.

Hver gruppe møtes 10 ganger. D et er en veileder i gruppen.
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I 201 9 ble det ikke avholdt noen ung /voksen gruppe . Dette skyldes rekruttering.

Tiltaket ble gjort kjent til alle 14 deltakende kommuner på våre samarbeidsmøter i 2018.

Senteret kommer til å intensivere m arkedsføringen av tiltaket i 2020

15.5 ICDP Foreldreveiledning
International Child Development Programme (ICDP) er en metode for veil edning av foreldre .

Målsettingen med gruppen på er å forebygge og avverge vold, både på kort og lang sikt
gjennom å hjelpe foreldre til bedre samspill med barna sine.

Krise - og Kompetansesenteret har 4 godkjente veiledere og har en daggruppe og en
kveldsgruppe. Hver gruppe møtes 8 ganger. Det er alltid 2 veiledere i hver gruppe.

I 201 9 ble det avholdt 1 aftengruppe .

15.6 KOR (Kli ent - og resultatstyrt praksis)
Krisesenteret i Hønefoss benytter KOR som et arbeidsverktøy under samtaler ( med barn og i
grupper).

Metodikken skårer Outcome Rating Scale (ORS) og Session Rating Scale (SRS).

Dette er r efleksjon satt i system og v i kommer raskere fram til å jobbe med det som er nyttig
for brukeren , som fører til økt brukermedvirkning i hver eneste samtale.

Ratingen gir s kalae r som gjør jobben og utviklingen i samtalene lettere og gir et visuelt bilde
av utviklingen for bruker. Det gir ø kt innsikt i hvordan brukerne egentlig har det og det gir oss
en større mulighet for å endre/justere samtaleformen vår .

15. 7 Kommunal Handlingsplan mot vold i nære relasjoner:
Ringerike ferdigstilte en kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner i 201 6.
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1 6 . ÅRSREGNSKAP 201 9

Ringerike krise - og kompetansesenter for vold i nære relasjoner REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2019

Art Tekst Kr Kr

1010 Fastlønn 4 726 547,05
4 889

734

1020 Lønn til vikarer 524 430,00
580

476

1030 Ekstrahjelp 60 027,94
142

944

1040 Overtid 32 434,20
61

236

1090 Pensjon 993 229,39
640

731

1099 Arbeidsgiveravgift 869 444,86
887

401

Sum post 0 7 206 113,44
7 202

522

1100 Kontormateriell 17 698,74
55

000

1114 Medikamenter/medisiner 636,00
10

000

1115 Matvarer 55 494,70
107

822

1120 Annet forbruksmateriell 68 891,10
100

000

1130 Telefon, post, bank 42 005,69
112

000

1140 Annonser 70 817,80
223

428

1150 Opplæring og kurs 109 395,36
270

400

1160/65 Km.godtgjørelse/gaver 20 360,45
75

000

1170 Transport/drift av egne transportm. 8 173,16

1180 Strøm 124 373,94
65

000

1190 Leie av lokaler 934 000,00
931

700

1195 Avgifter, gebyrer og lisenser 17 155,67
179

872

1200 Inventar og utstyr 43 657,86
24

000

1230/40/60 Vedlikehold og serviceavtaler 5 926,80
58

240

1270 Advokat og tolk 46 007,00
160

000

1370 Kjøp fra andre (private) 65 520,00

Sum post 1 & 2 1 630 114,27
2 372

462

SUM UTGIFTER 8 836 227,71
9 574

984

1700
Refusjon fra Justisdep. -
advokatvakt - 85 000,00

- 85
000

1710 Refusjon sykelønn - 166 658,00
- 346

608

1750 Refusjon fra kommuner - 9 149 205,00
- 9 143

376

Sum post 7 - 9 400 863,00
- 9 574

984

SUM INNTEKTER - 9 400 863,00
- 9 574

984

Endring bundne fond (Advokathjelp) 19 480,00

Nettoinntekt (overskudd) - 545 155,29 -
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Prosjekt 5525 Gavemidler

Saldo 01.01.19 inkl.renter
-

979 903,73

Utgifter per 31.12.19 91 285,64

Inntekter per 31.12.19
-

84 840,00

Saldo per 31.12.19
-

973 458,09

Prosjekt 5206 Advokathjelp

Saldo 01.01.19
-

176 130,00

Utgifter per 31.12.19 65 520,00

Inntekter per 31.12.19
-

85 000,00

Saldo per 31.12.19
-

195 610,00

Prosjekt 5177 Fond

Saldo 01.01.19
-

329 195,38

Overskudd 2019
-

630 366,00

Saldo per 31.12.19
-

959 561,38

2 9 .01.20

Margrete Gjerdrum
Konstituert l eder
Kris e - og Kompetansesenteret



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4559-6   Arkiv: 033 &15  

 

 

Valg av nye ungdomsrådsrepresentanter til Ungdomsrådet 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Som nye medlemmer av ungdomsrådet 2020 velges: 

Fast medlem: 

 Emilie Gruer Berger Dahlen 

Sine Frisvold Kvale 

Varamedlem: 

 Kenneth Amundfoss Bråthen 

 Dilissia Ali 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ungdomsrådet i Ringerike kommune består av 6 ungdomsmedlemmer valgt fra 

ungdomshøringen og 2 politisk valgte ungdomsmedlemmer. 

 

21.februar 2020 ble Ungdomshøringen for barn og ungdom i Ringerike avholdt i 

kommunestyresalen. Ungdomshøringen valgte 4 nye ungdomsmedlemmer til Ungdomsrådet.  

To faste- og to varamedlemmer. Formelt må disse velges av kommunestyret i etterkant. 

Medlemmene velges for 2 år av gangen. Rådet velger selv leder og nestleder.  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret velger representanter til et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 

ungdom jf kommuneloven 2018 § 5-12 jf forskrift om medvirkningsordning § 3. 

Kommunestyret vedtar sammensetningene av rådet og bestemmer hvor mange medlemmer og 

varamedlemmer rådet skal ha. Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal 

ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan 

for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.  

Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. Rådet skal ha tilstrekkelig 

sekretariathjelp.  

Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å sette frem forslag om medlemmer til 

rådet, jf forskrift om medvirkningsordninger. Ungdomshøringent kan derfor innstille kandidater 



- 

til ungdomsrådet. De har da valgt fra alle elevrådene i ungdomsskoler, videregående skoler og 

ungdomsklubber i kommunen.  

 

Ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom er etter kommuneloven 2018 § 5-2 et 

kommunalt organ. Det fremkommer av kommuneloven 2018 § 5-1 at de som er valgt av 

personer i et folkevalgt organ, til å sitte i et annet kommunalt organ, er å regne som 

folkevalgte. Reglene som gjelder for folkevalgte organ og reglene som gjelder for folkevalgte 

personer gjelder derfor for medlemmer av rådet.  

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom sier følgende om rådets oppgaver:  

 Ungdomsrådet er rådgivende organ for kommunen.  

 Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Kommunestyret eller 

andre folkevalgte organer skal forelegge slike saker for rådet. Kommunestyret skal 

etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i 

saksbehandlingen, slik at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av 

saken.  

 Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig.  

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger.  

 Rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret.  

 Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer.  

. 

 

 

Juridiske forhold  

Den nye «Lov om kommuner og fylkeskommuner» § 5-12 trådte i kraft når Ringerike 

kommunestyre konstituerte seg 10.10.19.  

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 



- 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

FNs bærekraftmål nr 4  

 
FNs bærekraftsmål kan inndeles i de tre dimensjonene økonomisk bærekraft, sosial bærekraft 

og miljømessig bærekraft. Saken er vurdert opp mot bærekraftsmål Mål 4. Sikre inkluderende, 

rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ungdomsrådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn. 

Fordi medlemmene velges for kun to år av gangen er det viktig at ikke alle medlemmer skiftes ut 

samtidig slik at ungdomsrådet skal være i stand til å gjøre en god jobb som mulig. 

 

 

Vedlegg 

Saksprotokoll - Konstituering av ungdomsrådet 2020 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

Saksbehandler: Kristin Imsgard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1149-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 5/20 

 

Saksprotokoll - Konstituering av ungdomsrådet 2019  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
Som leder for ungdomsrådet 2020 velges: Emilie Gruer Berger Dahlen 

Som nestleder for ungdomsrådet 2020 velges: Oskar Eriksen Saastad 
 

Behandling i Ungdomsrådet 28.04.2020: 

 

To medlemmer foreslo seg selv som leder-kandidater: Emilie Gruer Berger Dahlen og Oskar 

Eriksen Saastad.  

Sine Frisvold Kvale stilte som kandidat som nestleder.  

 

Skriftlig avstemming ble gjennomført. De to kandidatene som fikk flest stemmer og nest flest 

stemmer ble valgt som leder og nestleder. 

 

Avstemming: 

Som leder for ungdomsrådet 2020 velges: Emilie Gruer Berger Dahlen 

Som nestleder for ungdomsrådet 2020 velges: Oskar Eriksen Saastad 

 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2539-2   Arkiv: M30 &29  

 

 

Grunngitt spørsmål fra Terje Berghagen (AP) - Sannering Nes i Ådal - Etappe 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Terje Beghagen (Ap) mottatt 27.05.20. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GRUNNGITT SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED SANNERING NES I ÅDAL – ETAPPE 2 

 

Innbyggere på Nes i Ådal har tatt kontakt i forbindelse med at de er uenige i at det ved 

gjennomføring av avløpssaneringen i etappe 2 på Nes i Ådal skal foregå ved trykkavløp. 

Innbyggeren ønsker at dette skal løses ved at kommunen velger en annen trase en det som er 

vedtatt i sak 65/19. Den trassen som innbyggerne ønsker ligger lavere en den kommunen har 

vedtatt. Med å gå for trassen som innbyggerne har foreslått vil det bli fall på nettet. Dette 

medfører at innbyggerne slipper og montere kloakkpumper, såkalte villapumper som det ville ha 

blitt en del vedlikehold på. 

Slik vi har forstått det på innbyggerne så har alle eiendomsbesittere gitt klarsignal på at det kan 

graves i den trassen som innbyggerne ønsker seg. 

 

Våre spørsmål til ordfører blir: 

1. Hvilken kommunikasjon har det vært med innbyggerne utover de informasjonsmøtene 

som er gjennomført? 

2. Hva er årsaken til at kommunen velger trykkavløp og ikke fall på nettet. 

3. Hvor langt i prosessen med etappe 2 har kommunen kommet. 

 

 

 

Terje Berghagen 

Ringerike AP 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2535-4   Arkiv: L06 &29  

 

 

Interpellasjon fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Universal utforming i 

Ringerike og Hønefoss sitt bybilde  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) mottatt 27.05.20. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interpellasjon av  

Hilde Marie Steinhovden MDG 

 

Universal utforming i Ringerike og Hønefoss sitt bybildet.  

 

Hvordan kan vi utvikle et attraktive Ringerike hvor vi som innbyggere kan være mobile også 

uten bil?  

 

Med denne interpellasjonen ønsker jeg å fremme kunnskap om hva som er utfordrende i 

bybildet for også de som ikke ser, hører eller kan bevege seg på samme måte som de fleste. 

Jeg ønsker spesielt sette fokus på at bussene er lite universalt utformet i bybildet. Det er ikke 

blindeskrift på bussholdeplassene. Det er heller ikke å finne på busstasjonen. Det er ikke noen 

teknologiske løsninger tilgjengelig.  

 

MDG Ringerike ønsker at universal utforming blir sterkere håndhevet i Ringerike for å sikre 

hele befolkningens frie-ferdsel. Innbyggere trenger å ha varmestue med handicaptoalett og 

kjønnsnøytrale offentlige toaletter på busstasjonen, slik at vi unngår unødvendige 

avisoverskrifter om at folk gjør sitt fornødne i bakgater og private hager. Alle 

bussholdeplasser i tettsteder med over 10.000 innbyggere bør legge til rette for blinde ved å 

ha blindeskrift/lydskilt på holdeplassene med informasjon om avganger.  

 

En annen løsning er å tilby en app som tar i bruk geolokasjon og kan gi ruteinformasjon som 

kan lastes ned av blinde. Det finnes allerede apper som brukes til billetter, og dette er en 

utvidelse med informasjon om holdeplasser, samt tagging av bussene og holdeplassene. På 

denne måten vil brukerne lettere kunne vite hvor bussen befinner seg, slik at de kan gå av på 

riktig holdeplass. Dette burde ikke være vanskelig å utvikle da det finnes ulike applikasjoner 

på markedet som tilbyr lignende funksjonalitet.  

 

Videre, så er det flere steder hvor folk med funksjonsnedsettelse i Ringerike ikke kan ferdes 

med rullestol og rullator.  

 

Vi arbeider aktivt med tilrettelegging for sykling, men sykkelandelen er langt lavere enn i 

våre nabobyer. Vi jobber med å opprette sykkelbyen Ringerike men glemmer vi at vi også 

trenger å tilrettelegge for universalt utformede overganger slik at de med barnevogn, rullator 

og rullestol kan komme seg frem. Ved vårt største landemerke Hønefossen kan man ikke 

krysse gangfeltet på grunn av manglende skråkant.  

 

Overgangen ved Hønefossen er dessverre kun ett av mange problemer i kommunen. For å 

nevne flere i byens sentrum, så er overgangene ved sentrumskvartalet og parkeringshuset , 

begge fortauene ved Scandic hotell (inn mot torvet ) og de fleste overgangene langs Kongens 

gate håpløse med rullestol.  

 

Et godt nettverk av sykkelstier og gangveier med sammenhengende og gode løsninger, er en 

forutsetning for å øke bruken av alternative, miljøvennlige fremkomstmidler.. Datoen i går var 

3. juni, en dag FN markerte som verdens sykkeldag. Men selv om verdens sykkeldag fant sted 

i går, kan vi likevel i dag sette fokus på å utvikle et velfungerende og universalt gang- og 

sykkelnettverk. 

  



Pengemangel er en forklaring som ikke holder mål – her er det snakk om politiske 

prioriteringer. Dersom man ønsker at alle innbyggere skal ha en helhetlig, trygg og god 

bevegelsesfrihet, så bør man virkelig ikke nedprioritere dette for å sikre andre sektorer.  

Vi som Ringerikinger ønsker å kunne ta bussen, gå og sykle trygt.  

 

Forslag til vedtak:  

⮚ Kommunestyret ber Rådmannen innen slutten av 2021 legge fram en helhetlig plan for å 

gjøre Ringerike mer universalt utformet.  

⮚ Kommunestyret ber Rådmannen undersøke med Buss tilbudsinnehaver om å se på 

løsninger med tilretteleggings-app som styrker busstilbudet. 

 
 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1121-3  Arkiv: 400  

 

Sak: 6/20 

 

Saksprotokoll - Verbalforslag - kommunale arbeidsplasser  

 

Vedtak i Administrasjonsutvalget: 

 
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. 

 
 

Behandling i Administrasjonsutvalget 27.05.2020: 

 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1121-2   Arkiv: 400  

 

 

Verbalforslag - kommunale arbeidsplasser  
 

Forslag til vedtak: 

 
Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

 

 

Sammendrag 

Kommenstyret ønsker en utredning av hvilke arbeidsplasser det kan være mulig å flytte ut til 

de prioriterte områdene i kommunen. De utvalgte områdene er Tyristrand, Sokna, Nes i Ådal, 

Halingby og Åsa. 

 

Det har i de siste årene vært gjennomført samlokalisering av kontorarbeidsplasser for å skape 

robuste enheter og lettere tilgjengelige tjenester for innbyggerne. Dette har vært politisk 

bestemt av kommunestyret. Enhetene er fortsatt i prosess med å etablere seg. 

 

Kommunen har ikke egnet lokaler i disse prioriterte områdene dersom det er ønske om å flytte 

ulike administrative funksjoner dit. I tillegg er det også utfordringer knyttet til data og 

offentlig kommunikasjon.  

 

En ny organisering synes lite hensiktsmessig med tanke på tjenestene som skal ytes til beste 

for innbyggerne i Ringerike kommune 

 

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med budsjettbehandling for 2020 kom det opp dette verbalforslaget;  

 

«14. Rådmannen bes utrede hvilke kommunale arbeidsplasser det kan være mulig å flytte ut 

til de prioriterte tettstedene i kommunen.» 

14. Rådmannen bes utrede hvilke kommunale arbeidsplasser det kan være mulig å flytte ut til de prioriterte tettstedene i kommunen. 

De utvalgte områdene er;  

Tyristrand, Sokna, Nes i Ådal, Hallingby og Åsa. 

 

Vi har sett på følgende: 

 kommunale bygg innen definerte tettsteder vurderes 



- 

 tilgang på offentlig kommunikasjon til definerte tettsteder, både tilgjengelighet for 

ansatte og evt brukere av tjenester. 

 IT stabilitet  

 gjennomgang av mulige kommunale tjenester som kan flytte ut av Hønefoss sentrum 

 tidligere politiske vedtak 

 

Beskrivelse av saken 

 
Kommunen har totalt 62 lokasjoner (se vedlegg 1) hvor det arbeider ca 2300 kommunalt 

ansatte. Dette inkluderer sykehjem, omsorgsboliger, barnehager, skoler, servicetjenester og 

administrasjon. 50 av disse lokasjonene eier kommunen, de resterende 12 leies. Ut over disse 

lokasjonene som brukes i dag til nevnte arbeidsplasser, eier ikke Ringerike kommune bygg 

som kan egne seg til kontorarbeidsplasser på de prioriterte tettstedene.   

 

Kommunen er eier av et (to) bygg hvor det ikke er kommunal drift. Det ene bygget er den 

nedlagte barnehagen på Sokna, det andre er Heggen barnehage når den blir lagt ned. Begge 

eiendommene er i dårlig forfatning og må rehabiliteres for eventuelt å kunne tas i bruk til 

kontorarbeidsplasser. Estimert beløp for å rehabilitere bygg er kr 35 000,- pr m2, mens det for 

nybygg er kr 25 000,- pr m2. 

 

Det har vært prioritert å samle fagmiljøer og kompetanse for å få mer robuste enheter, og i 

2019 ble denne omorgansiseringen gjennomført og ferdig.  Dette gjelder tjenestene i 

Fossveien (miljø og areal, byggesak, jord og skogbruk, areal og byplan og utbygging), 

tjenestene i Familiens hus (barnevern, SPT, forbyggende helsetjenester, smittevern), og 

tekniske tjenester som har flyttet inn i felles bygg på Hensmoen. Hovedgrunnen til 

samlokalisering av disse tjenestene har vært å kunne utnytte felles kompetanse, robuste 

fagmiljøer og å få større publikumsvennlighet. 

  

På rådhuset er stabsfunksjonene for HR, Helse og omsorg, Utdanning og familie samlet i 

tillegg til servicetorget, dokumentsenteret, økonomiavdelingen, kommunikasjonsavdelingen 

og kommunens ledelse. IT- tjenesten og kulturenheten er plassert i kulturhuset, og NAV 

flytter til sentrumskvartalet. 

 

Samlokaliseringen har blitt gjennomført etter tidligere vedtak i kommunestyret.   

 

Alle disse arbeidsplassene vil det være teknisk og fysisk mulig å flytte, men det vil skape en 

del utfordringer. Det er blant annet ulik dekningsgrad av internett i distriktet. Kartet for 

internettdekning med 100 Mbit for Ringerike (se vedlegg 2), viser at det er dårlig dekning 

både på Nes, Sokna og i Åsa. 

 

Tilgjengeligheten for publikum vil være dårligere med bakgrunn i dårlig utbygd offentlig 

kommunikasjon. Det er få busser som går daglig, og de passer ikke med tanke på pendling fra 

Hønefossområdet. Se vedlagte rutetabeller, vedlegg 3. 

 

 

 

 

Medbestemmelse – organisasjonene 

 



- 

Utredningen om å legge ut kommunale arbeidsplasser til distriktene har vært drøftet med de 

største organisasjonene. De hovedtillitsvalgte er skeptiske til å legge flere arbeidsplasser ut og 

mener dette kan føre til at kommunen vil miste personell som i dag arbeider i Hønefoss. I 

tillegg mener de at det kan være krevende å rekuttere nye ansatte ut til distriktene, spesielt 

siden offentlig kommunikasjonsmuligheter er dårligere dit enn til Hønefoss. 

 

De tillitsvalgte er også opptatt av å bevare de fagmiljøene som i dag er etablert i Fossveien, i 

Familiens hus og på rådhuset. 

 

Tidligere politiske beslutninger om samlokalisering av tjenester. 

 

Fossveien 7 – 9, Storgaten 11-13 og Hensmoveien 19 

Hvis Ringerike kommune skulle kunne satse og vokse, var det viktig at kommunen fikk 

lokaler som kunne benyttes til kommunale tjenester. 

 

Kommunestyret vedtok enstemmig å gi rådmannen fullmakt til å kjøpe Fossveien 7-9 

Eiendom AS til kr 21 000 000,-. (K – sak 24/16) 

 

Ny leieavtale i Storgaten 11-13 – «Familiens hus» (K –sak 91/18) 

 

24. februar 2012 ble det fattet vedtak i Kommunestyret om at:  

Det etableres «Familiens hus» innenfor kommunens bygningsmasse som inneholder alle 

primære helse- og omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt aktuelle 

helsetjenester til voksne.  

 

Ringerike kommune er lokalisert flere steder i Hønefoss sentrum. Da kommunen kjøpte 

Fossveien 7-9 i 2016 for å samlokaliserte enheter som jobber med planarbeid og 

samfunnsutvikling, ga det muligheter for å etablere «Familiens hus» i Storgaten 11-13. Det vil 

si at man i dette bygget kunne rendyrke tjenester rettet mot barn og unge. Dette var i tråd med 

kommunestyrevedtak fra 2012. Samlokaliseringen ble vedtatt i Kommunestyre august 2018.  

Familiens Hus har vært i drift siden 01. august. 2019 etter Familien Hus - modellen. 

 

Vedtak i kommunestyret: 

Ny leieavtale for leie av 6 888 m2 BTA i Storgaten 11-13 inngås for 10 år til en årlig leie på 

kr 6 660 696,- som vil si kr 967,- pr m2 BTA.  

 

Samlokalisering av Teknisk forvaltning og Teknisk drift på Hensmoveien 19 (K-Sak 45/19) 

  

Ringerike kommune vedtok å kjøpe Hensmoveien 19 i sak 23/18. Eiendommen ble overført 

til Ringerike kommune 04.03.19. 

 

Hensikten med kjøpet var å samlokaliserer teknisk drift og forvaltning som var lokalisert både  

i Asbjørnsens gate og Follum.  

 

Vedtak i kommunestyret: 

Det avsettes  kr 9 920 000, - i investeringsmidler til samlokalisering av Teknisk drift og 

teknisk forvaltning. 

 

Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 

 



- 

Økte driftskostnader i forbindelse med flyttingen dekkes innenfor sektorens rammer. 

Rådmannen bes om å innarbeide dette i forbindelse med 1. tertial. 

 

 

  



- 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ved å legge kommunale arbeidsplasser ut til tettstedene, vil det berøre minst to av 

kommunens prioriterte bærekraftmål: Det vil kunne ha positiv innvirkning på mål 11, 

bærekraftige byer og tettsteder, men negativ innvirkning på mål 13, stoppe klimaendringer. 

Siden det er relativt lite utbygd kollektivmuligheter til tettstedene vil det, på grunn av økt 

avstand for publikum og ansatte, medføre mer bilbruk. 

 

Det er per i dag også i liten grad tilrettelagt for sykkelveier til tettstedene.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Dagens infrastruktur i Ringerike kommune baserer seg i stor grad på biltraffikk. I liten grad er 

det tilrettelagt med sykkelveier og offentlig transport ut i distriktet. Rådmannen vurderer det 

derfor slik at det er lite hensiktsmessig å gjennomføre en flytting av kommunale 

kontorarbeidsplasser ut i de prioriterte tettstedene.  

 

Det har nylig vært gjennomført samlokalisering av enheter for å skape roboste og gode 

miljøer, dette gjelder blant annet Familiens hus og samling av strategi og utvikling til 

Fossveien. Videre har kommunen få om noen, egnede lokaler som kan tas i bruk, i de 

prioiterte områdene. Det er også utfordringer med både internettdekning og offentlig 

kommunikasjon som gjør det lite publikumsvennlig å flytte tjenester. 

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversikt over kommunale bygg og arbeidsplasser 

2. Kart over internettdekning (100Mbit) 

3. Oversikt over bussruter og rutetabeller 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 

 

 



Bygg med kommunale arbeidsplasser i Ringerike kommune

Arbeidssted Kommunalt eid bygg Leid bygg

Aurora Hensmoen ja nei

Austjord nei/ja ja/nei

Benterud skole ja nei

Brannstasjonen ja nei

Eikli barnehage ja nei

Bolig EM Solheim ja nei

Fengselet ja nei

Fossetorget ja nei

Fossveien nei ja

Færdenveien 29 ja nei

Færdenveien bofellesskap ja nei

Hallingby hjemmetjenester nei ja

Hallingby barnehage ja nei

Hallingby skole ja nei

Haug barnehage ja nei

Haugsbygd ungdomsskole ja nei

Heggen barnehage ja nei

Helgerud skole ja nei

Hensmoen ja nei

Heradsbygda barnehage ja nei

Honerud nei ja

Hov bofellesskap nei ja

Hov gård nei ja

Hov ungdomsskole ja nei

Hvelven ja nei

Hvervenmoen barnehage ja nei

Hønefoss barnehage ja nei

Hønefoss omsorgssenter ja nei

Hønefoss Bru (Biblioteket) nei ja

Kilemoen - vannveket ja nei

Krisesenteret ja nei

Krokenveien ja nei

Legevakta ja nei

Læringssenteret ja nei

Monserud ja nei

Nes barnehage ja nei

Nes omsorgssenter nei ja

Nes skole ja nei

Ny Ullerål skole ja nei

Regnbuen ja nei

Ringerikskjøkken ja nei

Ringerikshallen ja nei

rådhuset ja nei

Sagatun ja nei

Sagaveien ja nei

Samfunnshuset nei ja



Slettåkerveien ja nei

Sokna omsorgssenter nei ja

Sokna skole ja nei

Familiens hus nei ja

Tyribo ja nei

Tyristrand barnehage ja nei

Tyristrand skole ja nei

Ullerål barnehage nei ja

Ullerål bofellesskap ja nei

Vang skole ja nei

Ve terasse ja nei

Veien barnehage ja nei

Veien skole ja nei

Veiemarka  ungdomsskole ja nei

Villaen ja nei



Vedlegg 2: Internettdekning 100 Mbit, Ringerike 2019 

 

Kilde: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 



Dekning på Nes 

 

 

Dekning Hallingby 

 



Dekning i Åsa 

 

 

 

Dekning på Sokna 

 

 

 



 

Dekning på Tyristrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1226-5  Arkiv: 465  

 

Sak: 4/20 

 

Saksprotokoll - Valg av nytt varamedlem til hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

etter Arne Broberg (H)  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
Som vara til HMA velges: Ivar Eskestrand (H) 

Richard Baksvær flyttes frem til 2 varamedlem og Eskestrand går inn som ny 6 varamedlem. 

 
 

Behandling i Valgutvalg 26.05.2020: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

Som vara til HMA velges: Ivar Eskestrand (H) 

Richard Baksvær flyttes frem til 2 varamedlem og Eskestrand går inn som ny 6 varamedlem. 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Johansens (H) forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1226-2   Arkiv: 465  

 

 

Valg av nytt varamedlem til hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning etter 

Arne Broberg (H)  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som nytt varamedlem til hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning velges:_______ 

 

 

Beskrivelse av saken 

I forbindelse med at Arne Broberg (H) har gått bort må det velges nytt varamedlem til 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jan Hatten 

 

saksbehandler: Trude Svendsen Bjerkås 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/640-2  Arkiv: 465  

 

Sak: 1/20 

 

Saksprotokoll - Fritak fra politisk verv Marianne Wethal 

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
Marianne Wethal (V) fritas fra sine verv med virkning fra 1.mars 2020. 

 

Som vara til kommunal klagenemnd velges: Tove Mette Pedersen (V) 

 

Som representant til SU Ullerål Barnehage velges: Tove Mette Pedersen (V)   

 
 

Behandling i Valgutvalg 26.05.2020: 

 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

Som vara til kommunal klagenemd velges: Tove Mette Pedersen (V) 

Som vara til SU/Ullerål barnehage velges: Tove Mette Pedersen (V) 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Johansen (H) forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/640-1  Arkiv: 465  

 

Fritak fra politisk verv Marianne Wethal 
 

Forslag til vedtak: 

Marianne Wethal fritas fra sine verv med virkning fra 1.mars 2020. 

 

Som vara til kommunal klagenemnd foreslås: __________________________  

 

Som representant til SU Ullerål Barnehage foreslås: __________________________    

 

 

  

Juridiske forhold  

Den som flytter fra kommunen vil ved utflytting ikke lenger være valgbar jf. Kommuneloven 

§7-2. 3 ledd bokstav b.  

 

§7-9 1 ledd «En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av 

organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og 

derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake 

igjen innen to år.» 

 

Rådmannens vurdering 

Saken legges frem uten innstilling til nye representanter. Det er det politiske organ som selv 

velger sine nye kandidater. 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/641-2  Arkiv: 465  

 

Sak: 2/20 

 

Saksprotokoll - Fritak fra politisk verv Eirik Farestveit Erstad 

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Eirik Farestveit Erstad(MDG) fritas fra sine verv med virkning fra 1.mars 2020. 

 

Som vara til HOV velges: Cathrine Amanda Blisten Johansen (MDG) 

 

Som vara til SU/Helgerud skole velges: Cathrine Amanda Blisten Johansen (MDG) 

                   

Vara til kommunestyret er direkte opprykk fra varamannslisten 

 
 

Behandling i Valgutvalg 26.05.2020: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

Som vara til HOV velges: Cathrine Amanda Blisten Johansen (MDG) 

Som vara til SU/Helgerud skole velges: Cathrine Amanda Blisten Johansen (MDG 
 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Johansens (H) forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/641-1  Arkiv: 465  

 

Fritak fra politiske verv Eirik Farestveit Erstad 
 

Forslag til vedtak: 

 

Eirik Farestveit Erstad fritas fra sine verv med virkning fra 1.mars 2020. 

 

Som vara til HOV foreslås:   __________________________  

 

Som vara til SU/Helgerud skole foreslås: __________________________                   

 

Vara til kommunestyret er direkte opprykk fra varamannslisten 

 

 

 

Juridiske forhold 

Den som flytter fra kommunen vil ved utflytting ikke lenger være valgbar jf. Kommuneloven 

§7-2. 3 ledd bokstav b.  

 

§7-9 1 ledd «En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av 

organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og 

derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake 

igjen innen to år.» 

 

Rådmannens vurdering 

Saken legges frem uten innstilling til nye vararepresentanter. Det er det politiske organ som 

selv velger sine nye kandidater. 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1226-4  Arkiv: 465  

 

Sak: 3/20 

 

Saksprotokoll - Fritak fra verv Arne Broberg 

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som nytt varamedlem SU Vang skole velges: Viera Rozmara-Frydenlund (H) 

 
 

Behandling i Valgutvalg 26.05.2020: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

Som vara til SU/Vang skole velges: Viera Rozmara-Frydenlund (H) 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Johansens (H) forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1226-1  Arkiv: 465  

 

 

Valg av nytt varamedlem etter Arne Broberg 
 

Forslag til vedtak: 

 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  

 

Som nytt varamedlem SU Vang skole velges:______________________ 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

  

Beskrivelse av saken 

I forbindelse med at Arne Broberg (H) har gått bort må det velges nytt varamedlem til SU ved 

Vang skole. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 Ringerike kommune, 04.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 
... Sett inn saksutredningen over denne linja  



Unntatt offentligheten



Unntatt offentligheten



Unntatt offentligheten



Unntatt offentligheten



Unntatt offentligheten



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Strategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2207-7   Arkiv: U64  

 

 

Grunngitt spørsmål fra Hans-Petter Aasen (Sp) - vedrørende 
ekstraordinære tiltak for reiselivsnæringen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Hans-Petter Aasen (Sp) mottatt 28.05.20. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ringerike kommune 

v/ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.06.20 

Grunngitt spørsmål: Ekstraordinære tiltak for reiselivsnæringen 

 

Formannskapet behandlet 20. mai 2020 i sak 20/20 søknad om økt støtte til Visit Innlandet. 

Til en ekstraordinær krisepakke for reiselivsnæringen. 

 

Bakgrunnen for søknaden var at opplevelsesnæringen er en av næringene som er hardest 

rammet av koronakrisen. Det ble i søknaden redegjort for at det nå var viktig å være offensive 

for å ta nødvendige markedsandeler når Norge åpnet opp igjen. Særlig var 

markedsføringstiltak viktig å satse på.   

 

Senterpartiet fremmet forslag om at søknaden skulle imøtekommes. Dette forslaget fikk kun 

Sp og SV sine stemmer. Dessverre valgte et flertall i Formannskapet å ikke å støtte dette 

forslaget.  

 

Ringerike er en del av Visit Innlandet. En sammenslutning som har som oppgave å 

markedsføre og tilrettelegge for økt turisme og opplevelser, - også i Ringeriksregionen.  

 

Sommeren 2020 må nordmenn tilbringe ferien i Norge. Da er det viktig at Ringeriksregionen 

markedsført som en attraktiv region å besøke. Det betyr mye for arbeidsplasser og 

leverandørindustri.    

 

Opplevelsesnæringen, reiselivsnæringen og ulike kulturinstitusjonen står for en viktig del av 

verdiskapningen på Ringerike. Mange arbeidsplasser er knyttet næringa, enten direkte eller 

indirekte. 

 

På bakgrunn av formannskapets behandling av saken tillater undertegnede å seg å stille 

ordfører følgende spørsmål: 

 

1) Hvilke tiltak mener ordfører at regionen bør iverksette for å støtte opp om 

reiselivsnæringa i regionen på kort sikt? 

2) Vil ordfører ta initiativ til at slike saker blir satt på dagsorden? 

3) Vil ordfører vurdere å ta opp igjen saken om økt støtte til Visit Innlandet sett hen til 

den situasjonen vi står i?  

 

 

Hans-Petter Aasen 

kommunestyrerepresentant  

Senterpartiet 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2492-1   Arkiv:   

 

Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til pågående 

pandemi  
 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte tilbud på leie av moduler for å etablere nødvendig ekstra sengekapasitet i forhold til 

pågående pandemi aksepteres.  

 

Finansieringen innarbeides i forbindelse med behendlingen av 2. kvartal. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Saken ble behandlet i Strategi og plans møte den 20.5 2020, sak 15/20. Etter at rådmannen 

hadde begrunnet og trukket sitt forslag til vedtak, fattet Strategi og plan slik enstemmige 

innstilling til vedtak, etter forslag fra Runar Johansen (H): 

 

Rådmannen legger frem en ny sak for kommunestyret 2.6.20i om å etablere ekstra kapasitet i 

størrelsesorden ca. 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter. 

 

Det skal gå frem fram av saksfremlegget: 

 størrelse, utforming og kvalitet på anlegg. 

 behov og mulighet for alternativ utnyttelse av sengekapasitet 

 bemanningsplan for pandemi bruk og alternativ utnyttelse 

 kostnadsberegning». 

 

Saken er derfor ikke trukket, og ligger til behandling i ny sak til møtet 4.6.2020, med de 

opplysninger som etterspørres. 

 

Beskrivelse av saken 

I løpet av første del av mars måned ble de første tilfeller av covid-19 diagnostisert i Norge, og 

nasjonale helsemyndigheter fryktet at viruset raskt ville spre seg og resultere i en epidemisk 

spredning med en forventet betydelig sykdomsbyrde allerede i påsken 2020. 

Denne sykdomsbyrden ville være for stor til at ordinære tjenester i ordinære rammer kunne 

håndtere den. Det var nødvendig raskt å skape et økt handlingsrom for å gi mulighet for 

                                                
i Riktig møtetidspunkt er 4.6.2020 



håndtering av syke og for å sikre tjenestene til andre innbyggere med behov for helse- og 

omsorgstjenester. Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner besluttet derfor 12.03.20 med 

øyeblikkelig virkning å etablere et Helsehotell på Sundvollen Hotell. Hotellet har bidratt til å 

skape handlingsrom i sykehjem og som dermed er klartgjort for å ta imot covid-19 syke i egen 

avdeling (beskrevet i egen sak).  

Parallelt er det i Ringerike kommune gjort flere justeringer i bruk av sykehjemsplasser, etablert 

kohorterii for pasienter og personale så langt som mulig, og det har vært innført 

besøksrestriksjoner. Alle sykehjem har nå langtidspasienter, unntatt en avgrenset avdeling på 

Hønefoss sykehjem (avlastningsplasser). Denne avdelingen benyttes midlertidig til dette 

formålet fordi pasientene i dag oppholder seg ved Helsehotellet. Pasientene som bor ved 

Helsehotellet skal tilbakeføres til sine institusjonsrom når avtalen med Helsehotellet avsluttes. 

Austjord tar i helhet imot korttidsplasser. Det er lagt plan for håndtering av covid-19 smitte og 

vedtatt stenging av alle rom i sykehjem uten eget bad og toalett (dog unntatt plasser beregnet 

for KØHiii). Dette har medført reduksjon på i alt 11 plasser i sykehjemmene i Ringerike. Denne 

stegningen har derfor skapt et behov for avlastningsplasser samlet ved en annen lokasjon som 

har korttidsplasser.  

Fra 12.03.20 frem til 20.04.20 innførte regjeringen omfattende restriksjoner for å bremse 

utbredelsen og få bedre kontroll på spredningen av virus i samfunnet. Resultatet er at det i dag 

er svært liten smittebelastning i samfunnet både nasjonalt og lokalt. I midlertid er tiltaksbyrden, 

dvs. ringvirkningene av tiltakene, så stor at det truer samfunnets bærekraft og ikke er holdbart 

over lengere tid. 

Fra 20.04.20 har regjeringen derfor besluttet en gradvis åpning av samfunnet under stadig 

overvåkning og med håp om å få det til «et –steg-om –gangen». Det er stor grad av usikkerhet 

knyttet til utbruddet og til hvordan tiltaksendringene vil påvirke utbredelsen.  

Dette medfører at det i tiden fremover vil komme stadige justeringer og endringer, og 

samfunnet vil fortsatt være i økt beredskap. Forventningen i dag er at denne situasjon kan vare 

i minst ett, kanskje to år fram i tid. Kommunen må derfor se på tiltak som mer langvarige 

løsninger, og de må være integrert i og tilpasset behovene i helse- og omsorgstjenesten.  Dette 

for å kunne ivareta «normalhverdagen» 

«Helsehotellet» på Sundvollen har fungert som en akutt løsning og skapt det handlingsrommet 

kommunen trengte. Det er og har fungert som en god og forsvarlig løsning både i et 

administrativt, i et helse og omsorgsfaglig og i et smittevernfaglig perspektiv.  

Det må nå tas tilling til avtalen med Sundvollen hotell før aktuelle avtaleperiode opphører 

15.06.20. Det er en opsjon for forlengelse for to måneder om gangen av avtalen med 

Sundvollen Hotell. Det gir oss et handlingsrom, men begrenser hotellets eget handlingsrom i 

forhold til høstens belegg. 

Ringerike kommune sin helse- og omsorgstjeneste er ikke dimensjonert for å håndtere de 

ekstrautfordringer som følger både av covid-19 utbruddet og de justeringer som det har vært 

nødvendig å gjøre i sykehjemmene for å imøtekomme økt krav til smittevern og økt kapasitet.  

Deler av dette forventes å bestå frem til nye Heradsbygda omsorgssenter står ferdig høsten 

2021. I et pasientperspektiv er opphold på hotell ikke en god løsning over lengere tid. En 

løsning med økt sengekapasitet må være integrert og tilpasset den normale drift. Det inkluderer 

                                                
ii Faste identifiserbare grupper 
iii Kommunal ØyeblikkeligHjelp. 



rehabilitering og aktivitet. Nærhet til hjelpemidler og tilrettelegging for bruk er viktig, likeens 

at løsningen har en innretning som er forenelig med hygiene i institusjon (skyllerom m.v.). 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Kommunestyret fattet i sak 158/19 den 7/11.2019 følgende vedtak: 

Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-2023 

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:  

a) Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: god 

helse (mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), 

bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og 

samarbeid for å nå målene (mål 17).  

b) Bærekraftsmålene henger tett sammen og flere mål overlapper med de utvalgte 

fokusområdene eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele tiden 

arbeide med de andre bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte 

fokusområder.  

c) I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå hvilke (+) mål som blir støttet og 

på hvilken måte det blir gjort.  

I tillegg skal Ringerike kommune ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder:  

Liv på land (mål 15), Mindre ulikheter (mål 10) og Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 

8) 

Framlagte sak relateres betydningsmessig i forhold til mål 3 God Helse og mål 10 Mindre 

ulikheter. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er stor usikkerhet knyttet til covid-19 utbruddet og i hvor stor utbredelse sykdommen vil 

få lokalt. Prognosene i dag er usikre. Det er grunn til å tro at det vil komme positive tilfeller, 

men det er ikke mulig å si når og i hvor stort omfang, og ei heller hvor lang tid det vil strekke 

seg over. 

Det kan allikevel regnes som sikkert at kommunen vil oppleve flere «smittetopper» i 

fortsettelsen, med relativ stor belastning på helse og omsorgstjenestene. Det vil også være økt 

belastning mellom disse toppene, da sykehusene utsetter elektiv behandling mens 

smittetoppene pågår. Det betyr at sykehusene i periodene mellom disse vil «kjøre på» med 

planlagt og utsatt behandling/operasjoner for å komme ajour, noe som igjen genererer store 

behov innen helse og omsorgstjenestene i kommunen. Likeens vil de begrensninger som i dag 

er lagt på kommunens institusjoener generere en økt belastning på hjemmetjenestene, som på 

sikt må håndteres/justeres. 

En løsning med økt sengekapasitet må derfor være fleksibel og lett å omdisponere, slik den kan 

benyttes rasjonelt og til ulike formål. For å få det til må løsningen være organisert med ledelse 

og medarbeidere integrert i etablert organisasjon, med gode muligheter for å ta ut 

synergieffekter fra bestående tjenester. Slikt aktuelt og disponibelt tomteareal forefinnes i dag 

på Austjord behandlingssenter. 

 



Beskrivelse av størrelse/utforming og kvalitet 

Smittevern i bred forstand omhandler flere forhold. Logistikk og kapasitet med god plass og 

god ventilasjon er en del som de bygningsmessige forhold betinger. Lett vaskbare overflater, 

ingen dørstokker, skyllerom og unngå tepper på gulvene bidra til enklere renhold og mindre 

smittebelastning. Alle rom må ha eget bad og toalett, for å begrense smittespredning. 

Rommene må ha en størrelse slik det er mulig å bo der (karantene, isolasjon) og bygget må gi 

rom for å håndtere smitte både ved punktisolering og som kohort. Det må være mulig å skille 

rene og urene soner. Det må etableres smittevernsluser ved inngang/utgang til hver enkelt 

kohort avdeling, innrettet slik at størrelsene på de enkelte enheter kan justeres opp eller ned alt 

etter behov. I perioder vil det være stort behov for avlastning, i andre perioder vil det være 

stort behov for smittebehandling. Det må være personalfasiliteter utenfor smitteavdelingen slik 

pauser kan tas. Likeens noe fellesareal, slik at pasienter som legges inn på avalstningsenheten 

slipper å isoleres på rommene. Dette har vært vanskelig på dagens Helsehotell. 

 

Behov og mulighet for alternativ utnyttelse av sengekapasitet 

En slik usikkerhet og variasjon i behovet, vil kreve gode planer for fleksibel drift. Rådmannen 

vil anbefale en fast grunnbemanning, da modulbygget vil kunne ivareta følgende: 

 Håndtere «smittetopper» på en faglig forsvarlig måte 

 Gi nødvendige korttidsopphold når sykehuset forserer elektiv, men utsatt behandling 

mellom «smittetoppene». 

 Gi pårørende nødvendig avlastning under pandemien  

 

Med disse målgruppen er det ingen grunn til å tro at det ikke er grunnlag for kostnadseffektiv 

drift ved ekstra senger 24- timer/døgn, selv i perioder der pandemien er mindre aktiv. 

 

Helsehotellet på Sundvollen har fungert som en akutt løsning og skapt det handlingsrom vi 

trengte. Det er og har fungert som en forsvarlig løsning både i et administrativt og i et 

smittevernfaglig perspektiv. Det er velfungerende for en kortere periode, men er ikke 

velintegrert i våre normale tjenester og er særlig utfordrende når tidsperspektivet strekker seg 

utover en avgrenset periode. Det egner seg ikke til pasienter med behov for hjelpemidler og er 

i et pasientperspektiv ikke ønsket som bosted over lengere tid. Dette har også en 

kostnadsmessig dimensjon. Organisasjon i satellitt utfordrer på sikt ledelse og faglig kapasitet i 

kommunens organisasjon. 

Avtalen på Sundvollen varer til 15.juni 2020, med mulighet for forlengelse. For å etablere en 

mer langsiktig og tilpasset løsning ønsker rådmannen undersøke mulighetene for og om mulig 

erstatte tilbudet på Sundvollen helsehotell med en løsning som er integrert mot kommunens 

korttidsplasser på Austjord.  Dette vil kunne la seg gjøre ved å supplere bygningsmassen på 

Austjord med modulbaserte løsninger.  

I den situasjonen vi nå står i, har Ringerike kommune for få senger til faglig forsvarlige helse 

og omsorgstjenester. Helsedirektoratet har den 27. mai 2020 sendt kommunene et revidert 

Covid 19 planscenario med forutsetninger kommunene må legge til grunn i sin 

beredskapsplanlegging, for å sikre befolkningen helsehjelp ved større smitteutbrudd. I dette 

notatet presenteres forutsetninger for kommunal planlegging ved en smittetopp, tilsvarende det 

som spesialisthelsetjenesten er bedt om å forberede seg på. Pandemien vil prege samfunnet i 

mange måneder. Helse- og omsorgstjenesten må være forberedt på å fortsette med strenge 

smitteverntiltak og at ressurssituasjonen vil bli utfordret. Kapasitetsutfordringer vil forekomme 



pga. smitteverntiltak som må overholdes, personellmangel (karantene, syke, risikogrupper) og 

krav til beredskap. Vi vet ikke hvordan pandemien vil utvikle seg fremover og kommunene er 

anbefalt å forberede seg på å håndtere tre ulike scenarioer. Disse er ikke gjensidig utelukkende:  

1. Vi har kontroll på smittespredningen og forekomsten i samfunnet er slik at vi kan tilby 

gode helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, herunder intensivbehandling.  

2. Det skjer en kraftig økning i antall syke. Forekomsten blir så høy at vi ikke klarer å tilby 

gode helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, herunder intensivbehandling.  

3. Internasjonalt samarbeid svekkes, internasjonale organisasjoner mister legitimitet og 

handlekraft, og flere internasjonale markeder blir dysfunksjonelle.  

Helsedirektoratet konkluderer med at totalt 71 550 personer kan være smittet i Norge ved 

smittetopp. Det forutsettes videre at 40% av disse er asymptomatiske og at 60% utvikler 

symptomer/blir syke. Ved smittetopp vil dermed 42 930 personer ha symptomer/være syke.  

På kommunenivå per 10 000 innbyggere betyr dette at 135 personerrsoner vil være smittet når 

smittespredningen er på topp. Omregnet i forhold til antall innbyggere betyr dette at over 400 

personer i Ringerike vil være smittet. Av disse vil ca 240 personer ha symptomer/være syke.  

Sett opp mot kapasiteten i spesialisthelsetjenesten så kan åtte av de syke i kommunen legges 

inn på sykehus. De øvrige 203 må tas hånd om av kommunehelsetjenesten. Det må legges 

videre til grunn at antall syke vil ligge opp mot smittetoppen over en lengre periode, kanskje så 

mye som 10 uker. Det er svært usikkert hvor mange av de pasientene kommunen må ta hånd 

om som kan følges opp i hjemmet (av fastlege/hjemmesykepleie) og hvor mange som har 

behov for seng/døgnplass. Basert på Folkehelseinstituttets estimat for sykehusinnleggelser kan 

man tenke at 3% av de syke har behov for en seng/døgnplass. Kommunen må derfor vurdere 

en økning av sengeplasser med faglig kvalifisert bemanning inntil Heradsbygda omsorgssenter 

står ferdig. 

Etableringskostnader 

Rådmannen har derfor sendt en beskrivelse av ønsket modulbygg ut på anbud, med frist for 

innlevering 28. mai 2020. Først når eventuelle anbud var kommet inn og vurdert, ville 

kommunestyret ha mulighet for å vurdere størrelse, utforming og kvalitet.  

Ved innleveringsfristens utløp av det kommet inn ett anbud/tilbud, der leie er eneste alternativ. 

Dette viser at etableringskostnadene vil beløpe seg til kr. 6 800 670,- eks. moms for en periode 

over 18,5 mnd. Grunnarbeider/klargjøring (kommunens ansvar) vil koste ca. 4 mill. kroner. 

Tilbudsbrev m/løsningsbeskrivelser og plan- og fasadetegninger av løsningsforsalg er vedlagt 

denne sak. 

Rådmannen har hatt kontakt med husbanken for å få vurdert mulig deltagelse 

(investeringstilskudd) for et slikt prosjekt. Husbanken gir kun tilskudd til permanente 

etablissementer som tilfredstiller bankens krav til omsorgsboliger og/eller sykehjem. Foreslåtte 

modulløsninger genererer derfor ikke tilskudd. 

 

Alternative løsninger 

Ringeriks kommune har leid hotellsenger til samme formål så langt, og har erfaring med dette. 

Slik løsning ansees ikke god, og vil ikke være noe godt faglig tilbud over tid. Det er også 

kostnadsintensivt, da det ikke kan hentes ut synergieffekter av nærliggende kommunale 

etablissementer. Rådmannen vil ikke anbefale at kommunestyret baserer nødvendig 

kapasitetsøkning innen pleie/omsorg og behandling på slikt alternativ. 



 

Kommuneoverlegen har stengt 11 institusjonssenger på grunn av manglende sanitærforhold. 

Disse rommene er i slik forfatning at de på ingen måte fyller kravene til forsvarlighet. Dette 

forsterkes ytterligere av at kravene nå er skjerpet på grunn av pandemien. 

Dersom kommunestyret skulle velge å igjen å ta disse rommene i bruk, vil dette frembringe 

reaksjoner både fra pasienter og pårørende. Rådmannen vil presisere at dersom slik løsning 

velges, skjer dette imot kommuneoverlege og sykehjemsleges anbefaling. Rådmannen vil heller 

ikke anbefale et slikt alternativ. 

Bemanningsplan/kostnader 

Pasienter med alvorlig Covid-19 infeksjon krever høy medisinskfaglig kompetanse. Det 

inkluderer lege og sykepleiere med indremedisinsk, geriatrisk og palliativ kompetanse. 

Kompetent helsepersonell er en nøkkel kompetanse, der kommunen er avhengig av 

optimalisert tilretteleggelse med geografisk nærhet. Kommunen har i dag personell knyttet til 

Helsehotellet, og modulløsningen må bemannes med en grunnbemanning tilsvarende en 

bemanningsfaktor på 0,7. Dette vil utgjøre ca 12 årsverk. Dette forutsettes at nødvendige 

positive synergieffekter i forhold til det kompetansemiljøet som finnes på Austjord 

Behandlingssenter nyttes fullt ut. Kostnadene pr. årsverk er noe varierende i forhold til ansattes 

kompetanse og erfaring, men vi regner i snitt kr. 650 000,- inkl. feriepenger og 

sosialekostnader. De fleste opphold vil være korttidsopphold som generere marginalt 

egenbetaling. Samlet driftskostnad for modulbygget vil derfor måtte beregnes til 9,5 mill. 

kroner/år. 

Rådmannen anbefaler at mottatte tilbud om leie av modulbygg aksepteres. 

 

 

Vedlegg 

 Tilbudsbrev m/løsningsbeskrivelser 

 Plan- og fasadetegninger 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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