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Arkivsaksnr.: 20/2948-2   Arkiv: A22 &29  

 

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Rødt) - Ekstra ressurser og 

tilbud for barn med spesielle behov på SFO  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Rødt) mottatt 16.06.20 
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Arkivsaksnr.: 20/2949-2   Arkiv: F31 &29  

 

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Rødt) - Mottak av enslige 

mindreårige flyktninger fra Hellas  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon mottatt fra Nanna Kristoffersen (Rødt) 17.06.20 
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Arkivsaksnr.: 20/2969-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

25.06.2020  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

Følgende referatsak tas til orientering: 

 

20/72-29 Saksnr 11/20 fra møte 25.05.2020 i 17. mai komiteen 

                            Saksprotokoll - Evaluering 17 mai 2020 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 20/2674-1   Arkiv: 150  

 

Regnskap 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/20 Formannskapet 16.06.2020 

78/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2019 godkjennes og regnskapsmessig 

mindreforbruk (overskudd) på 13.918.000 avsettes til disposisjonsfond.  

2. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2019 som er avlagt i balanse 

godkjennes.  

3. Årsrapport og Årsberetning 2019 for Ringerike kommune tas til etterretning. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Saken omhandler den formelle politiske behandling og godkjenning av regnskap og 

årsberetning 2019 for Ringerike kommune iht forskriftskrav, herunder vedtak om disponering 

av regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 13,9 millioner kroner. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Etter kommuneloven skal det avlegges årsregnskap og årsberetning i tråd med egen forskrift.  

Regnskapet og årsberetningen har vært til gjennomgang hos revisor og revisjonsberetningen 

følger vedlagt. Revisjonen konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 

forskrift og gir et dekkende bilde av den finansielle stillingen til Ringerike kommune pr 

31.12.2019.  

Regnskapet er oversendt kommunens Kontrollutvalg til behandling før behandling i 

formannskapet og kommunestyret. Protokoll vil bli ettersendt. 

Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv og deretter oversendes 

fylkesmannen. 

Årsregnskapet for 2019 består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 

økonomiske oversikter og noter. I kapitlet om regnskapsprinsipper og vurderinger er det gjort 

nærmere rede for de bestemmelser og prinsipper som er lagt til grunn i regnskapet.  
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Årsrapport 2019, er en redegjørelse for virksomheten og tar for seg viktige hendelser. 

Årsberetningen 2019 gir i tillegg en vurdering av kommunens økonomiske stilling og 

måloppnåelse i forhold til de fastsatte mål og økonomiske rammer kommunestyret har vedtatt. 

Årsrapporten og årsberetningen skal fylle kravet om å være utfyllende i forhold til den 

informasjonen som gis i årsregnskapet. 

 

 

Vurdering 

Årets resultat Netto driftsresultat blir sett på som en viktig indikator for kommunens 

finansielle stilling og økonomisk handlingsrom. Regnskapet for 2019 viser et netto 

driftsresultat på 62,2 mill kr og tilsvarer 2,6% av driftsinntektene. Anbefalt minimumsnivå for 

bærekraftig økonomi er 1,75%.  

Resultatet er høyere enn budsjett og sterkere enn fjorårets resultat.  

 

Saldo på Disposisjonsfondet er pr. 31.12.2019 på 220 millioner kroner (ekskl. Krisesenter-

fond).  

 

Overskuddet (mindreforbruket) for 2019 er 13,9 millioner kroner, etter overføring av 0,9 

millioner kr til investeringsregnskapet samt avsetninger og bruk av avsetninger.  

Kommunestyret skal ved behandling av regnskapet beslutte disponering av dette overskuddet, 

og administrasjonen anbefaler at midlene avsettes til Disposisjonsfond. Fondet vil da i 2020 

være på anbefalt nivå for å ha en buffer mot uforutsette kostnader og svikt i inntektene.  

 

Det fremgår av årsberetningen i årsrapporten, et merforbruk på kommunens 

tjenesteproduksjon med 24,8 millioner kroner i 2019, i forhold til tildelte budsjettrammer.  

Når kommunen likevel legger frem regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 13,9 

millioner kroner, etter avsetninger til disposisjonsfond på 47,5 millioner kroner som 

budsjettert, så skyldes det i hovedsak at de sentrale inntektene er blitt vesentlig høyere enn det 

som var budsjettert: 

 

Kommunen har fått inn 4 millioner mer i skatt, 16,4 millioner mer i rammetilskudd inkludert 

inntektsutjevning og 29,3 millioner kroner mer i finansinntekter inkludert avkastning på fond 

– sum 49,7 millioner kroner.  

Som en motpost til dette har kommunen fått inn 3,3 millioner mindre i eiendomsskatt, 0,6 

millioner mindre i salgsinntekter og økte renteutgifter på 7,1 millioner – sum 11 millioner 

kroner. 

Samlet sett utgjør dette merinntekter på 38,7 millioner kroner. Dette dekker opp merforbruket 

i tjenesteproduksjonen på 24,8 millioner og gir et overskudd på 13,9 millioner kroner. 

 

Det er utfordrende å forutsi inntektsutjevningen i rammetilskuddet gjennom året, da dette 

avhenger av hvordan skatteinntekter landet over blir. Det er også knyttet en del usikkerhet til 

størrelsene på utbytter og de endelige avkastningene fra fond. Utbyttet fra RingriksKraft ble i 

2019 på 25,5 millioner og fra Fossefondet 18,5 millioner kroner – samlet sett 13,8 millioner 

mer enn forventet i budsjett. 

En større forutsigbarhet i disse inntekten kunne gjort det mulig å justert budsjettene gjennom 

året. Sektorenes merforbruk og årsakene til dette, omtales sektorvis i beretningen. Det er 

Helse og omsorg og Utdanning og familie, som har de største utfordringene i forhold til å få 

de tildelte økonomiske rammer til å strekke til.  
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Kommunens egenkapital er bedret etter tre år med gode netto driftsresultater, og balanseført 

egenkapital er 641,4 millioner kroner. 

 

Kommunens likviditet er god. Likviditetsgrad 1 er på 3,2, og dette er en økning fra 2019 der 

likviditetsgraden var på 2,7. Dette viser at kommunens kortsiktige soliditet er god og at man 

har god evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser. Målet er 2.  

Også likviditetsgrad 3 er tilfredsstillende. Her er målet 0,33 og kommunen ligger på 1,6. Det 

sier noe om at kommunen har god evne til å betale sin kortsiktig gjeld med umiddelbare 

tilgjengelige midler. 

 

Lånegjelden har i 2019 økt med 453,1 millioner kroner i 2019, og er ved utgangen av året på 

2.832,2 millioner kroner. 182,3 millioner kroner av står ved utgangen av året ubrukt. 

 

Rådmannen er samlet sett fornøyd med kommunens økonomiske resultater i 2019, men 

erkjenner at driften av enkelte tjenesteområder er utfordrende og vil også bli det fremover. 

 

 

 

Vedlegg 

Årsregnskap 2019 - Ringerike kommune 

Årsberetning 2019 – Ringerike kommune 

Årsrapport 2019 – Ringerike kommune  

Revisjonsberetning 2019 - Viken kommunerevisjon  

Uttalelse til årsregnskap 2019 – Kontrollutvalget i Ringerike 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arkivsaksnr.: 20/2646-1   Arkiv: 210  

 

Finansrapport 1. tertial 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

81/20 Formannskapet 16.06.2020 

79/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansrapport 1. tertial 2020 tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal rapporteres hvert 

tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike kommune og rutiner for 

finansforvaltningen. 

 

 

Beskrivelse av saken 

I inneværende planperiode viser den økonomiske utviklingen at lånegjelden vil overstige 120 

prosent av brutto driftsinntekter etter 2021. Budsjettert låneopptak er høyt da vi i 2020 

gjennomfører en topp i forhold til planlagte investeringer. Kommunen har en høy lånegjeld og 

bør fra en topp i 2022 arbeide for å bygge ned sin lånegjeld. Målet bør være å komme under 

100 prosent av brutto driftsinntekter mot slutten av 2020-årene.  

 

Netto finansutgifter per 1. tertial 2020 er høyere enn på samme tid i fjor grunnet økte 

låneopptak.  

  

Ved inngangen til 2020 var den flytende renten i Kommunalbanken 2,4 prosent. Renten er 

redusert to ganger i 1. tertial, først til 1,9 prosent gjeldende fra 20. mars, deretter til 1,4 

prosent gjeldende fra 14. april. Grønn rente er 0,1 prosentpoeng lavere. I KLP er rentene også 

redusert, men på litt senere tidspunkt enn i Kommunalbanken. 

  

Som følge av rentenedsettelsene, er prognosen for renteutgifter per 1. tertial redusert med 17 

millioner kroner i forhold til budsjett. 

  

All gjeld til gebyrfinansierte investeringer har flytende rente. Ved utgangen av 1. tertial utgjør 

VAR-lån om lag 60 prosent av investeringsgjelden som har flytende rente. Lavere renter i 

selvkostregnskapet vil komme innbyggerne til gode. 
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Samlet nettoverdi er redusert fra 1. tertial i fjor til samme periode i år og skyldes økt 

lånegjeld. Økt samlet negativ nettoverdi medfører økte netto finansutgifter og svekker det 

økonomiske handlingsrommet. 

 

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 25,4 millioner kroner i løpet av et år. Risikoen er omtrent uendret siden 

årsskiftet. Ved utgangen av mars i år, var Fossefondets markedsverdi 140,8 millioner kroner. 

Verdifallet tilsvarer nesten hele fjorårets avkastning. Ved utgangen av 1. tertial er mye av 

verdifallet hentet inn igjen, men ikke alt. 

 

 

Likviditet 

 

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 1. tertial 2020. Saldo på 

konsernkonto er 390,3 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial 2020. Av dette utgjør 

ubrukte lånemidler til startlån 127,7 millioner kroner. 

 

Reguleringspremien er redusert med nesten 30 millioner kroner i oppdaterte prognoser fra 

KLP. Dette forbedrer kommunens likviditet i forhold til budsjettert reguleringspremie, men 

det får ingen resultateffekt. 

  

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 298 millioner kroner, 162 millioner kroner lavere 

enn saldo ved inngangen til 2020. Planlagt bruk av ubrukte lånemidler er hovedårsaken til at 

prognosesaldo på konsernkontoen reduseres i løpet av året.  

 

 

Fossefondet 

 

Ved utgangen av april 2020 var Fossefondets markedsverdi 149 332 592 kroner. 

Avkastningen endte opp 6,03 % i april måned. Hittil i år er avkastningen -7 522 786 kroner, 

som tilsvarer -4,84 %.  

 

Referanseporteføljen har hatt en mindre negativ avkastning enn Fossefondet hittil i år. 

Referanseporteføljens avkastning hittil i år er -2,71 %. 

 

Fossefondets porteføljevekt ved utgangen av 1. tertial er som følger: 

• 14,1 % pengemarkedsfond 

• 33,5 % obligasjonsfond (hvorav høyrente utgjør 4,1 %) 

• 52,5 % aksjefond (39,5 % internasjonale aksjer og 13 % norske aksjer) 

 

Myndighetenes kraftige stimulanser slo inn i markedet i april, og det ble en god måned for 

renter og risikoaktiva. Kredittspreadene i rentemarkedet gikk inn i april. Dette førte til god 

avkastning både i obligasjoner med god kredittkvalitet og høyrentepapirer. Rett over påske 

økte vi vekten i obligasjoner med høy kredittverdighet, og porteføljen har nytt godt av denne 

endringen. 
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Vi har denne måned besluttet å tegne i det internasjonale aksjefondet SGA Global Growth 

Fund. SGA Global Growth Fund (fondet) forvaltes av Sustainable Growth Advisers (SGA). 

Forvaltningen er forankret i grundig fundamentalanalyse av kvalitetsselskaper med 

bærekraftig forretningsmodell.  

 

Avkastningsmålet for Fossefondet er 7 millioner kroner. Prognosen er ikke endret per 1. 

tertial.   

 

 

Gjeldsforvaltningen 

 

Årets låneramme til investeringer er på 638,3 millioner kroner, herav 86,7 millioner kroner til 

gebyrfinansierte investeringer. Investeringsprognosene i 1. tertial viser samlet sett at 

lånebehovet er innenfor den vedtatte rammen.  

 

Estimert bruk av lån basert på investeringsprognosene per 1. kvartal, er 650 millioner kroner i 

2020. Bruk av lån omfatter både låneopptak og ubrukte lånemidler. Det er ikke foretatt 

låneopptak til investeringsformål i 1. tertial. Det har vært tilstrekkelig likviditet i banken.  

 

Startlån fra Husbanken på 100 millioner kroner ble overført til kommunen i 1. tertial. Ved 

utgangen av 1. tertial utgjør startlånsmidlene en betydelig andel av kommunens likvide midler 

på konsernkontoen. Det er verdt å merke seg at midlene er likvide fordi de er en del av 

konsernkontoen, men de er ikke frie midler. Midlene er bundet i den forstand at de må brukes 

til videreformidling av startlån. 

 

I opprinnelig budsjett for 2020 er det lagt til grunn 126,4 millioner kroner i avdrag på lån til 

investeringer. Det foreligger ingen beregning av minimumsavdrag på 

rapporteringstidspunktet. Det budsjetterte avdragsnivået opprettholdes som det beste målet på 

nedbetaling av lånegjelden. 

 

Ved inngangen til 2020 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponerte gjeld 66,3 

prosent og er ved utgangen av 1. tertial 65,9 prosent. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er opptatt av at kommunestyret skal ha god oversikt og kunnskap om utviklingen 

i kommunens økonomi og ber kommunestyret om at ta finansrapport 1. tertial 2020 til 

orientering. 
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Vedlegg 

Finansrapport 1. tertial 2020 

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje 

Industrifinans månedsbrev mai 2020 

SGA Global Growth Fund 2020 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 20/462-16   Arkiv: 216 &17  

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 05. juni 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

81/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Kontrollutvalgets protokoll tas til orientering. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Møteprotokoll fra Kontrollutvalget i Ringerike kommune 05.06.2020. 
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Arkivsaksnr.: 20/462-19   Arkiv: 216 &17  

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 11. juni 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

81/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll tas til orientering 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Møteprotokoll fra Kontrollutvalget i Ringerike kommune 11.06.2020. 
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  Sak  82/20 

Side 23 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/1056-18   Arkiv: 144  

 

Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram - høring og 

offentlig ettersyn  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/20 Strategi og plan 16.06.2020 

82/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel, i henhold til plan- og bygningsloven §§10-1 og 11-13. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunal planstrategi skal vedtas i starten av hver kommunestyreperiode, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1. Strategien avklarer hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i 

kommende periode for å møte kommunens behov. Planprogrammet setter rammene for hvordan 

kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides.  

 

Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram var til høring og offentig ettersyn i perioden 

15. februar - 28. mars. Det ble mottatt 10 innspill fra statlige og regionale myndigheter og 

nabokommuner. Planstrategien og planprogrammet er revidert etter politisk behandling 

12.02.2020, høring og offentlig ettersyn, samt rådmannens vurdering av planbehov.  

 

Rådmannen anbefaler at kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel vedtas. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunal planstrategi 2020-2023 og FNs bærekraftsmål  

Planstrategien skal inneholde en systematisk vurdering av kommunens planbehov i 

fireårsperioden. For å få en oversiktlig og mer behovsstyrt planlegging har det vært viktig å gjøre 

en prioritering av planer og ressursbruk. Ideelt sett bør kommunen ha få, men større planer. For  
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mange planer bidrar til en svekking av kommuneplanen som styringsdokument, i tillegg til å 

redusere oversiktligheten i plansystemet.  

 

I november 2018 vedtok kommunestyret at FNs bærekraftsmål skal være førende for den 

overordnede planleggingen i Ringerike kommune. I november 2019 ble ni fokusområder for 

Ringerike vedtatt av kommunestyret. Bærekraftsmålene og de utvalgte fokusområdene 

kommunestyret har vedtatt vil ligge til grunn for arbeidet med både samfunnsdelen og 

arealstrategien. Arealstrategien utarbeides som et eget prosjekt «Arealstrategi og bærekraftig 

mobilitet». Arealstrategien skal inneholde føringer for revisjon av kommuneplanens arealdel. De 

mest sentrale føringene fra arealstrategien innarbeides i samfunnsdelen. 

 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  

Ved utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel er det lovpålagt å utarbeide et planprogram 

som sendes på høring og offentlig ettersyn, før det fastsettes i kommunestyret. Planprogrammet 

skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning i 

arbeidet. Planstrategien og planprogrammet er slått sammen til ett dokument. 

 

Beskrivelse av saken 

Juridiske forhold  

Planstrategien vedtas av kommunestyret, og er retningsgivende for kommunens prioritering av 

planoppgaver. Kommunen kan imidlertid revidere planstrategien i løpet av perioden etter behov. 

Planstrategien er ikke juridisk bindende og kan fravikes hvis det er gode grunner for det. 

Kommunen kan også når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over planstrategien, men vil da 

måtte gjøre en prioritering av ressursbruk. Avklaring av planbehovet vil da skje gjennom den 

ordinære planprosessen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

29.11.2018 Kommunestyret vedtok i sak 143/18 følgende; «Ringerike kommune skal legge 

  FNs bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet».  

20.03.2019 I strategi og plan i sak 5/19 fikk de folkevalgte en gjennomgang av planlagt  

  fremdrift for kommuneplanprosessen.  

04.04.2019 Vedtak i kommunestyret i sak 35/19 om at Ringerike kommunes overordnede 

  planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig   

  energiomlegging og klimatilpasning skal integreres i kommuneplanen.  

27.08.2019 I strategi og plan fikk de folkevalgte en orientering om pågående arbeid med 

   planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, inkludert 

   integrering av FNs bærekraftsmål.  

07.11.2019 Kommunestyret vedtok i sak 158/19 ni fokusområder blant FNs bærekraftsmål. I 

tillegg ble det vedtatt at «I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå   

hvilke (+) mål som blir støttet og på hvilken måte det blir gjort.»  

12.02.2020 Strategi og plan vedtok å legge kommunal planstrategi 2020-2023 og  

 planprogram ut på høring og offentlig ettersyn, i sak 5/20. Det ble vedtatt med tre 

 tilleggspunkter; 

4. Det utarbeides kommunedelplaner eller lignende planer for de prioriterte 

tettstedene i kommunen, samt andre tettsteder hvor dette er naturlig. 

Rådmannen utarbeider forslag til hensiktsmessig avgrensing.  

5. Det utarbeides en oppdatert handelsanalyse for Hønefoss sentrum og 

nærliggende område. 

6. Det utarbeides en egen Handlingsplan på medvirkning. 
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Punkt 4 blir ivaretatt som en del av arbeidet med strategi for arealutvikling og 

bærekraftig mobilitet, samt kommuneplanens arealdel. Punkt 5 er i prosess og 

punkt 6 tas inn i planstrategien.  

 

Økonomiske forhold 

Det er budsjett og handlingsprogram som omhandler kommunens økonomiske forhold. 

 
Innspill/merknader ved høring og offentig ettersyn 

Det var ti innspill/merknader til høring og offentlig ettersyn, og kommunen har tatt hensyn til 

mange merknader. Se gjennomgang av dette i eget dokument (Vedlegg 3 «Oppsummering av 

merknader med rådmannens kommentarer). Det kom innspill/merknader fra; 

1. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap 

2. Bærum kommune 

3. Bane NOR 

4. Direktoratet for mineralforvaltning 

5. Norges vassdrags- og energidirektorat  

6. Oslo kommune 

7. Den Norske kirke 

8. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

9. Statens vegvesen 

10. Viken fylkeskommune  

 

Vesentlige endringer i forslaget 

Det er gjort følgende endringer i planstrategien etter politisk behandling 12.02.2020, høring og 

offentlig ettersyn, samt rådmannens vurderinger: 

 

Politisk behandling 12.02.2020 

 Handlingsplan for medvirkning er lagt inn i plantabellen og skal utarbeides i 2020.  

 

Høring og offentlig ettersyn 

 Planstrategien omtaler følgende temaer ytterligere; 

o Utredningsbehovet når det gjelder naturmangfold, kap. 2.4. 

o Utdype de ulike plantypene som er valgt for kommunen, kap. 1.4. 

 Planprogrammet omtaler følgende temaer ytterligere; 

o Strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet, kap. 4.1. 

o Opplegg for medvirkning i samfunnsdelen, kap. 4.3. 

o Utdype hvordan FNs bærekraftsmål vil innarbeides i det overordnede planarbeidet, 

kap. 4.1. 

 

Rådmannens vurderinger 

 Digitaliseringsstrategi er lagt inn i plantabellen og skal utarbeides i 2020-2021. 

 Eierskapsstrategi er lagt inn i plantabellen og skal utarbeides i 2021. 

 Folkehelsemeldingen vil inngå i kommunedelplan for folkehelse, og er derved tatt ut av 

plantabellen 

 Justert fremdrift for følgende planer; 

o Strategi for utvikling av Petersøya: arbeid forventes både i 2020 og 2021 

o Regional plan for Ringeriksregionen: Vi har fått signaler fra Viken om at denne er 

forsinket, uten at ny fremdriftsplan er klar. Fremdrift endret fra 2020 til 2021-

2022. Fremdrift er her opp til fylkeskommunen. 
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o Strategi for kommunens eiendomsvirksomhet: Denne er fremmet for politisk 

vedtak før sommeren 2020 (jf. sak 17/20 i strategi og plan) og fremdrift foreslås 

derfor endret fra 2020-2021, til kun 2020.  

Vurdering av planbehov 

Det er kun planoppgaver kommunen selv utarbeider som er en del av planstrategien. Private 

planoppgaver er dermed ikke representert i tabellen, heller ikke når kommunen er en stor 

samarbeidspart. R=revideres I=Igangsatt U=Utarbeides 

2020 2021 2022 2023 Kommuneplan Ansvarlig 

R       Kommuneplanens samfunnsdel SU 

  R     Kommuneplanens arealdel SU 
R R R R Handlingsprogram og budsjett (kommuneplanens handlingsdel 

med økonomiplan og årsbudsjett) 

ØIT 

2020 2021 2022 2023 Overordnede planer   
U       Risiko- og vesentlighetsvurdering HRF 
R       Alkoholpolitisk handlingsplan HRF 
U       Temaplan for kompetanseutvikling HRF 
U       Digitaliseringsstrategi ØIT 
  U     Eierskapsstrategi SU 
I R R R Beredskapsplan HRF 
R R R R Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse HRF 
    R   Arbeidsgiverpolitikk HRF 
      R Folkehelseoversikt 2023  UF 

U       Handlingsplan for medvirkning  Kom 

2020 2021 2022 2023 Kommunedelplan    
I       Kommunedelplan for idrettsanlegg TKI 
I       Kommunedelplan for masseforvaltning SU 
R       Kommunedelplan for landbruk og beite  SU 
U       Kommunedelplan for utdanning og familie UF 
  U     Kommunedelplan for helse og omsorg HO 
  U     Kommunedelplan for folkehelse  UF 
  R     Kommunedelplan for Vikerfjell (Ådalsfjella) SU 

2020 2021 2022 2023 Helse, omsorg og utdanning   
U       Strategi for barnehage- og skoleutbygging UF 
I       Handlingsplan for Leve hele livet (eldrereform) HO 

2020 2021 2022 2023 Kultur og idrett   
U       Frivillighetsstrategi (og fritidserklæring) TKI 
R       Kulturstrategi TKI 
  U     Temaplan for bibliotek TKI 
  U     Kunststrategi TKI 

2020 2021 2022 2023 Teknisk infrastruktur   
R       Temaplan for trafikksikkerhet TKI 
I       Handlingsplan for vann SU 
U       Beredskapsplan for vannverk i Ringerike kommune TKI 

U       Handlingsplan for overvann i bynære strøk TKI 

R R R R Handlingsplan for det forebyggende arbeidet, brann TKI 

      U Handlingsplan for vei, vann og avløp TKI 

2020 2021 2022 2023 Arealutvikling, næring og mobilitet   
I       Handlingsplan for næring  SU 

U       Parkeringsstrategi for Hønefoss 2020-2030 SU 
U       Strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet SU 

I       Strategi for kommunens eiendomsvirksomhet SU 
U       Strategi for utvikling av Petersøya  SU 
U       Handlingsplan - Velkommen til oss SU 
  U     Temaplan for kulturminner SU 
  U     Regional plan for Ringeriksregionen  SU 
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2020 2021 2022 2023 Klima og naturmangfold   
R       Strategi for SMIL og NMSK i Ringerike og Hole SU 
  U     Temaplan for naturmangfold, grøntområder og friluftsliv SU 
  U     Handlingsplan mot forsøpling SU 
  R     Handlingsplan vannforvaltning vannområdet Tyrifjorden  SU 
    R   Strategi for hjorteviltforvaltning SU 

2020 2021 2022 2023 Kommunale reguleringsplaner (areal)   
U       Reguleringsplan for Elvelangs  SU 

U       Reguleringsplan for Hjertelia og bru over til Støalandet  SU 

U       Reguleringsplan for Schjongslunden SU 

U       Reguleringsplan for Gamle Ullerål skole SU 

U   
    

Reguleringsplan for Osloveien og gang- sykkelbru over 

Kvernbergsund bru 

SU 

U U U   Diverse reguleringsplaner for manglende sykkelveier SU 

U U   
  Interessekartlegging og behovsvurdering av Ringkollen. Ev. 

reguleringsplan for Ringkollen. 

SU 

  U     Reguleringsplan for Asbjørnsens gate SU 

  U     Reguleringsplan for vei og bru over Petersøya SU 

  U     Reguleringsplan for Stasjonstorget/Nordre tangent  SU 

  
  

U   
Reguleringsplan for Kongens gate (fra Kvernbergsund bru) og 

Hønefoss bru 

SU 

 

Rådmannens vurdering 

Merknader og innspill 

De fleste merknadene og innspillene til kommunal planstrategi og planprogram er av overordnet 

karakter, og tas med videre i arbeidet med strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet, 

kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Merknadene/innspillene med 

rådmannens kommentar kommer frem av vedlegg 3. 

 

Kommunal planstrategi 2020-2023  

Hovedhensikten med kommunal planstrategi er å gjøre kommunens planarbeid målrettet og ikke 

mer omfattende enn nødvendig. Rådmannen har gjennomført en prioritering av planoppgaver for 

kommende periode. Flere enkeltplaner er samlet i større planer, noe som vil styrke 

kommuneplanen som styringsdokument. Fremdriften for flere av de kommunale 

reguleringsplanene avhenger av ressursituasjon internt og fremdrift hos andre samarbeidspartnere, 

f. eks. Viken fylkeskommune ved utarbeidelse av reguleringsplaner langs fylkesvei. For å få en 

bedre oversikt og en mer behovsstyrt planlegging har rådmannen valgt å definere plantyper for 

organisasjonen.  

 

Det er viktig å understreke at planstrategien er retningsgivende for kommunens planarbeid i 

kommende periode. Dersom det underveis dukker opp behov for andre prioriteringer enn det som 

er angitt i planstrategien, kan det politisk fattes vedtak om disse prioriteringene. Det vil ikke 

nødvendigvis være behov for en formell revidering av vedtatt planstrategi.  

 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  

Planprogrammet tar for seg de viktigste rammene for utarbeidelse av kommuneplanens 

samfunnsdel. Ved å slå sammen prosessene for kommunal planstrategi og planprogram vises det 

en god sammenheng i kommuneplanprosessen og det skaper en flytende overgang til det videre 

planarbeidet.  

 

Konklusjon  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at kommunal planstrategi 2020- 

2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel vedtas. 
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Vedlegg 
1. Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, datert 

02.06.2020  

2. Planbehov med forklaring av enkeltplaner, datert 02.06.2020  

3. Oppsummering av merknader med rådmannens kommentar, datert 02.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

ass. rådmann: Terje Dahlen 

leder: Bente Elsrud Anfinnsen 

saksbehandler: Katrine Kammerud 
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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 

83/20 Kommunestyret 25.06.2020 

7/20 Ungdomsrådet 23.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 

 

  

 

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. 
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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. 
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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. 
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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.: 19/2335-4   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 

84/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 

 

 

 

  

 

 

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.: 20/661-1   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 

85/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 

 

 

 

  

 

 

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.: 20/1121-2   Arkiv: 400  

 

Verbalforslag - kommunale arbeidsplasser  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Administrasjonsutvalget 27.05.2020 

71/20 Kommunestyret 04.06.2020 

86/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 

 

 

  

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: 
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 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. 

 

 



  Sak 86/20 

 

 Side 41 av 127   

 

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.: 20/1215-1   Arkiv: A20  

 

Leksepraksis ved kommunens grunnskoler  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

63/20 Formannskapet 22.04.2020 

65/20 Kommunestyret 04.06.2020 

87/20 Kommunestyret 25.06.2020 

8/20 Ungdomsrådet 23.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 

 

 

 

  

 

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.: 20/2061-1   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 

88/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Sak 56/20 utsettes. 

2.  Kommunestyret ber om at saken settes på agendaen til formannskapets strategikonferanse 
10. og 11. juni for en bredere diskusjon og gjennomgang av forhold som omhandler 
eiendomsvirksomheten. 

 

 

  

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. Denne enheten vil ha ansvaret for: 
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 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. 
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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.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1 – Beskrivelse alternative organisasjonsformer 

Vedlegg 2 – Matrise ansvarsforhold i foreslått organisering 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Terje Dahlen og Hilde Brørby Fivelsdal 
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Arkivsaksnr.: 17/161-102   Arkiv: PLN 439  

 

439 detaljregulering for Hvervenkastet - Klage  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

89/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret avviser klagen på vedtaket gjort i kommunestyret sak 11/20. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 

Sammendrag 
Kommunen har mottatt klage på vedtak av 3007_439 detaljregulering for Hvervenkastet. 

Klagen ble ikke levert innenfor klagefristen på 3 uker. Klager hevder å ikke ha blitt forespurt 

av forslagsstiller om tillatelse til å benytte klagers eiendom til å anlegge gangvei og klager 

dermed på vedtaket av detaljreguleringen.  

 

I denne saken skal kommunestyret vurdere om klagen skal realitetsbehandles eller avvises. 

Hvis den skal realitetsbehandles vil saken bli sendt tilbake til administrasjonen for 

forberedende saksarbeid. 

 

Rådmannen vurderer at klager hadde kjennskap til både endringen gjort i plankartet og 

kravene for å klage korrekt. Når klagefristen allikevel ikke overholdes mener rådmannen at 

klagen bør avvises. Hvis kommunestyret ønsker å behandle klagen, sendes saken tilbake til 

rådmannen for saksforberedende arbeid.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

21.11.2017 Politisk oppstart av planarbeid 

03.12.2018 Førstegangsbehandling av detaljregulering i HMA 

11.12.2018 Førstegangsbehandling av detaljregulering i Strategi og plan 

03.03.2020 Annengangsbehandling med vedtak av detaljregulering Hvervenkastet i 

kommunestyret, sak 22/20 
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Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 03.03.2020, sak 22/20 detaljregulering for Hvervenkastet. 

Hensikten med planen er å legge til rette for opprettelsen av en dagligvareforretning på 

Hvervenkastet i eksisterende bygningsmasse. Etter kunngjøring av planvedtaket er det 

kommet inn klage på vedtaket, fremsatt av Kastet Eiendom AS. Klagen er ikke mottatt 

innenfor klagefristen på 3 uker, men over 3 uker for sent. 

 

12.03.2020 Vedtaksbrev sendt ut per post med informasjon om klagerettighet 

06.04.2020 Klagefrist (som har hensyntatt postgang) 

28.04.2020 Klage mottatt 

 

Saksgang 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn 11.12.18-16.02.19. Det var ikke gang- og 

sykkelveg i utkastet til plankart. Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget på blant 

annet manglende løsning for gående og syklende. Som følge av dette ble det gjort endringer i 

planen. Dette innebar også endringer i plankartet for å ivareta fotgjengere og syklister på en 

bedre måte. Gangveien det klages på kom derfor inn i planen mellom 1.- og 2. 

gangsbehandling av planen. Dette ble det opplyst om i saksfremlegget til 

andregangsbehandlingen av planen.  

 

Da planen var vedtatt ble parter underrettet om dette, samt underrettet om klagemuligheten 

med frist.  

 

Grunneier har mottatt underretning om planarbeid ved oppstart, høring og offentlig ettersyn, 

samt ved vedtak av planen. Dette i henhold til prosessregler i plan- og bygningsloven. 

 

11.12.18 Førstegangsbehandling Ikke gang-/ sykkelvei på 

plankart 

  

16.02.19  Frist høring og offentlig 

ettersyn 

Innsigelse SVV, ber bl.a. 

om bedre løsning for 

gående og syklende 

Innsigelsesbrev:  
«Som statlig vegmyndighet fremmer 

vi innsigelse med bakgrunn i 

manglende konsekvensutredninger 

for trafikk og relevante tiltak ut fra 

det. 

Med bakgrunn i vårt sektoransvar 

fremmer vi også innsigelse mot 

manglende løsning for gående og 

syklende i denne planen.» 

11.11.19 Oversender revidert 

planforslag til 

innsigelsesmyndighet 

Ikke gang-/sykkelvei på 

plankart 

  

29.11.19 SVV trekker 

innsigelsen 

SVV ønsker ikke 

parkeringsplasser så nær 

E16 som vist i plankartet, 

samtidig som de mener det 

bør anlegges gang-

Brev trekking av innsigelse:  
«Fotgjengerfeltet som skal flyttes 

vestover må ha tilrettelagte 

gangpassasjer både nord og sør for 

E16. Det nåværende fotgjengerfeltet 

må fjernes samtidig med at ny 
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/sykkelvei langs hele 

sørsiden av Osloveien. De 

gir stafettpinnen videre til 

fylkeskommunen som 

overtar ansvaret for 

fylkesveier fra januar 

2020. 

SVV trekker innsigelsen 

med bakgrunn i det første 

innsigelsespunktet.  

kryssing tas i bruk. Vi har ikke 

mottatt noen illustrasjonsplan som 

viser helhetlige løsninger for 

gående og syklende på området. 

Reguleringsplankartet viser dårlig 

med gangveger internt på området 

SPA1, og trolig bør det anlegges 

gang-/sykkelveg langs hele sydsiden 

av Osloveien mellom rundkjøringen 

og kjøreatkomsten inn til området. 

Vi anbefaler dessuten at det 

etableres tilfredsstillende 

trafikksikre gangforbindelser over 

SPA1 fra gang-/sykkelvegene (langs 

vegene Hvervenkastet og Osloveien) 

fram til inngangspartiene til BF1 og 

BB1.» 

12.12.19 Revidert planutkast på 

bakgrunn av 

kommentarer fra SVV 

mottatt 

Gang-/sykkelvei er på 

planlart 

  

03.03.20 Andregangsbehandling Gang-/sykkelveien er på 

plankart 

Planen blir vedtatt. 

Fra januar 2020 overtok Viken Fylkeskommune ansvaret for fylkesveiene.  

 

Klage fra Kastet Eiendom AS, datert 23.04.2020  

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn klage på vedtaket, fremsatt av Kastet 

Eiendom AS.  

 

Klager hevder å ikke ha blitt forespurt av forslagsstiller om tillatelse til å benytte klagers 

eiendom til å anlegge gangvei og klager dermed på vedtaket av detaljreguleringen. De skriver 

videre at den foreslåtte inngripen i eiendommen vil føre til at parkering på deres eiendom vil 

bli betydelig forverret.  

 

Klager henviser til forvaltningslovens § 31 b) hvor det står at selv om klageren har oversittet 

fristen, kan klagen tas til behandling såframt det av særlige grunner er rimelig at klagen blir 

prøvd. Det vises til koronasituasjonen som særlig grunn.  

 

Klager ble underrettet av forslagsstiller om gang-/sykkelveien per epost 07.03.20 og i møte 

10.03.20.  

 

Hele klagebrevet ligger vedlagt saken. 

 

Kastet Eiendom AS har også utdypet klagen sin i brev av 15.05.2020. 

I brevet listes det opp punkter som argumenterer for at vilkårene for realitetsbehandling er til 

stede utover koronakrisen:  

 De fleste kundene til Gjestegården ankommer med bil, og en betydelig andel har 

særskilte behov. Antall parkeringsplasser og utformingen av parkeringsplassen er 

derfor svært viktig for Gjestegården.  

 Tidligere plankart er blitt forevist Kastet før innsending. Partene har alltid hatt en åpen 

dialog tidligere - og deres ca. 20 år lange praktisering av naboskapet gav Kastet en 
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berettiget forventing om at plankartet som ble sendt inn ikke var blitt endret i forhold 

til det de hadde fått forelagt tidligere.  

 Det foreligger ingen bindende avtale om felles parkering som det er lagt til grunn i 

vedtaket. Planen bygger derfor på feil faktisk grunnlag.  

 Klagefristen utløp midt i koronakrisen, som medførte et umiddelbart omsetningstap og 

permitteringer for Gjestegården. Pandemien må likestilles med sykdom og ulykke som 

iht forvaltningspraksis medfører at parten ikke kan lastes for å ha inngitt klagen for 

sent.  

 Kastet kan «ikke lastes» for å ha oversittet fristen, og det foreligger «særlige grunner» 

for at klagen skal realitetsbehandles.  

 Klagen ble inngitt kort tid etter utløpet av fristen, og en realitetsbehandling av klagen 

går ikke på bekostning av vesentlige samfunnsmessige interesser.  

 

Brevet i sin helhet ligger vedlagt saken. 

 

Tilsvar Fossen Utvikling AS 

Fossen Utvikling AS har kommentert klagen. De skriver at de har håndtert saken riktig etter 

loven.  

 

Det er felles bruk og drift av alle parkeringsplassene. Dette er basert på en gjensidig avtale om 

felles bruk av utearealene som har eksistert siden 1990.  

 

Fossen Utvikling skriver at de faktiske inngrepene på Kastet sin eiendom er svært begrensede, 

og med felles disponering av parkeringsplassene er de ved den nye situasjonsplanen flere 

parkeringsplasser enn det det har vært tidligere. 

 

Hele brevet ligger vedlagt saken. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. 

Klage på reguleringsvedtak forelegges det utvalget som vedtok planen.  

 

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28. 

 

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretningen om vedtaket er kommet frem til 

vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å 

løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort jf. forvaltningsloven § 29. 

 

Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt det av 

særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd, jf. fvl. § 31 første ledd bokstav b. Ved 

vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring 

av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre, jf. fvl. § 31 andre ledd. 

 

Avvisning innebærer at kommunestyret ikke realitetsbehandler klagen, det vil si at det ikke tas 



  Sak 89/20 

 

 Side 57 av 127   

 

stilling til om vedtaket er rett. Grunner til avvisning kan være at det er klaget for sent eller at 

den som klager ikke har klagerett jf. Forvaltningsloven § 29. Et avvisningsvedtak kan 

påklages.  

 

Kommunen kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er 

avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.  

 

Alternative løsninger 
Dersom kommunstyret ønsker å ta gi oppreisning for klagefrist, og ta klagen til behandling 

kan et vedtak se slik ut: 

 

1. Kommunestyret finner grunn til å realitetsbehandle klagen fra Kastet Eiendom AS. 

2. Iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak utsettes (forvaltningsloven § 42) til 

klagen er behandlet i kommunestyret. Berørte parter informeres om dette. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Kastet Eiendom As er, som eier av gnr/bnr 38/135 som ligger innenfor plangrensen, part i 

saken. Kastet Eiendom As klagde ikke innenfor klagefristen og viser til forvaltningsloven § 31 

første ledd bokstav b, med koronakrisen som særlig grunn. Korona har ikke gitt utsatte frister i 

andre klagesaker i kommunen. Administrasjonen har vært tilgjengelig gjennom hele 

koronaperioden. Klager har heller ikke bedt om utsatt frist for å klage. Rådmannen mener 

realitetsbehandling av klagen vil skape presedens i lignende saker og kan lede til 

uforutsigbarhet i framdrift av andre saker. 

 

Korona har ikke gitt utsatt frist hos andre offentlige organer så langt rådmannen har kjennskap 

til. Alle frister går som normalt i domstolene og nasjonale myndigheter har ikke utsatt frist på 

hverken skatt eller foreldelse. Dette som eksempler. Rådmannen mener det ikke bør gi utsatt 

frist jf. Forvaltningsloven § 31 i denne saken på bakgrunn av koronaepidemien. 

 

Klager skriver selv at han ble oppmerksom på endringene i plankartet før saken ble kunngjort 

vedtatt. Han hadde dermed kjennskap til endringen han var uenig i da han fikk brev av 

kommunen med informasjon om hvordan man skal klage. Allikevel er ikke klagefristen på tre 

uker overholdt. 

 

Møbellageret og Ringerike Gjestegård har i praksis felles parkeringsplasser, samt at alle tre 

brukere har avtale om felles bruk og vedlikehold av alle parkeringsplassene. Avtalen er forvist 

kommuneadministrasjonen. Planen viser i alt 201 bilparkeringsplasser på deres felles arealer. 

Fordelt innen eiendommene er det 120 (hvorav 7 HC og 2 el) hos Møbellageret, og 68 (hvorav 

3 HC) hos Gjestegården. I tillegg kommer 11 plasser hvorav 1 i grensen mellom Møbellageret 

og Gjestegården. I praksis vil disse i noen grad benyttes felles. Avtaler mellom forslagsstiller 

og klager er privatrettslige forhold.  

 

På bakgrunn av lovverk og gjeldende praksis mener rådmannen at klagen bør avvises.  
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Vedlegg 

Ankebrev ringerike kommune.pdf 

Kommentar klage Kastet.pdf 

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling 

Ringerike kommune anke 15.5 

Klage på reguleringsvedtak 

Vedlegg utnyttelsesgrad 

Avtale om uteareal og parkeringsplasser 

Oversiktskart 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Katrine Kammerud 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Arkivsaksnr.: 20/2490-1   Arkiv: V72  

 

Skjøtsel av St. Hanshaugen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

89/20 Formannskapet 16.06.2020 

90/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Det gjennomføres skjøtsel og istandsetting av St. Hanshagen i tråd med 

saksutredningen. Utgiftene fordeles over to år (2020 og 2021) 
2. Det bevilges kr. 170.000,- eks mva til ryddinga og fjerning av undervegetasjon på 

St.Hanshaugen inneværende år. Dette dekkes av midler over formannskapets 
disposisjonskonto. 

3. Det innarbeides minimum kr. 570.000,- eks mva i budsjettet for 2021 til hogst, flising 
av skogsvirke, utbedring av stier og opprydding av gamle installasjoner. Fra 2022 må 
det innarbeides i driftsbudsjettet midler til skjøtsel av området. 

 

 

  
 

Sammendrag 
Med bakgrunn i bestilling fra Kommunestyret er det laget en plan for å sette St.Hanshaugen 
i stand som en brukervennlig, bynær grønn lunge.  
St.Hanshaugen ble gitt i gave til kommunen i 1940 av lektor O.F.Lagesen. Forutsetningen 
for gaven var at arealet skulle benyttes til park for byens innbyggere. 
 
Tilstanden i dag bærer preg av lite eller ingen skjøtsel de siste tiårene. Dette er et flott, 
variert område som ligger ca. 70 meter fra Nordre park og vil være et attraktivt 
rekreasjonsområde om det settes i stand. 
 
Det er laget en skjøtselsplan som beskriver hva som bør gjøres, og hvor området er delt inn 
i fem soner. Planen tar sikte på å utbedre stier og lage et skogbilde som kan overholdes 
over tid, uten for mye vedlikehold. 
 
Framtidig skjøtsel kan bli tatt hånd om av lokalt vel og/eller foreninger. Skilting blir utført med 
samme utforming som øvrige friluftsområder i bynære områder. 
 
Det er satt opp et budsjett basert på tiltak som må utføres, arbeidstid og maskin/ timesatser. 
Total kostnad er beregnet til kr. 740.000,- eks mva. 

 

Bakgrunn 
I verbalforslaget til budsjettvedtaket som ble fattet av kommunestyre (KS) den 12.12.2019 
fremkommer det; 
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I løpet av første halvår 2020 fremmes det egen sak om hvordan grønt-området ved St. 

Hanshaugen kan utvikles som et attraktivt grøntområde for byen. Utredningen skal baseres på at 

St. Hanshaugen skal settes i en slik stand at den er mer tilgjengelig for bynært friluftsliv og 

rekreasjon, - blant annet med stier og skilting. 
 

Beskrivelse av saken 
 
Historikk 
St.Hanshaugen ble i 16.01.1940 gitt i gave til Hønefoss kommunen av lektor O.F.Lagesen. 
Formålet skal være park, åpen for allmenn ferdsel. Den kan ikke anvendes på annen måte 
eller selges videre. Videre heter det; Bortkjørsel av lere, eller utleie til havnegang, eller 
lignende, der kan bevirke rampone-ring av stedet, maa ikke skje.  
Eiendommen ble målt opp 31.06.1940. Arealet var 25,420 dekar. Arealet i dag er 25, 167 
dekar og har gårds- og bruksnummer 317/211. Adressen er Parkgata 6C. 
St.Hanshaugen har hatt slalombakke og hoppbakke. Den inneholder tilfluktsrom for tyske 
soldater fra krigens dager. I dag finnes det en akebakke ned mot Ankersgate, og snarveier 
mellom bydeler. 

 
Kart 

 
 
Beliggenhet 
St Hanshaugen ligger sentralt til nord-øst for Nordre park og omkranses av gatene 
Hammerbrogaten, Lagesensgate, Akersgate og Parkgata. Avstanden fra Hammerbrogaten 
til St.Hanshaugen er 70 meter, inn Wiels gate og Bjørklunds gate.  
Den bynære beliggenheten, omkranset av boligbebyggelse på alle kanter tilsier at dette bør 
være en svært attraktiv grønn lunge. Med den avlange utformingen og med store 
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høydeforskjeller oppleves området som større enn det i virkeligheten er. Det vises videre til 
vedlagt kart. 
 
Dagens tilstand 
Området bærer sterkt preg av å ikke være skjøttet på svært lang tid. Det er bekreftet at det 
ikke er gjort noe i området de siste 25 år. Sannsynlighet for at det er mer enn 35 år siden 
arealene ble stelt er nok mer sannsynlig.  
 
Skogen har fått vokse fritt slik at det i dag er et skogbilde av eldre trær, vesentlig bjørk og 
furu. Undervegetasjon er stedvis tett og gir utrykk av å være ustelt. Stiene i området er på 
steder rast igjen etter leirras og stedvis grodd igjen med vegetasjon. 
Gamle sittebenker, gapahuk og gjerder er i svært dårlig forfatning og må fjernes og fornyes. 

 
En uslipt diamant – kan bli et attraktivt nærturområde 
Ved istandsetting av St.Hanshaugen vil dette bli et svært attraktivt nært oppholds-, tur- og 
treningsområde i et fint parkanlegg. Det er mulig å få til universell utforming slik at alle 
mennesker kan benytte området. Det vil være et fint lekeområde for barn sommer, som 
vinter. Samlet lengde på stiene er ca. 1500 meter, i kupert terreng. Stiene gir mulighet til å 
forflytte seg mellom deler av bydelene som omkranser området. Med høyder som gir god 
utsikt til fossen og byen kan det bli et fint samlingspunkt for Hønefoss-innbyggere og andre.  
 
Plan for skjøtsel av St.Hanshaugen 
Å sette St.Hanshaugen i god stand blir utfordrende. Dette skyldes topografi, grunnforhold og 
bebyggelse helt inn til skråningsfoten. Det er stedvis så bratt som naturlig rasvinkel tillater. 
Utglidning av grunn har allerede skjedd. Mye grov skog er med på belaste de bratte 
skråningene. Disse utfordringene gjør skjøtselen arbeidskrevende. 
 
Det tas sikte på å ruste opp den nedre stien som omkranser haugene. Total lengde rundt er 
760 meter. Stubber og noe av massene som graves ut må kjøres bort og deponeres, på 
grunn av terrenget.  Det tas sikte på å deponere stubber og jord/leirmasser øst på området 
for å stabilisere et mindre ras. Ved graving må stabiliteten av masse i innerkant av stien 
vurderes kontinuerlig. 
 
Før tiltak starter må kabler og rør i området påvises. 

 
Områdekart 
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Området er inndelt i 5 områder. For hvert av områdene er skjøtselen grovt skissert før 
detaljplanlegging skjer. 
 
 
Område 1  
Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og benyttes til dekke av 
stier. Etter rydding skal det stå igjen trær som skal gi grunnlag for et åpent skogbestand. 
Skogbilde skal bestå fortrinnsvis av selje, rogn og lønn. Hassel-kratt settes igjen. Furu som 
kan inngå i framtidig bestand skal settes igjen. Tettheten skal være slik at det er grunnlag for 
regulering får å få et fremtidsbestand. 
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Gran tas ut. Enkelte større trær (bjørk/furu) tas ut. Det tynnes helst fra toppen – større, 
gamle trær tas fortrinnsvis ut. 
 
Område 2 
Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og nyttes til dekke av 
stier. Etter rydding skal det stå igjen trær som skal gi grunnlag for skogbestand. Skogbilde 
skal bestå av selje, rogn og lønn. Hassel-kratt settes igjen. Furu som kan inngå i framtidig 
bestand skal settes igjen. I dette området er det innslag en del fremmede treslag, slik som 
kirsebær og lind. Dette er også treslag som vokser sakte og er dekorative. De bør inngå i 
skogbilde. 
 
Tettheten skal være slik at det er grunnlag for regulering får å få fremtidsbestandet. 
Gran tas ut. Området er tett bestokket med bl.a gammel bjørk. Det bør tas ut en god del av 
denne bjørka for å senke alderen og høyden i bestand. En må da huske på å spare 
fremtidstrær ved rydding. 
Det avklares om den nord-østre del, under det et lille raset, kan benyttes som deponi av 
stubber og jord/leiere for å stabilisere skråningen. 
 
Område 3 
Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og nyttes til dekke av 
stier. Etter rydding skal det stå igjen trær som skal gi grunnlag for skogbestand. 
Dagens skogbilde opprettholdes. Gran tas ut. 
 
Område 4 
Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og nyttes til dekke av 
stier. Skogbilde vil her bestå av større furutre og noe bjørk. En del større tre må hogges da 
denne sektoren skal åpnes for å gi utsikt til Hønefossen og elva opp mot Gladtvet og 
Hønefoss skole. Det vil si at det her blir et åpent skogbilde. Det må tas hensyn til vind og 
fremherskende vindretning ved hogst. 
Areal som ligger inn til Bjørklundsgate må ryddes. 
Innen dette området står det en «gapahuk» som må fjernes og bygges opp på ny. Plan for 
dette må tas på i detaljplanleggingen. Det samme gjelder fjerning av gamle krakker og 
gjerder. 
 
Område 5 
Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og nyttes til dekke av 
stier. Skogbilde er i dag dominert av store, gamle bjørker og furu. Hassel-kratt settes igjen. 
Det må til en tynning. I hovedtrekk må bjørk som henger utover og er en belastning på 
grunnen i svært bratt terreng hogges. Det må også tynnes i eldre furu. Lengst sør og 
nederst i område er eldre, dekorative lauvtrær. En del av disse skal spares. 

 
Gjennomføring 
Utføringen kan skje etappevis. Skal området kunne tas i bruk må undervegetasjon ryddes, 
kvisten fjernes og stiene opparbeides. Hogsten av de større trærne kan gjøres i flere 
omganger. Dette vil fordyre prosjektet totalt da utstyr og maskiner må flyttes flere ganger. 
Skogvirke anses ikke som salgbart på grunn av fare for metall i virke, og det foreslås derfor 
at dette flises opp og blir forsøkt solgt som energiflis. 
 
Gjennomføringen betinger gode driftsforhold. Med leiregrunn må det være tørt. 
Terrengskadene kan ellers bli store.  
 
St.Hanshaugen er ikke en oase bare for mennesker men også for fugler. Det vil ikke bli satt i 
gang noen aktivitet før fugleungene har forlatt reiret. 
 
Bevilges det penger til tiltaket kan arbeidet starte opp i begynnelsen av juli måned 
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inneværende år. Værforholdene har betydning for driften og framdrift og ferdigstilling styres 
av vær og føreforhold. Ved gjennomføringen av en reguleringshogst vil kommunen unngå 
fremtidige henvendelser om fjerning av enkelttrær som er til fare eller sjenanse for 
omliggende boliger.  
 
Oppbygging av fasiliteter og framtidig skjøtsel 
Når området er satt i stand, skogen ryddet og tynnet og stiene satt i stand, må det 
utplasseres sittebenker og gjerne en ny gapahuk, som erstatning for den som står der i dag. 
Videre må det til noe oppfølging og vedlikehold i årene framover.  
Det arbeides med en modell der lokalt vel eller foreninger tar på seg dette arbeidet og får 
ansvar for gjennomføringen. Disse har mulighet til å søke om eksterne finansieringer av 
tiltak de vil sette ut i livet. Det bør vurderes om en slik organisering kan gis noe årlig 
kommunal støtte til drift. Dette vil gi et godt signal til de som vil bruke fritiden sin på å holde 
området vedlike og være billig for kommunen. 
Det må avklares hvordan søppel skal håndteres. Tømmingen av søppelkasser blir fort en 
kommunal oppgave. 

 
Skilting 
Det er nå flere skiltprosjekt i friluftsområder rundt Hønefoss. Kommunen har god 
kompetanse til å lage en skiltplan. Utformingen av skiltene vil bli lik som de øvrige 
områdene. Skiltene blir plassert ut så snart tiltakene er gjennomført og området tilgjengelig. 

 
Kostnader 
Arbeidet som skal utføres er komplisert og arbeidskrevende. Det er så langt innhentet et 
tilbud. Det viser at det er utfordrende å beregne en pris med så mange usikkerhetsfaktorer. 
En entreprenør må derfor legge inn store marginer for usikkerheten. Ut fra tilbudet som er 
mottatt er driftsopplegget endret. Rådmannen vil hente inn flere tilbud.   
Det er satt opp et budsjett etter tiltak som må gjennomføres basert på antatt tidsforbruk i 
timer og timesatser for mann og maskiner. Rammen for å sette området i god stand som en 
grønn lunge beløper seg til minimum.kr. 740.000,- eks mva. 

 

Alternative løsninger 

 
Alternativt vedtak 1 
Om det ikke er ønskelig å iverksette skjøtsel av St.Hanshaugen inneværende år, kan 
arbeidet forskyves til neste år, evt. kan det gjøres gjennom flere etapper.  

- Ved bevilgning av kr. 170.000,- vil undervegetasjon bli ryddet og stiene kan benyttes 
slik de ligger i dag.  

- Bevilges det mindre enn budsjettert beløp på kr. 570.000,- vil område 4 og 5 bli 
prioritert. Når dette er gjort vil utbedring av stinettet kunne utføres. 

 
Forslag til vedtak: 
Kostnader for skjøtsel og istandsetting av St.Hanshaugen i god stand som parkområde 
innarbeides i budsjett for 2021 og 2022, og rådmannen bes om å legge frem en forslag til 
etappevis gjennomføring. 

 

 

Rådmannens vurdering 
St.Hanshaugen kan gjøres tilgjengelig for bruk gjennom flere etapper. I første runde må 
området ryddes for undervegetasjon og gjengrodde stier. Nedskåret virket må fjernes. Dette 
vil medføre mye manuelt arbeid. Bare rydding og fjerning av undervegetasjon vil ikke gi 
universell utforming av stiene. Kostnadene på dette arbeidet er budsjettert til å koste kr. 
170.000,- eks mva. Dette kan gjennomføres i løpet av barmarksesongen 2020.  
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For å få kostandene så lave som mulig bør resten av arbeidet gjøres samtidig. Dette har 
med oppstarts- og flyttekostnader å gjøre. Det gjenværende arbeidet blir 
gjennomhogst/tynning, utbedring av stinettet, flising av skogsvirke og opprydding av gamle 
installasjoner. Den samlede kostnaden for dette er budsjettert til kr. 570.000,- eks mva. 
Dette kan gjennomføres eksempelvis i 2021. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Eiliv Kornkveen 
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Korona-filmprosjekt - søknad om støtte  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

91/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Søknaden innvilges med 150.000 kroner. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Nils Henrik Wærstad søker 150.000 kroner i støtte til det lokale filmprosjektet «Dette er oss» 

Fortellinger fra Ringeriksdistriktet i en høyst uvanlig tid.  

 

Filmprosjektet skal dokumentere hvordan korona-epidemien påvirker lokalsamfunnet vårt. 

Portrettintervjuer/samtaler med lokalbefolkningen filmes og publiseres på egen nettside, 

sosiale medier og andre nettsider.  

Støtte til prosjektet styrker muligheten for måloppnåelse innenfor flere av kommunens mål og 

fokusområder, herunder mål om kommunens attraktivitet og folkehelse i Ringerike. 

 

Innledning / bakgrunn 

Korona-epidemien er en unntakstilstand vi som region og land ikke har opplevd maken til i 

fredstid. Ingen vet hvor lenge den vil vare, ingen vet hva konsekvensene vil bli. Mange frykter 

for fremtiden, for jobb, hjem og familie.  

Filmprosjektet skal vise hvordan denne ekstraordinære situasjonen bringer frem det beste i 

mange. Filmprosjeket «Dette er oss» dokumenterer hvordan befolkningen er 

løsningsorienterte, innovative og hvordan vi hjelper hverandre. Hverdagen er endret og 

innbyggerne benytter nærområdene, leter opp lokale opplevelser og gjenoppdager Ringerikes 

fantastiske og varierte natur. Hverdagen preges av skremmende overskrifter og dystre 

scenarier i alle massemedier. Dette prosjektet skal peke en annen vei, og vise innbyggerne at 

det er lys i tunnelen, og at vi står i dette sammen. 

 

Beskrivelse av saken 

Prosjektets idé er å samle et stort og variert antall små historier slik de oppleves her og nå, fra 

alle lag i lokalsamfunnet. Fra barnehage til sykehjem, fra permitterte til bedriftseiere, fra prest 

til politi. Alle slags mennesker, alle slags posisjoner og situasjoner, som samlet representerer 

et unikt lokalt tidsbilde fra en ekstraordinær tid. 
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Få deler av vårt lokalsamfunn påvirkes sterkere enn næringslivet. Derfor er det naturlig at 

næringslivets mange skjebner og historier vil være en svært viktig del av produksjonen. 

Situasjonen påvirker også i stor grad kommunen vi bor i. Helsearbeidere, lærere, NAV, og 

kommunal administrasjon, samt politikere, må tenke nytt og kreativt for å sørge for at 

konsekvensene av pandemien blir så lite omfattende som mulig. Disse vil også være en 

naturlig del av prosjektet. 

 

Prosjektets mål 

Fellesskapsfølelse og tilhørighet. Prosjektet skal formidle ulike lokale historier i en 

ekstraordinær unntakstilstand, og vil på denne måten vise hvordan vi som enkeltpersoner kan 

bidra til å løfte hele lokalsamfunnet vi er en del av. Samlingen av historiene vil vise at vi ikke 

er alene om å oppleve denne tiden som utfordrende og annerledes.  

Prosjektet skal skape stolthet og lokal tilhørighet, gi en følelse av felleskap i en vanskelig tid, 

og la håp og inspirasjon få plass, på bekostning av frykt og bekymring.  

 

Resultatmål 

En nettside opprettes med en samling av alle filmklippene. Utvalgte historier og klipp vil 

fortløpende publiseres på sosiale medier og ringblad.no. Det er også et ønske om at 

bidragsytere og Ringerike kommune linker til nettsiden.  

Prosjektleder ser også på muligheten for å samle opptakene i en dokumentarfilm som skal 

vises på NRK, på et senere tidspunkt. NRK-dokumentaren blir i tilfelle et annet prosjekt med 

et eget budsjett, men opptak og materiale fra nettsiden vil bli brukt. 

 

Økonomiske forhold, samarbeid og bruk av lokale ressurser 

Opptaket er allerede påbegynt for initiativtakers egen regning. Sparebankstiftelsen Ringerike 

støtter prosjektet med 400.000 kroner. Det er i tillegg søkt om 100.000 kroner fra Hole 

kommune.  

Prosjektet samarbeider med USN Campus Ringerike og Ringerike Næringsforening. Nils 

Henrik Wærstad leder prosjektet og bruker sin 25-årige erfaring med å møte og portrettere 

mennesker i NRK-produksjoner, i gjennomføringen.  

Prosjektets behov for teknisk bistand som foto, klipp, grading, lydetterarbeid, grafisk 

utforming og webdesign skal gjennomføres ved bruk av kompetente lokale ressurser så langt 

det er mulig.  

 

Prosjektets framdrift 

Opptakene er allerede startet, men filmprosjektet er avhengig av finansiering for å kunne 

fullføres. Opptakene vil pågå så lenge budsjettet tillater frem til en normalisering av 

samfunnet er oppnådd. Siden samfunnssituasjonen er uavklart har ikke prosjektet en sluttdato. 

Prosjektets innhold, form og fremdrift vil kontinuerlig evalueres underveis. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Vurdering av tiltaket i henhold til kommunens hovedmål og fokusområder 

 

Hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 

- Visjon: Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

- Mål: Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen.  

Gjennomføres ved å legge til rette for åpenhet og god integrering av nye innbyggere i alle 

livsfaser 
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Filmprosjektet «Dette er oss» dokumenterer hvordan næringslivet i Ringerike og 

lokalsamfunnet takler en nasjonal krise, med en positiv og inkluderende vinkling. Prosjektet 

vil på denne måten vise hvorfor Ringerike kommune er en attraktiv bokommune, også i en 

unntakstilstand. 

Kommuneplanens samfunnsdel skriver følgende om hva som påvirker kommunens 

attraktivitet:  

«Innbygger, ildsjeler, næringsliv, folkevalgte og byråkrater påvirker alle kommunens 

attraktivitet. Tilhørighet til lokalsamfunnet og egen kommune er viktig for at innbyggere skal 

være gode ambassadører for Ringerike. Strategien i tida framover må være å kommunisere og 

forbedre Ringerikes attraktivitet.»i 

Filmprosjektet «Dette er oss» kan være en god mulighet for å vise frem lokalsamfunnet vårt, 

forbedre og kommunisere kommunens attraktivitet og innhold og på denne måten legge til 

rette for mer åpenhet og økt følelse av tilhørighet. 

 

 

Alternative forslag til vedtak 

 

Søknaden innvilges med 100.000 kroner. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

Søknad om tilskudd avslås 

 

Rådmannens vurdering 

Støtte til prosjektet styrker muligheten for måloppnåelse innenfor flere av kommunens mål og 

fokusområder. Herunder mål om kommunens attraktivitet og folkehelse i Ringerike.  

Rådmannen vurderer prosjektets gjennomføringsevne som god, basert på prosjektleders 

erfaringer med lignende produksjoner og prosjektets samarbeidspartnere og bidragsytere. 

Budsjettet oppfattes som nøkternt, men realistisk. Det er svært positivt at prosjektet ønsker å 

bruke lokale ressurser til teknisk gjennomføring, siden dette kan bidra til litt inntekt for 

oppdragstakerne i et tøft arbeidsmarked. 

Prosjektet har ingen sluttdato, siden samfunnssituasjonen er uavklart. Rådmannen ønsker 

likevel at en rapport som viser prosjektets fremdrift og bruk av midler sendes 

administrasjonen innen utgangen av 2020.  

 Rådmannen anbefaler tilskudd. Tilskuddet belastes formannskapets disposisjonskonto. 
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Vedlegg 

Prosjektbeskrivelse og tilhørende budsjett 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Victoria Irene Koch 
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Arkivsaksnr.: 18/1662-10   Arkiv: 600  

 

Schjongshallen - sluttrapport på utførte tiltak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

83/20 Formannskapet 16.06.2020 

92/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sluttrapporten tas til orientering 

 

Kommunestyret bevilger 650 000kr inkl.mva til brannsikkerhet, el- sikkerhet og 3- parts 

uavhengig rapport. Bevilgningen belastes formannskapets disposisjonskonto.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret bevilget midler til ulike oppgraderingstiltak i Schjongshallen i forbindelse 

med krav og ønsker i forbindelse med Phanters opprykk til getligaen i 2018 (sak 59/18) 

Kommunestyret er underveis orientert om status og fremdrift sak 32/19 den 04.04.19. 

 

De planlagte tiltakene er nå gjennomført og det er utarbeidet en sluttrapport som orientering til 

kommunestyret, se vedlegg. 

 

Tiltak som er gjennomført 

  

 Ny kameraplattform for media/opplegg mediabuss  

 Nye toalettfasiliteter i sørenden av ishall samt oppgradering av eksisterende WC i 2 

etasje.  

 Ny tribuneløsning på sørenden, utvide publikumskapasitet 

 Løfterampe/heis HC fra 1-2 etasje., samt universell utforming 

 Ny ytterdør ved hovedinngang  

 Nytt avfuktning, varme og ventilasjonsanlegg (3 separate installasjoner) 

 

Alle disse tiltakene er utført og prosjektet er ferdigstilt 
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Kommunestyret inviteres til å ta sluttrapporten til orientering. 

 

I tillegg er det en del tiltak som gjenstår før bygget kan godkjennes. Rådmannen anbefaler at 

kommunestyret bevilger de nødvendige midler slik at gjenstående arbeider kan sluttføres. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Vedlagt saken følger sluttrapport for gjennomførte tiltak i Schjongshallen, se vedlegg. 

 

Tiltak som er gjennomført 

  

 Ny kameraplattform for media/opplegg mediabuss  

 Nye toalettfasiliteter i sørenden av ishall samt oppgradering av eksisterende WC i 2 

etasje.  

 Ny tribuneløsning på sørenden, utvide publikumskapasitet 

 Løfterampe/heis HC fra 1-2 etasje., samt universell utforming 

 Ny ytterdør ved hovedinngang  

 Nytt avfuktning, varme og ventilasjonsanlegg (3 separate installasjoner) 

 

 

Energisparende tiltak 

På slutten av prosjektet ble det avdekket at VVS hoved samlestokk trenger ombygging da den 

ikke er tilfredsstillende for dagens bruk og har feil som Vardar ikke er tilfreds med. En 

ombygging vil gi en innsparing på energi som vi relativt raskt vil spare inn igjen.  

 

Investeringen som er gjort av toppstyring/automatisering (SD anlegg) vil bidra til god drift av 

de nye installasjonene, men styring avhenger også av ombygging på hovedstokk slik at dette 

optimaliseres, og man faktisk har kontroll på hva som måles og styres.   

Vi har estimert kostnader til ca. 280.000,- inkl. mva. for ombygging av hovedstokk med 

nødvendige tiltak på rør føringsveier. 

 

Tiltaket er allerede igangsatt og belastes driftsbudsjettet til eiendom. 

 

Tiltak som gjenstår og som anbefales å gjennomføre. 

 

Det er behov for å belyse byggets beskaffenhet med en uavhengig (3-part) vurdering slik det 

nå fremstår, slik at vi får et godkjent bygg. Bakgrunnen for dette er at mange av tiltakene opp 

igjennom årene er utført på dugnad og er ikke dokumentert eller søkt om. 

 

Brannrådgiver har utarbeidet en brannteknisk rapport for bygget. Det er avdekket feil på 

brannsoner. Det anbefales at en gjør tiltak for sikring av brannsoner i bygget. Rådmannen 

vurderer det slik at disse arbeidene må prioriteres, slik at Schjongshallen blir et godkjent bygg 

for bruk og drift. 
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 Nødvendige tiltak for at bygget kan godkjennes: 

 Innhente 3-parts uavhengig rapport på byggets beskaffenhet (etterkant- løse avvik)  

 Brannsikre soner etter rapport fra brannrådgiver 

 El sikkerhet i bygget (gjenstående avvik oppgraderes) 

Vi har estimert kostnader for disse arbeidene til ca. 650.000,- inkl. mva.  

 

 

Juridiske forhold  

Ringerike kommune eier Schjongshallen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Kommunestyret bevilget midler til oppgradering av Schjongshallen i forbindelse med at 

Panthers rykket opp til get- ligaen i 2018 sak 59/18. 

 

Underveis er kommunestyret orientert om status og fremdrift sak 32/19. 

 

Økonomiske forhold 

Prosjektet er sluttført innenfor rammen til prosjektet. 

 

Nødvendige tiltak er estimert til ca 650 000kr inkl.mva. Rådmannen foreslår at beløpet 

bevilges og belastes formannskapets disposisjonskonto. Formannskapets disp. konto ansvar 

712000 har i 2020, 7 mill kr til disposisjon. Pr 15.05 var det regnskapsført 208 157,- 

Gjenstående beløp på disp. kontoen var da på 6 791 843,- 

 

Rådmannens vurdering 

 

De planlagte tiltak er gjennomført og saken kan tas til orientering. 

 

Underveis i prosjektet ble det avdekket noen feil og mangler, de fleste av disse er nå utbedret 

men noen få tiltak gjenstår fortsatt. 

 

Når det utvides kapasitet i et bygg med sine naturlige begrensninger, så utløser det 

problemstillinger og bygningsmessige utfordringer. Det vil si at hvert enkelt tiltak for 

godkjenning av GET liga spill medførte en rekke andre oppgraderinger som var høyst 

nødvendig (sikkerhet og tilpasninger).  

 

Vi har allikevel klart innenfor bevilget ramme å få gjort flere nødvendige påkostninger uten 

merforbruk, dette er nødvendige sikkerhetstiltak som nødlys, ledelys, røykmeldere osv. 

 

Nødvendige tiltak som gjenstår og som ikke har vært en del av opprinnelig prosjekt er: 

 

Nødvendige tiltak for godkjenning byggesak 

 Innhente 3-parts uavhengig rapport på byggets beskaffenhet (etterkant- løse eventuelle 

avvik)  

 Brannsikre soner etter rapport fra brannrådgiver 

 El sikkerhet i bygget (gjenstående avvik oppgraderes) 
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Vi har estimert kostnader for disse arbeidene til ca. 650.000,- inkl. mva.  

 

Ringerike kommune må ha godkjenning på sine bygg.   

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret bevilge disse midlene slik at nødvendige tiltak kan 

gjennomføres snarest. 

 

Vedlegg 

Schjongshallen - sluttrapport på utførte tiltak 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Arnulf Breines Vik 

 

saksbehandler: Terje Schistad- Stensvoll 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  93/20 

Side 74 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/4667-23   Arkiv: D42  

 

Ringerike krematorium - driftsstans på dagens anlegg, løsning for 3-5 

år og mulige løsninger på lengre sikt  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

82/20 Formannskapet 16.06.2020 

93/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det settes av kr. 535 000,- inkl. mva til nytt styringssystem til kremasjonsovnen. 

Midlene innarbeides i forbindelse med behandlingen av 2. kvartal 

2. Øvrige utbedringer i bygningsmasse må avvente til det er tatt stilling til fremtidig 

løsning. 

3. Ringerike kommune går i dialog med Haslum/Bærum kommune (og eventuelt 

Drammen) for å se om vi kan få til en avtale/løsning i med en av de kommunene. 

4. Det utredes mulige løsninger for hvordan kommunen skal kunne ha et livsnøytralt 

seremonirom på Ringerike og kjølelager (enten videreføre dagens seremonirom i 

krematoriet eller nytt lokale). 

5. Rådmannen vil i løpet av våren 2021 legge frem sak for kommunestyret som 

omhandler status for drift av krematoriet, mulige felles løsninger med 

Haslum/Bærum kommune (evt. også Drammen) og løsninger for seremonirom og 

kjølelager. 

 

 

  

Sammendrag 
I mai fikk vi driftsstans på kremasjonsovnen. Det anbefales at det bevilges kr. 535 000,- i  nytt 

styringssystem, slik at vi kan få ovnen operativ igjen, og slippe å sende kister til kremasjon 

andre steder. Ringerike har en høy kremasjonsandel. Kommunen må i løpet av 1,5-2 år ta 

stilling til hva som skal være fremtidig løsning for kremasjon. Dagens krematorieovn har en 

antatt levetid på inntil fem år, og selve bygningen ivaretar ikke krav til godt innemiljø eller 

HMS for ansatte.  

 

Bakgrunn 
Det var i november 2018 at kommunestyret hadde en sak om krematorium til behandling. 

Saken ble sendt tilbake til administrasjonen med en bestilling om å gjennomføre 

tilstandsvurdering, og gå i dialog med kommunene i Midtfylke, Hallingdal, Hadeland og 
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Ringeriksregionen om mulig samarbeid om felles krematoriedrift. 

 

I mai 2020 fikk vi driftstans på anlegget i krematoriet. Noe som medfører at Ringerike er nødt 

til å sende kister til Drammen for kremasjon. 

 

I denne saken er det aktuelt å ta stilling til: 

- Om Ringerike skal investere i et nytt styringssystem for å få i gang kremasjonsovnen 

eller fortsette å sende kister ut av kommunen for kremasjon?  

- Skal nødvendig oppgradering og større vedlikeholdsarbeider i krematoriet gjøres nå 

eller avvente til kommunen har tatt stilling til fremtidig løsning? 

- Hvilken retning skal Ringerike kommune velge på lengre sikt? 

 

Beskrivelse av saken 
 

 
Ringerike krematorium (sett fra kirkegården til Hønefoss kirke) 

 

Ringerike krematorium ble bygget i 1970 og var dimensjonert for 100 kister årlig. I 1996 ble 

ny ovn tatt i bruk, og denne har en kapasitet på ca. 1000 kister årlig, og det årlige tilfanget (fra 

Ringerike og nabokommuner) lå da på ca. 300 kister. I 2002 kom det miljøkrav, som krevde 

rensing av avgasser. Siden Ringerike krematorium ikke har slikt renseanlegg er det maksimalt 

tillatt med 200 kremasjoner årlig. I 2005 og i 2015 har det blitt gjennomført større arbeider 

med murverket i ovnen. I 2017 nådde krematoriet taket for antall kremasjoner, og måtte 

begynne å sende kister til kremasjon andre steder. Av 310 døde i Ringerike kommune i 2019, 

så valgte 241 kremasjon (78 %). Det er nest høyest kremasjonsandel i hele landet. 

Kremasjonsprosent for hele landet ligger på 44 %. 

 

Kjølerommene i krematoriet fungerer som kjølerom for hele kommunen, både de som skal til 

gravferd og kremasjon. Kapasiteten er 31 kister. Antall kister årlig utgjør ca. 300. 

 

Seremonirommet, som ligger i tilknytning til krematoriet, har plass til 150 personer. Rommet 

er livssynsnøytralt.  

 

Ringerike krematorium brukes i dag på dagtid mellom kl 0800-1600.  
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Hva er et krematorie? 

Et krematorie har tre hovedfunksjoner: 

1) Være et verdig sted for pårørende og oppbevaring av døde 

2) Selve kremasjonen/kremasjonsovn 

3) Seremoni/seremonirom med krav til et nøytralt livssyn. 

 

Teknikk og rite henger sammen. Da dagens krematorium ble bygd i 1970, ble det stilt andre 

krav til funksjoner enn det vi gjør i dag. Når det gjelder arbeidsmiljø (HMS) og inneklima er 

det andre hensyn og lovverk som gjelder, når det har gått 50 år siden Ringerike krematorium 

ble bygget.  

 

Driftsstans – konsekvenser for kremasjonsdriften 

I mai 2020 fikk vi driftstans på anlegget i krematoriet. Det er styringssystemet på ovnen som 

har totalhavarert, og som må skiftes ut i sin helhet for å få ovnen i drift igjen. Driftstansen 

medfører at Ringerike er nødt til å sende kister til Drammen for kremasjon. Det koster ca. kr. 

7500,- per kiste, og med et årlig antall på ca. 230 kister så utgjør det drøye kr. 1 740 000,-  

Det er kommunen som betaler for kremasjon, enten det skjer i Ringerike eller andre steder.  

 

Det er hentet inn et pristilbud fra to leverandører: Crematec og IFZW  

 

Crematec – kr. 333 000,- eks. mva + reise, opphold, lokal elektriker + sikkerhetsmargin 20 %, 

totalt kr. 535 000,- 

IFZW – kr 465 000,- eks. mva + reise, opphold + sikkerhetsmargin 20 %, totalt kr. 715 000,- 

 

Styringssystem fra IFZW leverer noe som kan tas med videre (evt. nytt bygg, eller lettere 

selges), og som er forenlig/kan transporteres med grønt skifte (ikke oljestyrt drift), men ligger 

høyest i pris. Ringerike kommune har rammeavtale med IFZW, men opplever at dette er 

krevende da kommunikasjonen utelukkende skjer på engelsk og samarbeidet ikke har vært 

tilfredstillende. Kommunen ønsker derfor å avslutte denne avtalen. Crematec har levert en pris 

som ligger godt under IFZW. Ovnen ble i sin tid levert av Crematec, og de kjenner også ovnen 

godt.  

 

Kalkylen inneholder ikke interne oppfølgings- og administrasjonskostnader, pga. valutakurser 

samt evt. tiltak pga. korona, og at det i løpet av arbeidene kan dukke opp flere feil/behov for 

utbedringer siden ovnen er såpass gammel, så velger rådmannen derfor å legge inn en 

sikkerhetsmargin på 20 %.  

 

Det som kan bli krevende når det gjelder selve innstallasjon av styringssystemet er at begge 

leverandører kommer fra andre land, og det for tiden er restriksjoner når det gjelder innreise. 

Det er stilt som betingelse fra Crematec, at de ønsker unntak fra karantenebestemmelser for 

sitt personell (som kommer fra Sverige), slik at disse ikke blir oppholdt unødig i landet, før de 

kan iverksette arbeidet (beregnet til å utgjøre 3 virkesdager) og returnere til hjemlandet. 

Leveringstiden fra bestilling er på ca. 10 uker. Selv om drift av krematorieovn er som 

samfunnskritisk funksjon å regne, er det er de samme reglene som gjelder. Gjeldende 

unntaksbestemmelse: «Jobbreiser i Norden: Personer som krysser grensen til Norge er 

unntatt fra karanteneplikt i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den 
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tiden de er i arbeid. Dersom du har fritid i Norge, må du fortsatt oppholde deg i 

reisekarantene på denne fritiden. Du må være i reisekarantene på fritiden i ti dager etter at 

du sist krysset grensen fra Sverige/Finland inn til Norge.» 

Slik nåværende bestemmelser tolkes så vil de kunne reise til jobb, utføre arbeidet, og reise fra 

jobb tilbake til bopelen igjen, mens på fritiden er de i karantene, og eksempelvis kun oppholde 

seg på hotellrommet. Hvordan dette blir når de skal returnere til Sverige igjen har vi ingen 

oversikt over. Siden det er snak om 10 ukers leveringstid, så kan det være at regelverket er 

endret innen den tid. 

 

 

Tilstandsvurdering – krematorieovn, kjølerom, bygning og tekniske anlegg 

 

Det er gjennomført tilstandsvurdering av: 

- Krematorieovn (mars 2019) 

- Kjøle- og fryserom (mars 2019) 

- Bygningen og teknisk anlegg (februar 2019) 

 

Krematorieovn: Murverket i ovnen er i god stand, alderen tatt i betraktning.  

Reservedeler til enkelte av komponentene til ovnen kan være vanskelig få tak i. Rent teknisk 

så kan ovnen trolig brukes i inntil fem år til, såfremt den får løpende vedlikehold og 

murverket repareres og holdes i stand. Utgiftene til vedlikehold forventes å øke i perioden, og 

risikoen for større havari vil også øke. Pga. røykgass og varme vil murverket i brennkamrene 

tæres, noe som bl.a. medfører at kostnadene for oppvarming av ovnen forventes å øke i takt 

med alderen pga. behov for mer brennsel. Innen fem år bør ovnen og røykgasskanalen mures 

om.  

 

Kjøle- og fryserom: Selve kjøle- og fryseanlegget i 1. etasje er teknisk sett i bra stand, og 

forventes å ha flere leveår. Fryserom i 1. etasje er beskrevet å være i bra stand. Kjølerommene 

har ved visuell besiktigelse avlørt noe kondens og svertesopp på innvendig tre-kledning i 

kjølerommet samt småskader og slitasje. 

 

Bygningen og teknisk anlegg: Selve bygget virket solid (stabile grunnforhold, tilstanden på 

grunnmurer og yttervegger synes god). Det er behov for oppgradering av tekniske anlegg (VA 

og EL), samt utskifting av vinduer og dører (som er fra byggeår). Kisteheisen er operativ, men 

usikker driftssikkerhet pga. foreldet elektrisk anlegg. Alder på ventilasjonsanlegg tilsier 

uskiftning. Innvendig oppussing er påkrevet de fleste steder. Foreldede anlegg og planløsning 

gir utfordringer med tanke på HMS for ansatte (kistene flyttes manuelt). Fasiliteter for 

pårørende, slik som WC er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere (ca. 70 cm dørbredde). 

 

Disse tilstandsrapportene avdekker at det er flere utfordringer i dagens bygningsmasse som må 

utbedres for å imøtekomme dagens krav.  

 

Det er avdekket et behov for utbedring av ventilasjon. Eksisterende ventilasjon i seremonirom 

er defekt. Det avholdes inntil 3 seremonier i løpet av en dag og uten ventilering så er ikke 

dette bra. Det er også lukt fra kjølerom. Det er utettheter i takkonstruksjon ved mellomkontor 

(synlige merker viser at det også kan være det flere steder). Vanninntrengning i bygg skader 

konstruksjon/deler og fører til dårlig innemiljø. Det elektriske er stedvis svært gammelt, i hele 

bygget, og det er bl.a. gammel tavle/skap i kjeller.  
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Antatt kostnadsramme for å gjennomføre tiltak, slik som ventilasjon, universell utforming av 

seremonirom, elektrisk oppgradering av bygg, tiltak i kjølerom, tetting av tak og generell 

oppussing, ligger på rundt 3 millioner. Også når det gjelder logistikk og HMS er det åpenbare 

mangler og behov for forbedringer. Sammenlignet med andre krematorier så er Ringerike 

krematorie lite effektivt når det gjelder det driftsmessige. Og de hjelpemidlene som er 

tilgjengelig i dag, lar seg vanskelig bruke pga. plassmangel.  

 

 

Juridiske forhold  

I gravferdslovens § 1 fremgår det at gravlegging skal skje med respekt for den avdødes 

religion eller livssyn. Gravferdsloven verken pålegger eller legger føringer for hvem som kan 

eie eller drive et krematorium. Det er en rett å få gravlagt den avdøde i en grav (enten 

urnegrav eller kistegrav). Det er ingen rettighet å bli kremert. Å tilby kremasjon eller å drive 

krematorium er ingen lovpålagt oppgave. 

 

Av de ca 26 krematorium som finnes i Norge så er omtrent halvparten eid av kirkelig 

fellesråd, mens de øvrige er eid av kommunen eller interkommunalt selskap. 

I Ringerike så er krematoriet eid av kommunen, mens det er kirkelig fellesråd som står for 

drift og daglig oppfølging.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Da saken var til behandling i kommunestyremøte 01.11.2018, så ble det fattet følgende 

vedtak:  

 

1. Kommunestyret ønsker med bakgrunn i saksfremlegget ikke å fatte prinsippvedtak om 

bygging av nytt krematorium.   

2. Rådmannen fremmer ny sak med en teknisk tilstandsrapport fordelt på  

a. Den delen av dagens anlegg som omfatter ovn og kjølelager og en 

kostnadsanalyse på hva som må gjøres for å sette den delen i stand i forhold til 

lovkrav og bedre funksjonell bruk.  

b. Seremonirommet og de delene det pekes på i saksfremlegget vedrørende 

ventilasjon, orgel og sanitæranlegg.  

3. Rådmann går i dialog med kommunene i Midtfylke, Hallingdal, Hadeland og 

Ringeriksregionen med hensikt å kartlegge eventuelt samarbeid om 

kjøle/forbrenningskapasiteter i et anlegg som dekker mer en Ringerikes behov, og ved 

mulighet ser på om det kan utarbeides en intensjonsavtale om slikt samarbeid.  

4. Resultatet legges frem i ny sak med sikte på beslutning på en oppgradering av dagens 

anlegg, eller investering 

 

 

Økonomiske forhold 

I Ringerike så er krematoriet eid av kommunen, mens det er kirkelig fellesråd som står for 

drift og daglig oppfølging. Driftsregnskapet for krematoriet de siste årene har ligget mellom 

kr. 1 200 000 – 1 500 000,-. (hvorav overføring til fellesrådet utgjør ca. 610 000). Dersom 

man fordeler dette på 200 kremasjoner, blir enhetskostnaden kr. 6 000 -7 500,-. 
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Et krematorium kan kreve betaling for kremasjon, men kan ikke kreve kommunal 

kremasjonsavgift. Det er kun kommunen, etter et vedtak i kommunestyret, som kan kreve inn 

kommunale avgifter (selvkost). Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav 

fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet. Utenbys beboere må betale kremasjon. (se 

vedlegg)  

 

Ringerike dekker kremasjon, og selve kremasjonen koster ikke noe for de etterlatte, heller 

ikke der kremasjonen skjer utenfor Ringerike.    

 

Etter søknad kan NAV gi støtte for å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden, og 

dekker blant annet nødvendige utgfter til båretransport til og fra krematorium. Egenandelen 

ligger på rundt 2 500 kr.   

 

Erfaring fra byggeprosjekter i andre kommuner viser at investeringskostnaden for nytt 

krematorium ligger i størrelsesorden 70 millioner kroner. (Se også vedlegg 7, side 35-36, som 

omhandler etablering av krematorium andre steder). Prisen for en kremasjon varierer men 

ligger et sted mellom kr. 7 000 – 8 000,-.  Ringerike kommune har avtale med Drammen 

kommune om kremasjon, og dette har en pris på kr. 6 855,-/kiste og kr. 720,- for forsendelse 

av urne.  

 

 

Alternative løsninger 

 

Dersom det ikke er ønskelig å sette istand kremasjonsovnen, og fortsette å sende kister til 

kremasjon andre steder, kan et vedtakspunkt se slik ut: 

 

Det settes ikke av midler til oppgradering av kremasjonsovnen.  

 

Hvis det er ønske om at det gjennomføres tiltak i krematoriet/seremonirom, og at dette 

innarbeides i budsjettprosessen kan et vedtakspunkt se slik ut: 

   

Rådmannen skal innarbeide nødvendige tiltak og oppgraderinger knyttet til 

krematoriet/seremonirom i budsjett for 2021.  

 

 

Dersom det er ønskelig å utrede muligheter for et nytt krematorium med samme beliggenhet 

som dagens, kan et vedtakspunkt se slik ut: 

 

Det skal utredes muligheter og kostnadskalkyle for ombygging av eksisterende 

krematorium og oppføring av nytt krematorium på samme sted. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Denne saken berører mål 9 mindre ulikhet og 11 bærekraftig by og lokalsamfunn, ved at det 

ikke koster noe for kremasjon, og at det er livssynsnøytralt og uavhengig trossamfunn og at 

urnegrav krever mindre areal enn kistegrav. 
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Rådmannens vurdering 

 

Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for en verdig gravferd i nærmiljøet. Holdningen til 

gravferdsform varierer alt etter religion, tro- og livssyn. I tillegg til endringer i kultur, religion 

og livssyn, vil også selve krematoriedriften og lokal forvaltning være med å påvirke holdning 

til kremasjon. I Ringerike forventer vi befolkningsvekst, og som en følge av det vil også antall 

døde øke i tiden fremover. Kostnader for en kremasjon, og hvor tilgjengelig krematoriet er for 

innbyggerne, vil være viktige faktorer som kan påvirke kremasjonsstatistikken. På Ringerike 

er kremasjonsandelen svært høy, og nær 4 av 5 velger kremasjon.  

 

Selv om det ikke er en lovpålagt oppgave å drive med krematoriedrift, så er det ønskelig å 

tilrettelegge for at folk flest velger kremering og urnegrav, istedenfor kistegrav. På den måten 

reduseres behov for kirkegårdsarealer og kommunen slipper større investeringer i 

gravplassutvidelser. 

 

Investere i nytt styringssystem – få kremasjonsovnen operativ igjen 

Rådmannen mener at det er helt nødvendig å få kremasjonsovnen operativ igjen, ved å 

investere i et nytt styringssystem. Å sende kister til Drammen for kremasjon vil på årsbasis 

utgjøre ca. 1 740 000,-.  

 

Tilstandsrapporten fra Högonäs Borgestad (fra 2019) viser at kremasjonsovnen har en antatt 

levetid på inntil 5 år, under forutsetning av at ovnen vedlikeholdes jevnlig og murverket 

repareres og holdes ved like. Högonäs Borgestad har i dialogen med kommunen påpekt at 

levetiden avhenger av at driftspersonellet har rett kompetanse, lang erfaring og kjenner ovnen 

godt. Dette slik at evt. småfeil/justeringer kan håndteres på riktig måte, og at driften/antall 

kremasjoner per driftsdag er optimal. Ovnen er 25 år, og økende alder gjør at det må forventes 

økende behov for vedlikehold i perioden, og at også energiforbruket må forventes å øke noe 

frmeover. Rådmannen er opptatt av at vi skal sikre et vedlikehold og en drift som gjør at 

ovnen kan fungere så lenge som mulig. Högonäs Borgestad har anslått 5 år, dvs. frem til 2024. 

Oppstår det større feil/svikt blir levetiden kortere. Med god drift og vedlikehold kan kanskje 

levetiden bli mer enn fem år? Rådmannen vil være i dialog med fellesrådet slik at vi i 

fellesskap sikrer ivaretakelse av ovnen i årene fremover.  

 

Når kremasjonsovnen kommer i drift igjen, så vil vi kunne forestå flesteparten av 

kremasjonene i kommunen (2019: 241 kremasjoner/året), mens andelen som må sendes ut av 

kommunen trolig vil øke litt for hvert år som går (2019: ca. 17 %). 

 

Muligheter fremover – samarbeid med andre kommuner 

 

Slik rådmannen ser det har vi en tidshorisont på 1,5 til 2 år, før vi må ha tatt stilling til hva vi 

gjør fremover. Om 3-5 år så må kremasjonsovnen gjennom en større rehabilitering (ovnen og 

røygasskanalen må mures om). Det er mulig, men driftssikkerheten blir en større risikofaktor i 

takt med høyere alder på anlegget. Det er også mulig å vurdere å bygge om eksisterede 

krematorium, eller et nybygg (enten samme sted eller annet sted), eller at kommunen søker 

samarbeid utenfor kommunen. 

 

Selv om Ringerike skulle velge å utføre selve kremasjonen et annet sted enn i Ringerike, så vil 

det være behov for et seremonirom lokalt. I tillegg så må vi også ha et kjølelager som dekker 
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behovet for hele kommunen. 

 

I 2018 var kommunen i dialog med kommuner i øvre Buskerud og deler av Oppland, og har 

fått tilbakemedlinger om at det er interesse for kjøp av kremasjon fra Ringerike. Det betinger 

at kremeringen gjennomføres med respekt og verdighet. I tillegg at kostnadene ikke må 

overstige vesentlig det andre krematorium tar for denne tjenesten.   

 

Tilstandsrapportene viser at bygget er solid, men at det er et behov for oppgradering av 

tekniske anlegg og vinduer/dører. Krematoriet er tungdrevent, med tunge løft for de ansatte, 

samt at vi ikke har mulighet (pga. kapasitetsbegrensning) til å håndtere dagens antall 

kremasjoner, og heller ikke kommunens behov fremover. Kremasjonsovnen må skiftes ut i 

løpet av 3-5 år. Ved utskiftning bør det bygges med renseanlegg, slik at kommunen kan få full 

kapasitet av en ny kremasjonsovn. Det har vist seg vanskelig å innpasse et slikt renseanlegg i 

eksisterende bygningsmasse, evt. som tilbygg pga. krematoriets beliggenhet.   

 

Ombygging av dagens krematorie kan være en mulighet, men dette må utredes for å se 

hvorvidt det ved ombygning/innpasning kan la seg gjøre å få til alle funksjoner som er 

ønskelig, og ikke minst det prosesstekniske med ovn og tilhørende renseanlegg.  

 

Det å bygge et nytt krematorium er også en mulighet. Erfaring fra byggeprosjekter i andre 

kommuner viser at investeringskostnaden for nytt krematorium ligger i størrelsesorden 70 

millioner kroner. Driftsutgiftene av disse anleggene har også vist seg å være høyere enn det 

Ringerike kommune har idag. Med det tilfanget av kremasjoner som er i vårt område i dag 

(ca. 230 kister årlig), og selv med tilfang fra et større omland så vil kostnaden per kremasjon 

bli høyere enn det vi har i dag. Med andre ord, dersom Ringerike skulle velge å bygge et nytt 

krematorium, så vil det pga. lavt antall kister trolig bli utfordrende å få kremasjonsavgiften lav 

nok, til at andre kommuner vurderer det som aktuelt å bruke kremasjonstjenesten til 

Ringerike. 

 

Pga. driftstansen som oppsto på Ringerike krematorium i mai så har rådmanen også vært i 

dialog med krematoriene i Haslum og Drammen. I Haslum (Bærum kommune) har de 

utfordringer med kapasiteten, og vil snarlig gå i gang med å utrede muligheter for å øke 

kapasiteten. Rådmannen ønsker at Ringerike går inn i dialogen, og ser hvorvidt vi kan dekke 

behovet som Ringerike har gjennom et samarbeid med Haslum (Bærum kommune). 

 

 

Oppsummering – konklusjon 

 

Rådmannen vil anbefale at det investeres i nytt styringssystem, slik at kremasjonsovnen blir 

operativ igjen. Det vil være rimeligere for kommunen, enn å kjøpe tjenesten eksternt.  

 

Rådmannen vurderer at dagens driftsløsning ikke er tilfredsstillende, og at det er et behov for 

både nødvendige oppgradering- og vedlikeholdstiltak. Det er usikkerhet om hvor lenge 

kremasjonsovnen varer (selv med oppgradering av styringssystemet). Derfor blir det vanskelig 

for rådmannen å gå inn for at det brukes flere millioner for å gjennomføre tiltak og 

oppgradering i bygget – før kommunen har tatt stilling til hva som skal bli løsningen for 

Ringerike fremover. Rådmannen finner det derfor ikke riktig å investere midler i et bygg hvor 

vi er usikre på om det fortsatt skal være samme driftsform om fem år, som det er i dag. 
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Rådmannen vil anbefale at øvrige utbedringer i bygningsmassen (beregnet å utgjøre 3 

millioner) må avvente frem til det er tatt stilling til fremtidig løsning. 

 

  

Rådmannen anbefaler at kommunen går i dialog med Haslum/Bærum kommune (og eventuelt 

Drammen) for å se om vi kan få til en løsning/avtale, og ser på løsninger for hvordan 

kommunen skal kunne ha et livsnøytralt seremonirom på Ringerike og kjølelager (enten 

videreføre dagens seremonirom i krematoriet eller nytt lokale).  

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart – som viser hvor krematoriet ligger 

2. Pristilbud Crematec– nytt styringssystem 

3. Pristilbud IFZW – nytt styringssystem 

4. Kjøle- og fryseanlegg – tilstandsvurdering, datert 06.03.2019 

5. Bygning og tekniske anlegg – tilstandsvurdering, datert 26.02.2019 

6. Krematorieovn – tilstandsvurdering, datert 13.03.2019 

7. Rapport fra forstudie – Krematorium i nedre Glomma-regionen, august 2019 

8. Kremasjonsstatistikk for hele landet i 2019 

9. Saksprotokoll fra behandling i kommunestyret, 01.11.2018 

10. Saksframlegg 

11. Beskrivelse av hva et krematorium bør være 

12. Satser i betalingsregulativ 2020 for begravelse, bisettelse, gravsted mm. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Hilde B. Fivelsdal 
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Arkivsaksnr.: 17/2108-9   Arkiv: 400  

 

Evaluering av Ringerike kommunes seriøsitetskrav  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

94/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
Kommunestyret legger til grunn de til enhver tid gjeldende omforente seriøsitetsbestemmelser 
mellom kommunesektorens organisasjon, direktoratet for forvaltning og IKT, Byggenæringens 
landsforbund og Fellesforbundet som seriøsitetskrav for Ringerike kommune.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 
Kommunestyret fattet den 05.10.2017 følgende vedtak i sak nr. 17/2108-8: 

1.Kommunestyret vedtar retningslinjer for å motvirke sosial dumping, svart arbeid og 

arbeidslivskriminalitet, slik det fremgår av Rådmannens reviderte framlegg, med de 

endringer/tillegg markert med understrekninger. 

2 A. Kommunestyret ber Rådmannen fremme sak med forslag om innkjøp og bruk av datasystem. 

Med dette vil kommunen til enhver tid ha oversikt over mannskapslister og hvem som er inne på 

kommunens byggeplasser og dermed ha kontroll i sann tid. 

2 B. Det vises blant annet til Oslo kommunes positive erfaringer med slikt system. 

2 C. Rådmannen får i oppdrag å utrede hvilke systemer som er tilgjengelige og kostnader ved slik 

anskaffelse. 

3. Ringerike Kommunes kostnader i forbindelse med arbeid mot sosial dumping, svart arbeid og 

arbeidslivskriminalitet innarbeides i årsbudsjett 2018. 

4. Kommunestyret støtter Rådmannens initiativ/tiltak: 

 At det gjennomføres risikoanalyser av de enkelte anskaffelser, oppfølging av 

leverandører under kontraktsperioden og samarbeid med politi, arbeidstilsyn og 

skatteetat. 

 At det gis pålegg til innkjøpsavdelingen, utbygging og andre enheter som foretar 

innkjøp å implementere et internkontrollrammeverk som presentert av politiet i 

Kommunestyrets møte 07.09.17. 

 At enhetene pålegges å innføre rutiner for kontraktsoppfølging slik politiet presenterte på 

møtet. 

 At Ringerike Kommune skal inngå et pilotprosjekt med politiet for bekjempelse av 
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arbeidslivskriminalitet. 

1. Utarbeidelse av Ringerike kommunes etiske innkjøpsstrategi – samfunnsansvar og sosiale 

vilkår for risikoutsatte leveranser. 

 

Ved utarbeidelse av Ringerike kommunes etiske innkjøpsstrategi vurderes følgende inntatt: 

 I varekontrakter der det er risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, 

eller ILOs kjernekonvensjoner i leverandørkjeden, skal det tas inn sosiale 

kontraktskrav med sikte på å forhindre slike brudd. 

 Tilsvarende sosiale kontraktskrav skal stilles til leverandør i bygge – og 

anleggskontrakter – og tjenestekontrakter med verdi over kr 500 000,- der det er risiko for 

brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner, i 

leverandørkjeden. 

 Leverandører som bedriver aktiviteter som kan knyttes til alvorlige brudd på 

grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner, eller som benytter 

underleverandører som bedriver slike aktiviteter, skal avvises fra oppdrag i Ringerike 

kommune. 

 

Alvorlige brudd på etterlevelse av slike krav i kontraktsperioden skal medføre heving av kontrakten. 

 

Leverandør skal bekrefte ved egenerklæring at FNs og ILOs kjernekonvensjoner overholdes, 

herunder at ILO-konvensjon nr. 94 blir fulgt. 

 
Seriøsitetskravene skulle evalueres i løpet av 2019. Rådmannen beklager at denne saken kommer i 
2020, dette har sammenheng med at vi har hatt behov for å tilegne oss erfaring med 
bestemmelsene for å ha noe å evaluere på.  
 
I vedlegg 1 til denne saken ligger en foreløpig evaluering av seriøsitetskravene basert på kommunen 
sine erfaringer. Ringerike kommune har nå flere større prosjekter som er i ulike faser, men ingen 
som ennå er avsluttet hvor seriøsitetskravene ligger til grunn i anskaffelsen. Innen utgangen av 2020 
anser vi at flere større prosjekter har kommet så langt i gjennomføringen at det vil være mulig å 
komme med konkrete erfaringer for hele gjennomføringen.  
 
I det følgende vil vi gjøre rede for oppfølging av vedtakene i sak nr. 17/2108-8. Rådmann vil også 
redegjøre for samhandling med politi, a-krim og skattoppkreveren. Under juridiske forhold vil 
Rådmannen vurdere seriøsitetsbestemmelsene opp mot EØS rettslige forpliktelser, 
anskaffelsesregelverket, personvernlovgivningen og arbeidsrettslige forhold, jf. vurderingen fra 
Wiersholm.  
 
Link til Wiersholms utredning – vurdering av seriøsitetsbestemmelser finnes her. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 
I påfølgende tekst følger svar og redegjørelse i forhold til punkter fra vedtak i sak nr. 17/2108-8. I 
vedlegg 1 til denne saken følger Utbygging sin foreløpige evaluering av seriøsitetskravene.  
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Mannskapsregistreringssystem - punkt 2 A/C: 
  
Det vises til politisk sak 18/ 958. Utbygging har gått til anskaffelse av 

mannskapsregistreringsverktøyet Infobric. Det er stilt krav om bruk av systemet i anskaffelser. 

Datasystem for mannskapsregistrering er implementert i utbyggingsprosjekter.   

Erfaring med system for mannskapsregistreing så langt er god, samt at systemet fungerer etter 

hensikten. 

 

Det vises til politisk sak 18/ 958. Det er innkjøpt 10 registreringsbokser til totalkostnad av kr 109.000 
eks. mva. Dette er belastet utbygging sitt driftsbudsjett. 
 
Kostnader - punkt 3:  
 
I forhold til investeringsprosjektene blir kostnader forbundet med oppfølging innarbeidet i 
administrasjonskostnadene og prosjekt/ byggeledelse for hvert enkelt prosjekt. Som et grovt 
overslag anser Utbygging kostnadene forbundet med oppfølging i større investeringsprosjekter til å 
være i størrelsesordenen 150- 200.000 kr eks. mva for prosjekter med byggetid ca. 2 år.  
 
Risikoanalyser, kontraktsoppfølging og internkontrollrammeverk - Punkt 4 
 
Innkjøpsavdelingen og utbygging gjør risikovurdering av alle anskaffelser, dette er en del av rutinen 

til innkjøp. Basert på funnene i risikovurderingen tilpasses de krav som stilles i tildelingskriterier, 

kvalifikasjonskrav og kontrakt.  

Ved signering av kontrakt bruker vi Difi sitt verktøy for risikovurdering av lønns og arbeidsvilkår.  
Dette er innarbeidet i rutinen til innkjøp. Dette verktøyet er utviklet for offentlige oppdragsgivere til 
å vurdere risiko for brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser som omfattes av 
forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Ved å bruke verktøyet får man veiledning 
til å prioritere hvilke kontrakter som må kontrolleres grundigere. Verktøyet følger Difis anbefalte 
arbeidsflyt for ivaretakelse av kravene i forskriften. 
 
Den avdeling/enhet/sektor som har behovet i kommunen har ansvaret for å følge opp leverandører i 
kontraktsperioden. Ved sektorovergripende kontrakter er det innkjøp som gjør 
kontraktsoppfølgningen. Her oppdateres risikovurderingen basert på funn underveis.  
 
Oppfølging av leverandører under kontraktsperioden i byggeprosjekter 

 Prosjektleder/ byggeleder har ansvaret for kontraktsoppfølging, oppfølging av leverandører 

under kontraktsperioden. Prosjektansvarlig for Utbygging sørger for at dette blir gjennomført 

i henhold til gjeldende bestemmelser og rutiner.  

 Entreprenøren rapporterer hver måned status i prosjektet, herunder også på seriøsitetskrav. 

Eksempelvis i forhold til lærlingekrav, fagarbeidere etc.   

 Investeringsprosjektene rapporteres videre av Utbygging hver måned til assisterende rådmann. 

Seriøsitetskravene er en del av denne rapporten.  Eventuelle avvik på seriøsitetskravene skal 

rapporteres. Prosjektet vil be entreprenør om korrigerende tiltak.  

 Entreprenøren skal særskilt søke byggherre ved behov for flere ledd i kontraktskjeden (antall 

ledd underentreprenører). I søknaden skal det og fremkomme hvilke konkrete 

underentreprenører entreprenøren tenker å benytte seg av. Utbygging, og evt. prosjektets 

styringsgruppe behandler søknader om dispensasjonssøknader for flere ledd. Dersom en 

leverandør i løpet av prosjektet ønsker å benytte seg av en ny underleverandør som ikke er 

tidligere meddelt må dette varsles til Prosjektleder. Prosjektleder vil da etterprøve at den nye 

underleverandøren tilfredsstiller vilkårene i seriøsitetskravene.   
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 Prosjektleder/Byggeleder vil ta stikkprøver av HMS-kort (byggeplasskort), arbeidsavtaler, 

arbeidstider og mannskapslister. Prosjektleder på det aktuelle prosjektet har direkte tilgang til 

system for mannskapsregistrering og kan når som helst hente ut oppdaterte lister.  

 

  

Samarbeid med politi, arbeidstilsyn og skatteetat 

  

Utbygging har samarbeid med lokal politikontakt, A- krim senteret, samt lokalt skattekontor, 

og har jevnlige møter.  Utbyggingsavdelingen har ikke hjemmel til å kontrollere forhold som 

er underlagt politi- og skattemyndighet. Har prosjektadministrasjon mistanke om at det 

foreligger ureglementerte forhold skal dette varsles til aktuell myndighet. Dette vil foregå 

ved at prosjektleder varsler til prosjektansvarlig, som i samråd med leder for utbygging 

varsler til relevant myndighet.  

 

Byggherre har som en del av stikkprøvekontroll hentet ut mannskapslister på to aktuelle 

byggeplasser (2018). Listene ble oversendt politikontakt, som hadde videre dialog med A- 

krim senteret for kontroll. A- krim senteret hadde den gang ingen funn å rapportere på 

mottatte lister.  

 

Sommeren 2018 ble det utført en uanmeldt kontroll på byggeplassen ved Ullerål skole. A – 

krim senteret ved utlendingsenheten hadde regien på gjennomføringen.  Medvirkende 

enheter var vårt lokale skattekontor, lokalt politi, og representanter fra kommunen sin  

utbyggingsavdeling. Ved kontrollen ble alle personer kontrollert mht. gjeldende krav av 

skatteetaten og politiet. Eventuelle funn som ble gjort er taushetsbelagt og ble derfor ikke 

rapportert byggherre. Utbyggingsavdelingen kontrollerte HMS rutiner. Ved kontroll ble det 

ikke funnet avvik. (Prosjektet Ullerål skole har ikke kontraktfestet kommunens egne 

seriøsitetskrav da disse ikke hadde trådt i kraft ved gjennomføring av anskaffelsen). 

 

Utbygging erfarer at det for tiden er begrenset kapasitet hos politi/ arbeidstilsyn til å 

gjennomføre større aksjoner/ kontroller uten mistanke om vesentlige overtredelser/ 

lovbrudd. 

 

Skatteoppkreverkontoret har bidratt med en felleskontroll på et byggeprosjekt i kommunal regi.  

 

Kontroll av proffmarkedet innen bygg og anlegg er et prioritert område for Skatteetaten og også 

førende for skatteoppkreverkontoret. Arbeidsgiverkontrollen ved skatteoppkreverkontoret har 

gjennomført kontroller innenfor dette området, som også omfatter kommunale prosjekt. Kontrollene 

er utført innenfor skatteoppkreverens eget myndighetsområde innenfor skatte og avgiftslovgivningen 

(bla. opplysningsplikt om arbeidsforhold og lønnsytelser og betaling av skattekrav). Pga av 

taushetsplikt kan ikke resultat fra kontrollvirksomheten deles med andre deler av kommunen. I praksis 

er det kun merknader på HMS-området som det er vurdert at kan deles. Skatteoppkreveren må ha 

fullmakt fra den enkelte oppdragstaker/entreprenør for å dele annen informasjon fra kontrollene. 

Taushetsplikt, avklaring av roller og kapasitet har medvirket til at det ikke har blitt noe mer 

formalisert samarbeid rundt kontroll av seriøsitetskravene. Stortinget har vedtatt å overføre 

skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Denne fristen er som 

følge av coronapandemien utsatt til 1. november 2020.  

 

Det er ikke avklart på hvilken måte samhandling og kommunikasjon mellom kommunen og 

Skatteetaten skal skje etter virksomhetsoverdragelsen. Kontrollen i Skatteetaten forventes å fokusere 

på de større bysentra. Etter virksomhetsoverdragelsen er nærmeste kontrollmiljø hos Skatteetaten i 

Drammensregionen og Tønsberg (A-krim senter, hvor flere statlige kontrollinstanser samarbeider). 
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Internkontrollrammeverk 

 

Det refereres til pålegg til innkjøpsavdelingen, utbygging og andre enheter som foretar innkjøp å 

implementere et internkontrollrammeverk som presentert av politiet i Kommunestyrets møte 07.09.17. 

Internkontroll vedrørende oppfølging av seriøsitetskrav er ivaretatt gjennom sjekklister, rutiner og 

månedlig rapportering. Seriøsitetsbestemmelsene er lagt ut på hjemmesiden til kommunen. I tillegg 

legges de ved alle anskaffelser. Det europeiske egenerklæringsskjema (heretter kalt ESPD skjema) 

underbygger viktigheten i anskaffelser over EØS terskelverdi (2,05 millioner kroner). Vi har et eget 

punkt knyttet til lønns- og arbeidsvilkår i alle konkurransegrunnlag. 

 

Det gjøres risikovurderinger før alle anskaffelser, ved signering og under utførelsen av kontrakten. Se 

punkt 4. Tiltak og krav for å håndtere risiko korrigeres underveis som en følge av undersøkelser, 

rapportering og oppfølging. Etter store anskaffelsesprosesser og ferdigstillelse av kontrakter foretas 

det sluttevalueringer som danner grunnlag for eventuell korrigering av risikostyringen og eventuell 

forbedring av prosesser. 

 

Etisk innkjøpsstrategi - punkt 4.1 

 

Innkjøpsavdelingen har fokus på samfunn, etikk og miljøansvar i alle anskaffelser. Dette 

fremgår av Innkjøpsavdelingens anskaffelsesstrategi hvor et av fem strategiske hovedpunkter er 

at «Ringerike kommune skal ta samfunns- og miljøansvar i sine anskaffelser». Dette 

hovedpunktet har fire underliggende strategiske mål. Disse følges opp av årlige handlingsplaner 

med konkrete tiltak knyttet til oppfyllelsen av strategipunktene. Seriøsitetsbestemmelsene 

legges til grunn i alle anskaffelser, ESPD skjema stiller også sosiale krav i del III anskaffelser. 

For eksempel oppstilles følgende avvisningsgrunner: Barnearbeid og andre former for 

menneskehandel, brudd på bestemmelsene om sosiale forhold og brudd på bestemmelsene om 

arbeidsforhold. 

 

Når det gjelder egenerklæring om at FNs og ILOs kjernekonvensjoner overholdes, herunder at ILO-

konvensjon nr. 94 blir fulgt, erklæres dette for del III anskaffelser og noen del II anskaffelser i ESPD 

skjema. Når det gjelder del I anskaffelser og noen del II anskaffelser stilles ikke kravet til 

egenerklæring da departementet har fremhevet at slike egenerklæringer ikke er et effektivt 

virkemiddel for å sikre overholdelse av grunnleggende regler. For alle anskaffelser av tjeneste, og 

bygge- og anleggsarbeider ivaretas også disse hensynene av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i 

offentlige kontrakter. Denne forskriften fremheves og gjøres gjeldende i alle kommunens relevante 

anskaffelser. 

 

Juridiske forhold 
 

Kommunesektorens organisasjon ("KS"), Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening ("BNL") 

og Direktoratet for forvaltning og IKT ("Difi") ble i november 2015 enige om å anbefale en rekke 

kontraktsbestemmelser som skal fremme seriøsitet i forbindelse med anskaffelser i byggenæringen, 

kalt de omforente seriøsitetsbestemmelsene ("seriøsitetsbestemmelsene").  

 

Etter at nytt anskaffelsesregelverk trådte i kraft 1. januar 2017 ble seriøsitetsbestemmelsene tilpasset 

de nye anskaffelsesreglene. Før sommeren 2019 varslet Fellesforbundet og BNL behov for å se på 

seriøsitetsbestemmelsene på bakgrunn av de erfaringer man hadde gjort siden bestemmelsene ble 

innført i 2015, samt et ønske om at bestemmelsene skal bli en nasjonal standard for bygge- og 

anleggsnæringen – en såkalt "Norgesmodell".  

 

På denne bakgrunn har BNL og Fellesforbundet utarbeidet et utkast til reviderte bestemmelser, med et 

ønske om at KS og Difi også stiller seg bak disse. På denne bakgrunn har KS bedt Wiersholm om en 

juridisk vurdering av om seriøsitetsbestemmelsene, inkludert de nye foreslåtte endringene, er lovlige 



  Sak 94/20 

 

 Side 88 av 127   

 

fra et anskaffelsesrettslig perspektiv. Der det er relevant er det også vurdert om bestemmelsene er 

lovlige fra et skatte- og arbeidsrettslig perspektiv og personvernrettslige regler.  

 

Link til Wiersholms utredning – vurdering av seriøsitetsbestemmelser finnes her.  

 

Rettslig grunnlag: 

 

Wiersholms utredning – vurdering av seriøsitetsbestemmelser: 

 

Oppdragsgivere har etter anskaffelsesregelverket en relativt vid adgang til å oppstille 

kontraktskrav knyttet til arbeidsforhold og andre sosiale forhold. En forutsetning for å 

oppstille slike krav er imidlertid at kravene samsvarer med de grunnleggende prinsippene i 

LOA § 4, og at de har tilstrekkelig tilknytning til leveransen jf. LOA § 5 (2) og FOA § 19-1 

(1). Dette betyr at kravene må ha en form for tilknytning til arbeidene som skal utføres under 

kontrakten. Kravene kan videre ikke fremstå som uforholdsmessige eller 

konkurransebegrensende, og de må overholde kravet til likebehandling. I sistnevnte ligger at 

kravene ikke kan virke diskriminerende for utenlandske leverandører. Kontraktskravene må 

også være tilstrekkelig klart utformet for å overholde LOA § 4. 

 

Rådmannen har vurdert kommunens seriøsitetsbestemmelser opp mot funnene i rapporten. 

Kommunens seriøsitetsbestemmelser er i stor grad tilsvarende de Wiersholm har vurdert.  

 

Basert på rapporten vil følgende seriøsitetsbestemmelser være i strid med regelverk: 

 

 Begrensning i antall ledd underleverandører: fordi det er et uforholdsmessig krav da det går 

lenger enn det som er nødvendig og kravet er dermed konkurransebegrensende og i strid med 

LOA § 4.  

 Krav om tarifflønn mellom oppdrag: fordi kravet går ut over den preseptoriske arbeidsrettslige 

lovgivningen. Kontraktskrav kan ikke begrense leverandørens lovlige handlingsrom etter 

arbeidsmiljøloven. På denne bakgrunn er vår vurdering at krav til lønn mellom oppdrag strider 

mot LOA § 4 og tilknytningskravet i LOA § 5 (1) og 19-1 (1).  

 Krav om bruk av fast ansatte: fordi kravet diskriminerer mellom fast og midlertidig ansatte.  

 Lønns- og arbeidsvilkår: fordi kravet i forhold til et arbeidsrettslig perspektiv går vesentlig ut 

over forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Videre i et personvernrettslig 

perspektiv der kontrakten verken er omfattet av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår eller 

forskrift om informasjon- og påseplikt og innsynsrett. Disse forholdene og at kravets 

virkeområde gjelder videre enn de ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten er i 

strid med de grunnleggende prinsippene i LOA § 4. 

 Rett til innsyn i alle leverandørens forhold som har betydning for oppfyllelse av kontrakten: 

det er problematisk å stille et krav om pliktig medlemskap i StartBANK eller lignende da det 

er vanskelig å oppfylle for utenlandske leverandører, og kravet vil derfor være 

konkurransebegrensende. 

 

Basert på rapporten må følgende seriøsitetsbestemmelser vurderes konkret ved hver anskaffelse: 

 

 Krav om faglærte håndverkere: fordi kravet kan være i strid med plikten til konkurranse og 

likebehandling ved at den kan utelukke enkelte utenlandske leverandører. 

 Lærlinger: fordi kravet til lærlinger må stå i forhold til kontraktens art og omfang. Det må 

foretas en forholdsmessighetsvurdering. I tillegg kan det være vanskelig å få tak i tilstrekkelig 

antall lærlinger, noe som kan være konkurransebegrensende og således i strid med loven. Se 

LOA § 4. 



  Sak 94/20 

 

 Side 89 av 127   

 

Basert på rapporten vil følgende seriøsitetsbestemmelser være i tråd med regelverk: 

 

 Internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

 Krav om HMS-kort fra første dag 

 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker 

 Krav om betaling til bank 

 Forbud mot kontant betaling 

 

For mer informasjon knyttet til de enkelte bestemmelsene, se rapporten. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne saken? 

 

Bærekraftmålene om samarbeid for å nå målene, god utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst, 

mindre ulikhet og bærekraftige byer og samfunn er bærekraftsmål som har betydning for denne saken. 

Særlig bærekraftsmålet om å oppnå anstendig arbeid og økonomisk vekst har betydning for hvilke 

bestemmelser kommunen inntar i sine seriøsitetsbestemmelser. Seriøsitetsbestemmelsene er med på å 

redusere uformelt og svart arbeid, som bidrar til oppnåelsen av målet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen innfører de seriøsitetskrav som kommunestyret bestemmer. Basert på vurderingen til 

Wiersholm er flere av dagens seriøsitetskrav i strid med annen lovgivning. Rådmannen er kjent med at 

KS utarbeider reviderte seriøsitetsbestemmmelser i tråd med rapporten fra Wiersholm. KS regner med 

å oppdatere de omforente seriøsitetsbestemmelsene så raskt som mulig ved å innta noen justeringer. 

Deretter vil de starte opp arbeidet med å forhandle om forslagene til BNL og Fellesforbundet. Det er 

usikkert hvor lang tid det vil ta. 

 

Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret om å vedta de omforente seriøsitetsbestemmelsene så 

snart disse foreligger etter forhandlinger med BNL og Fellesforbundet. Frem til disse er vedtatt 

anbefaler rådmannen å bruke de reviderte bestemmelsene til KS, slik at våre krav er i tråd med 

lovgivningen. 

 

 

Vedlegg 

 
1. Vedlegg 1- Evaluering seriøsitetskrav Utbygging.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Trond Skogdal 
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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 

95/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 

 

 

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 
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 Ringerike kommune, 03.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Arkivsaksnr.: 20/2284-1   Arkiv:   

 

Akson - intensjonserklæring for deltakelse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/20 Eldrerådet 25.05.2020 

9/20 Råd for funksjonshemmede 23.06.2020 

21/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 02.06.2020 

96/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune signerer intensjonserklæring om deltakelse i Akson. Signeringen er 

uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket 

Akson. Intensjonserklæringen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk 

forpliktelse for kommunen på det nåværende tidspunkt. 

 

Eldrerådet tilslutter seg en signering, men ønsker å uttrykke en bekymring til konsekvensen av 

utvidet innsyn og personvern, og hvordan dette vil bli ivaretatt.  

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer Ringerike kommune til signering av intensjonserklæring 
om deltakelse i Akson. Akson er en stor satsing på helhetlig samhandling i helsesektoren og felles 
kommunal journal. Invitasjonen har gått til alle kommuner utenfor helseregion Midt-Norge, totalt 
291 kommuner. Helseregion Midt-Norge har allerede valgt en annen helhetlig samhandlingsløsning 
kalt Helseplattformen, denne er ikke tilgjengelig for kommuner i andre regioner. 

Regjeringen har forutsatt at kommuner tilsvarende over halvparten av innbyggerantallet utenfor 
helseregion Midt-Norge må undertegne intensjonsavtalen innen 1. juli 2020 for at arbeidet skal 
kunne være en del av budsjettprosessen for statsbudsjettet for 2021. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Bakgrunn for Akson, helhetlig samhandling og felles kommunal journal 
Dagens journal- og samhandlingsløsninger er fragmenterte mellom helseaktørene. Flere kommuner 
opplever at de løsningene de har ikke imøtekommer dagens eller morgendagens behov og krav til 
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digital dokumentasjon og samhandling. Situasjonen vil utfordres ytterligere ettersom demografien 
endres og ressurstilgangen reduseres slik at tjenestebehov må løses på andre måter enn i dag.   
 
Konseptvalgutredningen som ble gjennomført av Direktoratet for e-helse i 2018 konkluderte med at 
helsepersonell ikke har god nok informasjon om pasientene, at dagens digitale arbeidsverktøy i 
kommunehelsetjenesten er lite egnet for å jobbe effektivt i, at langt de fleste mangler 
beslutningsstøtte som kan understøtte god praksis - og at mye tid som kunne gått til pleie og omsorg 
i stedet brukes på å innhente og kvalitetssikre informasjon.  
 
Intervjuer gjennomført av Direktoratet for e-helse med helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten i 
2018 gir følgende bilde av dagens situasjon: 
 

• "Det er vanskelig å finne den viktige informasjonen om pasienten i journalsystemet, og holde 
seg oppdatert på eventuelle endringer.", Sykepleier i hjemmetjenesten 

• "Vi har foreldre på døren som ber om 6 ukers kontroll, så vet vi ikke at de har født engang.", 
Helsesøster i kommunen 

• "Det blir brukt enormt med tid og ressurser i dag både i fastlegepraksis og på legevakten for 
å innhente opplysninger som allerede finnes i ulike systemer […] Timevis ukentlig med 
gjennomgang av epikriser og prøvesvar gir overhodet ingen inntekt. Det samme gjelder all 
administrasjon og drift av legesenteret", Fastlege 

 
Direktoratet for e-helse anbefalte derfor i 2018 å anskaffe og innføre løsninger for helhetlig 
samhandling og felles journal (Akson) i alle kommunale helse- og omsorgstjenester, utenfor 
helseregion Midt-Norge. Samhandlingsløsningene vil gjelde hele helse- og omsorgstjenesten.  
 
Akson har som mål å sørge for at pasientinformasjon blir tilgjengelig til for rett behandler, på rett 
sted, til rett tid. Det vil gi helsepersonell støtte til de viktige valgene samtidig som man reduserer 
uønsket klinisk variasjon. Dette betyr at blant annet legevakt, fastleger, sykehjem, hjemmetjenesten 
og helsestasjoner bruker samme journalløsning (men som kan bestå av ulike underliggende 
systemer) med brukerflater og funksjonalitet tilpasset deres behov. I tillegg skal nasjonale e-
helseløsninger og felleskomponenter utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, 
kommuner og fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt. Samhandlingsløsningene 
og journal skal i sum legge til rette for bedre samhandling med andre statlige og kommunale 
tjenester, som for eksempel NAV og barnevern.  
 

 

Akson er en av bærebjelkene i norsk e-helsepolitikk 
Melding til Stortinget nr. 9 (2012-2013), Én innbygger – én journal, beskriver målene for arbeidet 
med digitalisering i helsesektoren. Målene er fastholdt senest i Meld. St. 7 (2019-2020), Nasjonal 
helse- og sykehusplan 2020-2023. Hovedmålene er at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang 
til pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester, og 
data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. 
 
Ambisjonen om Én innbygger – én journal er særlig knyttet til tre pågående parallelle tiltak:  

• Modernisering og samordning av journal og kurveløsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, 
Vest og Sør-Øst.  

• Etablering av Helseplattformen i Midt-Norge  
• Akson - tiltak for felles kommunal journal og helhetlig samhandling for kommunene utenfor 

helseregion Midt-Norge  
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«Akson - helhetlig samhandling og felles kommunal journal» er et nasjonalt prosjekt som skal 

resultere i en felles kommunal pasientjournal og felles digitale løsninger som knytter helse-Norge 

sammen på tvers av virksomheter. Målet er at pasientenes helseinformasjon skal være tilgjengelig 

på rett sted, til rett tid, til rett person, uavhengig av hvor i helsetjenesten pasienten befinner seg, 

men også legge til rette for bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for 

eksempel NAV og barnevern. 

 
Tiltaket er gjennom forprosjektet av direktoratet for e-helse anbefalt delt opp i to program: 
 

• Akson journal: Felles kommunal pasientjournal innebærer at helsepersonell i kommunene 
jobber i en felles journalløsning – men løsningen kan bestå av ulike systemer som spiller 
sammen. Dette betyr at for eksempel legevakt, fastleger, sykehjem, hjemmetjenesten og 
helsestasjoner vil kunne være brukere av samme løsning med brukerflater tilpasset deres 
behov. 

• Akson samhandling: Helhetlig samhandling i hele helsesektoren. Dette programmet 
omfatter løsninger for bedre samhandling i hele helsetjenesten. Samhandlingsløsningene 
skal gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og fastleger bedre mulighet til å 
utveksle informasjon digitalt. 

 

Realiseringen av Akson, et nasjonalt forprosjekt 
Et samlet Nasjonalt e-helsestyre (der også KS og kommuner er representert), gav sin støtte til 
direktoratets anbefaling om Akson i Nasjonalt e-helsestyre i juni 2018. I etterkant av dette ble det 
gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) som støttet konseptvalget og anbefalte at 
forprosjektet ble iverksatt så raskt som mulig. Den eksterne kvalitetssikringen bemerket særskilt at 
det bør være en stor grad av forpliktelse før et såpass stort tiltak kan igangsettes.  

 
KS ga sin støtte til igangsetting av forprosjekt både gjennom eget brev og i et felles brev med Den 
norske legeforening med forventninger til føringer for det videre arbeidet i februar 2019. KS 
Storbynettverk bekreftet deres støtte til igangsetting av forprosjekt i brev til Helse- og 
omsorgsdepartementet i mars 2019. I april 2019 ga Helse- og omsorgsdepartementet Direktoratet 
for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt og utarbeide et sentralt styringsdokument i tråd 
med statens prosjektmodell. Forprosjektet skulle blant annet vurdere strategi for stegvis 
gjennomføring, modeller for organisering og ansvarsfordeling, finansiering, gevinstrealisering og 
anskaffelsesstrategi.  
 
Det sentrale styringsdokumentet ble i forprosjektet utarbeidet etter innspill fra representanter for 
kommunesektoren, herunder forhold som det må arbeides videre med å videreutvikle og 
tydeliggjøre gjennom 2020. Direktoratet for e-helse overleverte det sentrale styringsdokumentet til 
Helse- og omsorgsdepartementet den 29. februar 2020 etter at Nasjonalt e-helsestyre den 27. 
februar 2020 hadde sluttet seg til hovedinnretningen i dokumentet med en supplerende uttalelse fra 
kommunesektorens representanter. I tråd med statens prosjektmodell gjennomgår det sentrale 
styringsdokumentet nå ekstern kvalitetssikring (KS2), som planlegges ferdigstilt innen sommeren 
2020. 
 
Tiltaket er basert på og forutsetter videre et tett samarbeid mellom stat og kommune for å sikre 
finansiering og realisering av tiltaket. Det sentrale styringsdokumentet og ekstern kvalitetssikring 
danner grunnlaget for at Helse- og omsorgsdepartementet kan fremme en sak om videre 
finansiering av tiltaket i statsbudsjettet for 2021. Statens videre tilrettelegging for Akson forutsetter 
signering av intensjonserklæringer med kommuner som representerer minimum halvparten av 
befolkningen utenom helseregion Midt-Norge. Frist for signering er 1. juli 2020. Det er et mål om 
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100 % deltakelse fra kommunene utenfor Midt-Norge. Det er foreløpig lagt til grunn en tilnærming 
basert på frivillighet, uten lovpålegg for kommune, fastleger og andre private aktører med avtale. 
 

Hva betyr det å stå utenfor Akson og hvilke fordeler vil et samarbeid gi?  
Det er frivillig for kommunen å delta i Akson tiltaket. Kommunen, fastleger og andre private med 
avtale står derfor fritt til å benytte egne journalløsninger, men det påhviler fortsatt den enkelte 
virksomhet å utvikle sine journalsystemer i tråd med nasjonale krav, føringer og standarder. Helse- 
og omsorgsdepartementet har fremmet en ny lov for Stortinget (Prop. 65L Lov om e-helse) som 
trolig vil bli behandlet før sommeren. Loven regulerer kommunenes plikt til å ta i bruk standarder, 
nasjonale e-helseløsninger og betale for dem. Dersom loven vedtas vil den innebære at alle 
helsevirksomheter vil ha plikt til å sørge for at egne journalløsninger til enhver tid anskaffes, utvikles 
og forvaltes opp mot standardiserte myndighetskrav og nasjonale fellesløsninger og ta disse i bruk i 
tjenesten.  
 
En felles kommunal journal vil legge til rette for felles dialog og oppfølging av leverandører samt en 
koordinert implementering av ny funksjonalitet og robuste sikkerhetstiltak. Deltakelse i felles 
virksomheten Akson journal vil gjøre det mulig å dele kompetanse og avlaste deltagende kommuner 
i arbeidet med felles løsninger. Med helhetstenkning og samarbeid på tvers er det mulig å 
tilrettelegge for en aldrende befolkning og frigjøre flere ressurser til pleie og omsorg. Akson kan 
gi samarbeidsarenaer mellom kommune og stat, og også mellom ulike etater i kommunal sektor som 
jobber sammen om innbyggernes behov. Det kan gi mulighet for å skape mer teknologisk like 
utgangspunkt i kommunene, og sikre helhetlige nasjonale løsninger på oppdatert og fremtidsrettet 
infrastruktur.      

 

Kommunesektorens inngående premisser for forprosjektet Akson 
Legeforeningen og KS sendte den 15. februar 2019 et felles brev til Helse- og omsorgsdepartementet 
med en felles plattform for realiseringen av visjonen om helhetlig samhandling og felles kommunal 
journal som utgangspunkt for støtte til igangsetting av forprosjektet. Noen av de viktigste 
budskapene her er:  
 
 

• Journalløsningen kan bestå av ett eller flere systemer som må tilrettelegge for effektiv drift, 
og god pasientbehandling i den enkelte virksomhet og i et forløpsperspektiv.  

• Det bør legges til rette for trinnvis tilnærming til innføring av både samhandlings- og 
journalløsningene.  

• Det må sikres nødvendig fleksibilitet i løsningene som balanser behovet mellom deling av 
strukturerte data og fritekst.  

• Det er viktig med ulike arbeidsflater der de ulike helseprofesjonene får verktøy som 
understøtter deres arbeidshverdag på en best mulig måte.  

• Det bør være aktiv porteføljestyring av tilgrensede initiativ, der legemiddelområdet har aller 
høyest prioritet.  

• Journalløsningen må ha fleksibilitet for tilpasning til lokale kliniske behov.  
• Det må legges til rette for at alle kommunalt eide virksomheter kan anskaffe og ta i bruk 

løsningene. 
KS sammen med deltagende kommuner har hele veien lagt disse føringene til grunn i arbeidet med 
innspill og posisjoner til forprosjektet, blant annet at løsninger for samhandling om medisiner (som 
Pasientens Legemiddelliste (PLL) og Sentral forskrivningsmodul (SFM)) ferdigstilles og prøves ut så 
snart som mulig.  Dette vil etter KS og deltagende kommuners vurdering kunne bidra til å kunne 
hente ut gevinster tidlig, samtidig som det gir viktige erfaringer i forkant av Akson journal.  
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Behov for et felles digitalt løft i helse- og omsorgsektoren 
Direktoratet for e-helse gjennomførte en konseptvalgutredning i 2018 som konkluderte med at 
«dagens løsninger er til hinder for oppfyllelse av politiske mål om en effektiv og bærekraftig 
helsetjeneste som tilbyr helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå og 
virksomheter. Digitalisering og teknologi er viktige virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige 
pasientforløp. Kommunenes behov for bedre arbeidsverktøy og bedre samhandling er stort i dag og 
forsterkes ytterligere i årene som kommer som følge av demografisk utvikling og mål om økt 
ansvarsoverføring til kommunene. Dagens løsninger tilfredsstiller ikke krav til informasjonssikkerhet 
og personvern. Det er behov for et nasjonalt tiltak som utnytter teknologiske muligheter til å styrke 
pasientsikkerhet og kvalitet og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse» 
 
Et felles digitalt løft vil ifølge konseptvalgutredningen kunne gi store ressursbesparelser, redusere feil 

og skader og gi alle som møter kommunehelsetjenesten bedre og mer helhetlig helsehjelp. For 

innbygger gir det mulighet til å være mer aktiv i egen helsehjelp og ivareta sine personvernrettigheter. 
Akson-tiltaket vil på denne måten bidra til å understøtte følgende behov: 
 

 Det er behov for bedre kapasitetsutnyttelse i helsetjenesten for å håndtere fremtidig 
etterspørsel etter tjenester som følge av demografiske utviklingstrekk og redusert økonomisk 
handlingsrom.  

 Det er behov for å utnytte mulighetene den medisinske og teknologiske utviklingen gir for å 
bidra til økt trygghet, mestring og livskvalitet for innbygger og økt kvalitet og effektivitet i 
helse- og omsorgstjenesten.  

 Det er behov for løsninger som understøtter bruk av ny teknologi som støtter at helsehjelp i 
større grad kan gis i hjemmet og flere kan bo hjemme lenger.  

 

Hovedtrekk i styringsdokumentet og behovet for videre arbeid 
Det sentrale styringsdokumentet gir konkrete anbefalinger til det videre arbeidet med realisering av 
løsninger for helhetlig samhandling i helsetjenesten og felles kommunal journal. Det har vært 
nedlagt et betydelig arbeid gjennom forprosjektet, men som styringsdokumentet også identifiserer 
gjenstår det videre arbeid og avklaringer på flere områder. Dette er arbeid som vil pågå i 2020 i 
samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Direktoratet for e-helse, KS og en gruppe 

kommuner (Bergen, Bodø, Bærum, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Vinje).  
 
Under gis en overordnet beskrivelse av hovedtrekkene i styringsdokumentet, hva dette betyr for 
kommunen og hva som må legges vekt på i det videre arbeidet. 

 
a. Styring, organisering og ansvarsdeling 
Det sentrale styringsdokumentet anbefaler å realisere Akson i to programmer, Akson journal og 
Akson samhandling. Styringsdokumentet legger til grunn at ansvaret for å anskaffe, etablere, 
drifte, forvalte og videreutvikle felles kommunal journalløsning (program Akson journal) legges 
til en virksomhet med kommunalt majoritetseierskap. Denne virksomheten er heretter omtalt 
som «Selskapet Akson journal».  
 
Staten er villig til å ha en minoritetspost i selskapet dersom kommunene ønsker det. Det 
forutsettes også at Stortinget gir sin tilslutning til dette. Det er en langsiktig målsetning at felles 
kommunal journalløsning har en deltakelse fra alle 291 kommuner utenfor Midt-Norge, men det 
er ikke realistisk at alle kommuner går inn med en eierandel når selskapet planlegges å bli stiftet 
i 2021.  Det må derfor legges til rette for en prosess hvor noen kommuner velger å gå foran, 
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både som medeiere i virksomheten og aktive deltagere i anskaffelses- og utviklingsarbeidet, men 
med mulighet for andre å slutte seg til etterhvert.  
 
Det er igangsatt et arbeid for å avklare hvordan eier- og virksomhetsstyring skal gjennomføres 
for Akson journal og hvordan en felles styring med Akson samhandling skal realiseres. Å starte 
med noen kommuner kan redusere kompleksitet og risiko i prosjektet. Det skal samtidig legges 
opp til gode prosesser for å sikre medvirkning og forankring også blant de kommuner som ikke 
deltar aktivt inn i selskapet fra start, men har positiv intensjon om å gå inn på et senere 
tidspunkt. 

Programmet Akson samhandling legges til Direktoratet for e-helse som vil få ansvaret for å 
realisere steg 1 i utviklingsretningen for helhetlig samhandling, og vil være hovedansvarlig for at 
målene nås. Norsk Helsenett SF vil i henhold til avtale med Direktoratet for e-helse gis ansvaret 
for utførelse av nødvendige anskaffelser og IKT-utviklingsaktivitet i steg 1. Steg 1 innebærer også 
et forprosjekt for steg 2 som også vil skje i tett samarbeid med Norsk Helsenett SF. 

b. Finansiering 
Styringsdokumentet anbefaler finansieringsprinsipper som omhandler tilskuddsordninger, 
låneopptak og tjenesteprising. Prinsippene er nærmere redegjort for i vedlagt oppsummering av 
styringsdokumentet sendt fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Felles kommunal journalløsning anbefales av Direktoratet finansiert av kommunene, både selve 
investeringen og i forvaltning- og drift. Dette i tråd med kommunenes ansvar for å finansiere 
egne journalløsninger i dag.  Staten finansierer imidlertid myndighetsoppgaver og 
programaktiviteter.  Det er en vesentlig andel av de betalbare investeringskostnadene i 
journalløsningen. Det legges også til grunn at Staten vil finansiere det første steget av 
samhandlingsløsningene (Akson samhandling) på 709 millioner.  
 
Styringsdokumentet estimerer de totale investeringskostnadene for felles kommunal journal til 
8,8 milliarder hvorav staten dekker 1,4 milliarder. Resterende på 7,4 milliarder dekkes av 
kommunene hvorav 45 % er til selve gjennomføringen av programmet Akson journal, mens 
resterende 55 % er lokale innføringskostander som i hovedsak er ressursbidrag fra den enkelte 
kommune. Figuren under viser fordelingen mellom betalbare og ikke-betalbare kostnader, der 
lokale innføringskostander på 2,9 milliarder inkluderer ressurser som antas å medgå til regionale 
og lokale mottaksprosjekter i kommunene og kostnader til opplæring. 
 

 
 
Det arbeides videre med å tydeliggjøre finansieringsmodellen og hvordan denne kommer til 
anvendelse både samlet og over tid, slik at de kommunaløkonomiske konsekvensene av tiltaket 
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blir tydeliggjort.  Dette vil blant annet avhenge av detaljer rundt selskapsetableringen av 
virksomheten «Akson journal AS».  
 
Også er det heller ikke slik at kostnadene kan sammenlignes med kostnadene man har i dag, 
men med det fremtidige kostnadsnivået som den enkelte kommune vil måtte legge til grunn 
dersom man hver for seg skulle modernisere journalløsningene for å understøtte samhandling, 
integrasjon mot velferdsteknologiske løsninger og bedre arbeidsverktøy for tjenesten. 
 
Akson har som mål å bidra til bærekraftige, trygge og fremtidsrettede helsetjenester. Løsningene 
vil koste mer enn dagens løsninger gjør, men samtidig ha betydelig gevinster for samfunnet. Ved 
å samarbeide om Akson blir kostnadene lavere og kvaliteten trolig bedre enn om kommunene 
gjør det hver for seg. 

 
c. Gevinster 
Direktoratet for e-helse har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket Akson som 
viser at tiltaket er lønnsomt som helhet.  
 
Analysen viser at det potensielt er store gevinster å hente for kommunene på blant annet to 
områder: 

• Redusert tidsbruk på informasjonsinnhenting, dokumentering og samhandling for 
helsepersonell 

• Unngåtte kostnader i helse- og omsorgstjenesten som følge av færre uønskede 
hendelser 

Hver enkelt kommune må på bakgrunn av dette utarbeide egne analyser når gevinster skal 
realiseres i den enkelte kommune og virksomhet. Man går gjerne fra å snakke om en estimert 
verdi av en nyttevirkning til konkrete gevinster som kan måles og nyttiggjøres.  
 
Ved innføring av felles kommunal journalløsning vil det være den enkelte kommunes ansvar å 
identifisere, realisere, følge opp og nyttiggjøre seg av gevinster fra Akson. I dette ligger at 
kommunene selv må ta stilling til hvilke gevinster man ønsker å oppnå med Akson, hvordan 
gevinstene kan måles og hvordan kommunen vil nyttiggjøre seg av gevinstene når de er realisert. 
Selv om ansvaret ligger hos kommunene vil Programmet Akson journal bistå med verktøy, 
veiledning og støtte i innføring og gevinstarbeid før, under og etter implementering av løsningen. 
 
Samtidig som ansvaret for gevinstrealisering ligger hos den enkelte kommune er det et behov for 
å følge opp at tiltaket gir ønskede resultater på et nasjonalt nivå. Det er identifisert fem 
gevinster som vil følges opp av Programmet Akson journal:  

 Frigjort tid for personell som jobber i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 Færre uønskede hendelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 Bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 Bedre IKT-sikkerhet og enklere ivaretakelse av personvern 

 Bedre styringsinformasjon og grunnlag for erfaringsdeling og kvalitetsforbedring 
kommunal helse- og omsorgstjeneste, forskning og innovasjon 

 

d. Anskaffelse og gjennomføring skal legge til rette for stegvis utvikling og lokal innovasjon 
Målet er at Akson i tillegg til å understøtte målet om bærekraftige, gode og effektive helse- og 
omsorgstjenester, også skal legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. Akson skal 
realiseres med en åpen og fleksibel arkitektur med et omfang som er tilpasset alle kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Det legges til rette for en stegvis gjennomføring både når det gjelder 
utvikling og innføring, og det vil bli flere anskaffelser. Det vil bli lagt stor vekt på at en felles 
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kommunal journalløsning har åpne grensesnitt basert på internasjonale standarder, slik 
kommunen har mulighet til å tilrettelegge for lokal innovasjon og bruk av tilknyttede løsninger.  
 
Det sentrale styringsdokumentet anbefaler en kontraktsstrategi der det inngås kontrakt med én 
leverandør for felles kommunal journal gjennom felles «Selskap Akson journal». Tilbyderne kan 
velge å gå i kompaniskap med underleverandører for å dekke nødvendig funksjonalitet, 
kompetanse og kapasitet, men må ta ansvaret for at leveransene oppfyller behovet og fungerer 
enhetlig. Ettersom det er lagt til grunn en stegvis utvikling og innføring kan det være en periode 
der det vil være behov dagens løsninger inntil ny felles kommunal journal ivaretar de komplette 
behovene helsetjenesten har. Kontraktsstrategien gir rom for å gjennomføre tilleggsanskaffelser 
i parallell eller etterkant av journalanskaffelsen. I praksis vil det derfor kunne pågå små og store 
anskaffelser gjennom hele programmets levetid.  

 
e. Eksisterende samhandlingsaktiviteter 
Styringsdokumentet fra Direktoratet for e-helse anbefaler at de pågående 
samhandlingsaktivitetene får høy prioritet for å sikre at dette kommer på plass til innføringen av 
Akson journal. Det skal etableres tydelige planer for å sikre realisering av pågående aktiviteter 
for digital samhandling, der legemiddelområdet prioriteres høyt og slik at det for kommunene 
blir forutsigbarhet i det samlede løpet for innføring av nasjonale e-helseløsninger.  

 

f. Risiko 
Styringsdokumentet angir den største risikoen i mobilisering- og anskaffelsesfasen til å gjelde 
behovet for forpliktelsesavtaler fra et tilstrekkelig antall kommuner før kunngjøring av 
anskaffelse. Mangel på forpliktende deltakelse vil føre til en forsinkelse eller at tiltaket stanses. 
Den forpliktelsen er til forskjell fra intensjonserklæringene som det nå søkes tilslutning til. 
 
Styringsdokumentet peker ellers på øvrige risikoområder som må håndteres videre i 
virksomheten og i samstyringsmodellen mellom stat og kommune.  

 

 

Akson som grunnlag for kommunal samordning  
Akson er basert på et samarbeid mellom stat og kommune om anskaffelse, innføring, drift og 
forvaltning av løsninger som er viktige for helse- og omsorgstjenesten – og er dermed helt i tråd med 
Regjeringens digitaliseringsstrategi, Én digital offentlig sektor som KS og regjeringen har samarbeidet 
om. At kommunene går sammen vil kunne gi større gjennomføringskraft og sørge for at 
kommunenes stemme kommer tydeligere og mer samordnet frem overfor leverandørene, noe som 
også er i tråd med samordningsarbeidet for digitalisering i kommunal sektor.  Akson vil føre til 
nødvendige endringer for kommunene og helsepersonell, og gi mulighet for nye måter å arbeide på. 
Det er viktig at dette forberedes godt hos alle parter i det videre arbeidet. Kommunene er sentrale i 
den videre styringen av prosjektet. Hvordan kommunal medvirkning skal organiseres vil tas opp som 
eget tema.  
 
Samarbeidet mellom kommunal sektor og stat om Akson er et viktig tiltak som skal bidra til 
realisering av kommunale og nasjonale målsetninger. Det er viktig at alle helseaktører, inklusive 
kommuner, i fellesskap støtter det videre arbeidet for å sikre en helhetlig og samordnet tilnærming. 
 

Viktig beslutningspunkter for kommunen og overordnet tidslinje 
Kommunene inviteres til signering av intensjonserklæringen. Intensjonserklæringen innebærer ikke 
noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktende for kommunen. Undertegning av 
intensjonserklæringen vil være et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det 
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videre arbeidet med tiltaket Akson. Dette er et viktig første steg i den videre prosessen med 
realisering av Akson. 
 
Regjeringen har forutsatt at kommuner tilsvarende over halvparten av innbyggerantallet utenfor 
helseregion Midt-Norge må undertegne intensjonsavtalen innen 1. juli 2020 for at arbeidet skal 
kunne være en del av budsjettprosessen for statsbudsjettet for 2021. I tillegg vil eksterne 
kvalitetssikring (KS2) av tiltaket inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag.   
 
De neste beslutningspunktene er skissert i intensjonserklæringen og gir for de kommunene som 
ønsker å delta videre, muligheten for aktiv deltakelse og medeierskap, eller opsjon.  
 
Kommunen vil inviteres til å behandle disse punktene i 2021. Nærmere tidspunkter vil klargjøres 
etter de statlige beslutningsprosessene i 2020. Figuren under er en illustrativ tidslinje som 
forutsetter signering av intensjonserklæringene, ferdigstillelse av forberedelsesarbeid til 
virksomheten Akson journal og positiv stortingsbehandling. Tidslinjen vil avstemmes og oppdateres 
etter hver milepæl.   
 

 
 

 

 

Rådmannens vurdering 
Formålet i intensjonserklæringen er at «Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig 
helse- og omsorgstjeneste som er helhetlig og koordinert, bidra til god samhandling mellom 
aktørene og samhandling med andre kommunale og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider 
med. Pasientens og brukerens behov og ønsker skal stå i sentrum. Akson skal bidra til at 
helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon, innbyggere skal ha tilgang på 
digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, 
styring og forskning. 
Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og 
nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester 
og de som disse samhandler med.» 
Akson vil bli et spleiselag mellom staten og kommunene. Det er gjennomført beregninger av de 
totale kostnadene, og det er anbefalt en fordelingsnøkkel. Dette vil koste penger, men det er 
foreløpig uklart hvor mye og når. Rammebetingelsene blir tydeliggjort i det kommende arbeidet med 
tiltaket. 
Rådmannen støtter målene tiltaket Akson søker å oppnå. Nye krav til samhandling og pasientjournal 
vil bli lovregulert, dette fører til utvikling av våre fag- og samhandlingssystemer enten vi velger 
Akson eller ikke. Slik utvikling vil uansett ha en kostnad. Det vil bli flere beslutningspunkter framover, 
og kommunene som signerer intensjonserklæringen om deltakelse nå vil i 2021 behandle om de 
ønsker å inngå en forpliktelsesavtale eller en opsjonsavtale for tilknytning. 
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Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune signerer intensjonsavtalen for deltakelse i Akson. 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 - Intensjonserklæring, Akson 

Vedlegg 2 - Sentralt styringsdokument - Akson, helhetlig samhandling og felles kommunal 

journalløsning, sammendrag 

Vedlegg 3 - Sentralt styringsdokument - Akson, helhetlig samhandling og felles kommunal 

journalløsning 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering og 

endringer i tjenestetilbudet til psykisk utviklingshemmede  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 02.06.2020 

85/20 Formannskapet 16.06.2020 

97/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Rådmannens statusrapport og vurdering tas til etterretning. 

 Ringerike kommune erkjenner at Menova as må gjennomføre en om- og utbygging for 

å kunne etablere og lokalisere den samhandling og utvikling av tjenestetilbudet som 

kommunestyret har vedtatt. Under forutsetning av at husbankens virkemidler kan 

nyttiggjøres, vil Ringerike kommune kjøpe denne bygningsmassen, og Menova as bes 

om å dimensjonere nødvendige arealer innenfor en kostnadsramme/pris for kommunen 

i størrelsesorden inntil 28 mill. kroner eks. mva. 

Dersom Ringerike kommune på et senere tidspunkt vurderer å selge egen 

bygningsmasse, skal Menova as ha forkjøpsrett etter takst. Tilsvarende gjelder for 

Ringerike kommune dersom Menova as ønsker å selge sin del av bygningsmassen. 

 Andre arealer ved Menova as som er nødvendig for drift av Aurora, disponeres ved en 

egen leieavtale. 

 Menova tar ansvaret for å etablere en felles veiledergruppe knyttet til Menova Arbeid. 

Veiledergruppen skal økonomisk være et «spleiselag» mellom Menova as og Aurora, 

og serve alle deltagere knyttet til Menove Arbeid samt Aurora. 

 De beskrevne organisatoriske endringer og ny innretning av tjenestetilbudet til psykisk 

utviklingshemmede vedtas. Det forutsettes at tilbudet er på plass fra januar 2022, og at 

dagens leieavtale på Hensmoen avvikles. Rådmannen får fullmakt til å inngå 

nødvendige samarbeidsavtaler i tråd med vedlagte intensjonsavtale. 

 

 

 

  

Sammendrag 

Denne sak har tidligere vært behandlet flere ganger i kommunestyret, første gang 7.3.2019. 

Kommunen må flytte virksomheten inn i nye lokaler fra 31.12.2021, og har en oppsigelsefrist i 
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dagens lokaliteter juni 2020. Det vil derfor få store driftsmessige og økonomiske konsekvenser 

dersom saken ikke sluttbehandles nå. Ikke minst for brukerne, som vil kunne stå uten tilbud fra 

1.1.2022.  

Saken har vært grundig utredet både helse og sosalfaglig og arbeidsrettslig, og vært gjenstand for 

tverrfaglig vurdering/anbefaling fra nedsatt arbeidsgruppe samt høringsrunder både i 

fagforeningene og hos pårørende. Samtlige innsigelser i saken er gjennom dette saksframlegget 

og rådmannens anbefaling nå hensyntatt. Løsningen er også bifalt av styret for Menova as. 

 

Innledning / bakgrunn 

Psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har helt siden HVPU-reformen hatt sitt 

aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet («Aurora», - tidligere 

Ringerike arbeidssenter). Et av hovedargumentene for dette har vært at funksjonsnivået har 

vært så lavt at de vanskelig kunne nyttiggjøre seg arbeidsmarkedsbedriftenes tilbud om varig 

tilrettelagt arbeid (VTA-plasser), som fram til d.d. har basert seg på en relativt høy 

produksjonskapasitet hos deltagerne. 

I løpet av de siste 30 årene har det skjedd store endringer i samfunnet og næringsliv, både 

holdningsmessig og når det gjelder lover og forskrifter. Arbeidstiltaksbedriftene har 

ekspandert og fått til dels «større muskler», en rekke ordninger har utviklet VTA-ordningene 

og finansieringen av disse, og vi har også fått slike ordninger innen næringslivet. Likeens har 

kompetansen økt, og vi har i dag en rekke profesjoner som bidrar med den målsetting å 

kvalifisere psykisk utviklingshemmede slik at de kan integreres i det ordinære arbeidsliv.  

 

Beskrivelse av saken 

Aktivitetstilbudet til psykisk utviklingshemmede er i dag organisert gjennom en kommunal 

driftsenhet (Aurora) og varig tilrettelagte arbeidstilbud er oganisert gjennom NAV i samarbeid 

med et interkommunalt aksjeselskap (Menova AS), samt VTAO-plasser /Varig Tilrettelagt 

Arbeid plasser innen eksisterende/Ordinære arbeidsliv. Plassene innenfor arbeidsmarkedsbedrift 

er finansiert av stat og kommune (kostnadsfordeling75/25 %) og plasser innenfor ordinært 

arbeidsliv er finansiert av staten, gjennom NAV-systemet. 

Det samlede tilbud til brukergruppen er i dag godt. Kommunen har god kompetanse innen de 

fleste områder, fokus på boforhold, sammensetning og bygningsmassens kvalitet, tilbudene til de 

yngste, behovet for avlastning, skoletilbud og aktivitetstilbud. Det er allikevel et faktum at 

kommunen ikke har et samlet tilbud som harmoniserer med Rettighetsutvalgets innstilling om 

hvilke endringer som er nødvendig for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til 

personer med utviklingshemming, og avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene med 

aktivitetstilbudet og ansvarsforholdet opp i mot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav (se tidligere 

saksframlegg). 

Skal man vurdere kvaliteten på tilbudet i Ringerike kommune i forhold til de avvikene som 

registreres i forhold til Rettighetsutvalgets innstilling, må denne vurderes opp imot hva som er 

vedtatt målsetting med tilbudet. Så lenge vedtatt målsetting er å bidra/sørge for at de psykisk 

utviklingshemmede har en trygg meningsfull hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i 

samspill med andre psykisk utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter, vil tilbudet 

kunne vurderes som svært godt.  

Ringerike kommune har i dag ikke tilbud for å kvalifisere, gi arbeidstrening og 

klargjøre/kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet. Få går over i annet arbeid innenfor det ordinære 

arbeidsliv. Dette skyldes antagelig en selvforsterkende mekanisme basert på at deltakerne ikke 
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betraktes som reelle arbeidssøkere, og at deltakelse i seg selv fremstår som et bevis på at man 

ikke passer inn andre steder. Istedenfor å tilegne seg kunnskap og ferdigheter for å komme inn i 

andre og betalte jobber, lærer deltakerne seg å gjøre oppgaver som beholder dem i dette systemet. 

Virksomheten bidrar ikke til yrkeskvalifisering eller økonomisk selvstendighet for deltakerne, og 

blir en institusjon som skaper sin egen arbeidsstokk som dermed forblir utenfor det ordinære 

arbeidslivet.  

Det nå foreslåtte driftskonseptet muliggjør å implementere kvalifiseringstiltak, arbeidstrening og 

kvalifisering rettet mot deltagelse i arbeidslivet og varig tilrettelagt arbeid (VTA) inn i Auroras 

målsetting. Likeens vil brukerne bli gjenstand for profesjonell arbeidsutprøving og/eller 

kartlegging av arbeidsevne 

Slik blir Aurora også en aktør som har muligheter til å bidra til kvalifisering for annet arbeid, og 

Ringerike kommune vil dermed (nå 30 år etter HVPU-reformen) få de siste brikker på plass. 

Lokasjon og areraler 

Aktivitetstilbudet er i dag lokalisert til leide arealer på Hensmoen. Lokalene er ikke universelt 

utformet og er i liten grad tilpasset mennesker med funksjonshemminger. En vurdering av 

annen lokasjon er derfor både hensiktsmessig og påkrevd. Gjennom «Aurora» tilbyr Ringerike 

kommune et aktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmede, som inkluderer hele 

diagnosespekteret, - også de som i tillegg er definert som autister.  

Leieavtalen utløp årsskiftet 2020-21. Med bakgrunn i de utsettelser saken har medført, har 

rådmannen fått forlenget leieavtalen fram til årsskiftet 2021-22, med den klare forutsetning av 

at dette skal være avklart innen juni 2020. Dersom slik at avklaring ikke finner sted, vil 

kommunen være forpliktet til å inngå en langsiktig prisregulert avtale om videre leie. Utleier 

vil i så tilfelle foreta en del utbedringer i forhold til de forhold leietaker i dag ikke er fornøyde 

med. Det er derfor nå ingenting i avtalen som tilsier at ikke kan videreføres, men da som en 

langsiktig avtale, dersom kommunestyret ikke finner det hensiktsmessig å gå videre med en 

samlokalisering og formalisert samarbeid med Menova as som vedtatt. 

Det er i dag totalt sysselsatt 18 årsverk med miljøarbeidere/miljøterapeuter ved «Aurora». 

Virksomheten har i dag 53 brukere med tilbud her. Lokaliseringen på Hensmoen er relativ 

kostbar, og genererer også noe transportutfordringer, da brukergruppen av avhengig av 

offentlig transport eller kollektivtilbud. Dette problemet ble ikke mindre ved at «Menova as» 

flyttet til Kilemoen, og transportgrunnlaget til Hensmoen redusert. 

Ringerike kommune betaler i dag en årlig husleie til Hensmoveien 26 AS på kr. 1 370 000,-. 

for lokaler og tomtearealer. I tillegg påløper det årlig driftskostnader til strøm, renovasjon etc.  

Dagens lokaler er utformet som industrilokaler. Rommene er store, langt større enn det er 

behov for (2060 m2), det er stor takhøyde og arealene er derfor kostnadsintensive å drifte. 

Dette inntrykket forsterkes ved at senteret i dag på langt nær makter å utnytte arealene 

optimalt, og en vurdering av annen lokasjon er derfor hensiktsmessig/påkrevd. 

Menova as har nettopp gjennomført et byggeprosjekt på Kilemoen for å dekke sine egne 

arealbehov. Menova as har ledige tomtearealer, og har tilbudt kommunen å kjøpe et tilbygg 

som sikrer kommunen nødvendige aktivitetslokaler og har en beliggenhet som optimaliserer 

samarbeidet mellom Aurora og Menova as. Et slikt tilbud vil ikke innbefatte fellesarealer som 

kantine o.l., men kommunen vil kunne leie slik kapasietet fra Menova as. 

Husbankens retningslinjer, - arealstilskudd 

Husbanken kan gi investeringstilskudd til etablering av lokaler for dagaktivitetstilbud. Det kan 

i de tilfellene hvor kommunen står som eier, gis tilskudd på inntil 55 % av godkjente 

anleggskostnader. Husbanken setter et arealkrav på om lag 10 m2 pr. plass, men presiserer at 
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ved særlige forhold kan denne normen fravikes. Arealet/aktiviteter må være i samsvar med 

behovet for den planlagte målgruppen.  

Både Menova as og Aurora signaliserer klart at aktivitetstilbud som vedproduksjon må 

opprettholdes, da dette gir et allsidig og godt aktivitetstilbud til en relativt stor gruppe som 

ikke uten videre kan delta på andre aktiviteter.  I tillegg krever produksjonen både tørke- og 

lagerplass. Dette forhold gjør at husbankens arealkrav vil bli søkt endret i denne sak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har tidligere vært behandlet som følger: 

7.3.2019: Kommunestyresak 23/19, med følgende vedtak: 

1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for 

«Aurora» vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid 

med kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de 

ønsker som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019.  

2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019.  

27.6.2019: Kommunestyresak 95/19, med følgende vedtak: 

1. Rådmannen gis i oppgave å foreta nærmere vurdering/konkretisering muligheter for 

samlokalisering av AURORA og MENOVA til utbygd fellesanlegg på Kihlemoen.  

Det forutsettes gjennomført i en prosess mellom MENOVA og Ringerike kommune basert 

på formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling ab 

arbeidsmarkedsbedriften og for bedre realisering av grunnleggende rettigheter for 

personer med utviklingshemming. (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje som utgangspunkt).  

Nevnte prosess forutsettes gjennomført i et løsningsorientert samarbeid basert på tillit og 

respekt hvor hoved fokus skal være ivaretakelse av ulike grupper og enkelt personers 

behov på best mulige måte. AURORA OG MENOVA besitter unik kompetanse, erfaring 

og innsikt. Det legges til grunn at felleslokalisering vil føre til positive synergier for den 

enkelt, for bedrift, for kommune og for de ansatte.  

Vurdering og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, økonomiske forhold 

utredes nærmere og konkrete forslag til organisering fremlegges vor vedtak i 

Kommunestyret.  

Det legges avgjørende vekt på at prosessen gjennomføres i konkret samarbeid mellom 

berørte parter, NAV og de ansattes organisasjoner. Videre legges det vekt på at 

organiseringen av nevnte samordning skjer ved at de ansattes interesser blir ivaretatt 

uten tap av rettigheter. Det gjelder og rettigheter til avtale Festet Pensjon. Det forutsetter 

at arbeidsrettslige forhold blir avklart i samsvar med gjeldende lovverk og avtaleverk 

mellom partene.  

Utgangspunktet er at brukere med utsikter/muligheter for VTA/VTO plass får mulighet til 

å inngå i MENOVA – opplegg som arbeidsmarkedsbedrift, mens brukere som trenger 

aktivitetstilbud får dette av Ringerike kommune. Målet om samlokalisering endrer ikke på 

dette.  

Det legges til grunn at de kommunale eierne sammen med NAV, MENOVA samarbeidet 

om å skape et kraft – og kompetansesenter på Kihlemoen hvor enkelt individets 

muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger.  
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2. Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -

plasser (varig tilrettelagte arbeidsplass) i arbeidsmarkedsbedrift, samt styrke 

overføringene til VTA-plasser i ordinære virksomheter (VTAO – i ordinær bedrift). 

3. Ringerike kommune skal posisjonere egne kommunale virksomheter for å søke tilskudd i 

forhold til VTAO-plasser, ved å tilby aktuelle arbeids- /praksisplasser innenfor egen 

virksomhet. Ringerike kommune vil i så henseende søke å prioritere psykisk 

utviklingshemmede og mennesker med psykiske lidelser, - noe som selvsagt ikke skal 

ekskludere andre brukergrupper. 

28.1.2020: Rådet for funksjonshemmede, med følgende vedtak: 

1. Råd for funksjonshemmede har gått igjennom relevante saksopplysninger for 

kommunestyret sak 96/19, samt prosjektgruppens forslag til lokasjon og organisering av 

arbeids, - og aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune.  

2. Råd for funksjonshemmede oppfatter kommunestyrets vedtak som nødvendig for å ivareta 

intensjoner i NOU 2016/2017 – På lik linje. Råd for funksjonshemmede anbefaler 

kommunestyret å slutte seg til det beskrevne alternativ 3 i prosjektgruppas anbefaling 

(Vedlegg)  

3. Rådet for funksjonshemmede støtter fagforbundets uttalelse i saken:  

a) «Fagforbundet Ringerike er positive til et samarbeid, og en samlokalisering av 

Aurora /Menova.  

b) Vi ønsker kommunal nærledelse for Auroras ansatte, på lik linje med andre ansatte 

i kommunen. Fagforbundet Ringerike forventer derfor at det skal være kommunal 

leder innenfor områdene økonomi og personal for de ansatte på Aurora.  

c. Fagforbundet Ringerike stiller seg bak anbefalingene fra prosjekt og styringsgruppen i 

alternativ 3, om at nyansettelse i aktivitetssentralen skal lyses ut som kommunale 

stillinger.»  

3.3.2020: Kommunestyresak 17/20, med følgende vedtak: 

1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora 

beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune og ha kommunal ledelse, og at 

fremtidige ansettelser skjer i kommunen.  

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og 

foreslå nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i 

tråd med intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede 

avtaler legges fram for endelig godkjenning.  

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette.  

 

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:  
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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, mål 4 god 

utdanning, mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst og mål 10 Mindre ulikheter. Forslaget 

til vedtak sikrer at de avvik som defineres i forhold til likebehandling, manglende integrering, 

utviklingsmuligheter i forhold til utredning og anstendig arbeid samt livslang læring for de 

som er i posisjon for dette, lukkes. Samtidig vil dagens tiltak for å sikre meningsfulle 

aktiviteter for hele målgruppen videreføres og styrkes. 

 

Rådmannens vurdering 

Gjennom flere behandlingsrunder i kommunetyret har det etter rådmannens oppfatning 

utkrystalisert seg klare signaler om hvilke krav/kriterier som vil stilles til de foreslåtte 

endringer og til samarbeidsmodell mellom kommunens attføringsbedrift Menova as og 

kommunens aktivitetssenter Aurora. Disse «speiler» de innspill som er kommet både fra 

Menova as, foreldregruppen, rådet for funksjonshemmeder, fagforeninger og egne og eksterne 

fagmiljø. 

Handlingsrommet for eventuelle løsninger har følgende klare føringer: 

 Aktivitetstilbudet til psykisk utviklingshemmede skal være kommunalt, med 

kommunalt ansatte og kommunal ledelse. 

 Aktivitetstilbudet skal organiseres og driftes i nært samarbeid med Menova as. 

 Psykisk utviklingshemmeds inntreden på tiltaket VTA skal ikke fortrenge deltagere 

med annen bakgrunn som allerede har fått innvilget dette tilbudet. 

Rådmannen har vært i dialog med NAV (lokalt og sentralt) samt Arbeids- og 

sosialdepartementet når det gjelder mulighetene for å få etablert flere VTA og VTAO-plasser i 

Ringerike kommune. Det må nok aksepteres at det er liten sannsynlighet for at det innen 

overskuelig framtid kan bli flere statlig finansierte VTA-plasser på Ringerike. Dette fordi 

Ringerike i dag har 55 plasser, mens man ut fra statistiske måltall skulle hatt 30,3 plasser. 

Dette skyldes at komunen har påtatt seg avsvaret for VTA-plassene på Adaptor as. De øvrige 

kommunene i regionen er på tilnærmet snitt: Hole (7 versus 6,8) og Jevnaker (8 versus 6,8). 

Det hører også med til totalbilde at Ringerike kommune har flere VTAO plasser enn snitt for 

landet. 

Rådmannen foreslår at komunestyret vedtar følgende «pakkeløsning», som samlet 

imøtekommer alle innspill og vedtak som tidligere er fattet i saken, samt lukker de påviste 

avvik i forhold til Rettighetsutvalgets innstilling: 
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1. Ringerike kommune kjøper inntil 10 VTA-plasser forbeholdt psykisk 

utviklingshemmede 

Etablering av VTA-plasser for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har 

gjennom hele prosessen vært et hovedmål i tillegg til å skaffe tilveie nye, moderne og 

tilrettelagte lokaliteter for virksomheten. Ut fra de signaler rådmannen har innhentet, 

vil ikke dette kunne løses på annen måte enn at kommunen selv tar det finansielle 

ansvar for en slik etablering av minimum 10 plasser. Et slikt kjøp av plasser vil 

influere på kommunens behov for reine aktivitetsplasser og dermed dimensjonering av 

bemanning og kjøp av lokaliteter. 

Dette gjør også at kommunen kan tilby dette fra første dag etter nyetablering, og at 

dette tilbudet ikke vil fortrenge andre som har fått tildelt slik plass. Ved ledighet i 

antall tilrettelagte plasser skal psykisk utviklingshemmede i fortsettelsen ha de samme 

rettigheter og den samme vurdering som alle andre som kvalifierer og ønsker slikt 

tilbud. 

Ringerike kommune kjøper disse plassene fra den dato Aurora flytter inn i planlagte 

lokaler på Kilemoen. Fram til denne dato holdes det fokus på å identifisere, motivere 

og utvikle disse 10 personene mot dette tilbudet. Menova as tilrettelegger for 

tilpassende arbeidsoppgaver innen aktuelle produksjonsområder for disse 10 nye 

medarbeiderne. 

 

2. Nye aktivitetslokaliteter 

Arbeidsgruppen signaliserer behov for 40 aktivitetsplasser på Kilemoen. Det er da tatt 

høyde for at ikke alle benytter tilbudet hver dag. Dersom forslaget om at kommunen 

kjøper 10 VTA-plasser fra åpningsdato, vil det antatte behovet for aktivitetsplasser på 

Kilemoen reduseres til 30 plasser. 

Menova as bes revurdere volum på det planlagte ny-/tilbygg i forhold til skissert antall 

plasser på aktivitetssenteret og en kjøpspris med en øvre ramme i størrelsesorden 28 

mill. kroner eks. mva. 

3. Menova tar ansvaret for å etablere, drive og utvikle en felles veiledergruppe knyttet til 

Menova Arbeid. Denne gruppen med spisskompetanse» har ansvar for: 

 Kontakt med NAV, tildelingskontoret, kommune, skoleverket og opplæringskontor. 

Gjennomføre forhåndsomtaler og velkomst/introduksjonsprogram  

 Karriereveilelening for å finne hvilket tilbud, og lage plan som er best for bruker, 

men samtidig realistisk  

 Oppfølging av VTAO (om oppfølging fra NAV ønskes supplert), VTA «ekstern» og 

deltagere fra Aurora som er ute hos kommunen eller i ordinære bedrifter  

 Representasjon i spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjonsmedarbeidere kan håndteres og stimuleres.  

 Støtte og bistand i arbeidet med å utarbeide og følge opp aktivitets – og 

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- aktiviteter på 

tvers.  

 Gjennomføring av kurs/refleksjon/trening innen arbeidsrettede temaer og innen 

livsmestring/livskvalitet  

 Gjennomføring av sosiale aktiviteter og trening  
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Veiledergruppen skal økonomisk være et «spleiselag» mellom Menova as og Aurora, og 

betjene alle deltagere knyttet til Menova Arbeid, deriblant Aurora. Dette fører til at deltagere 

hos Aurora får tilgang på tjenester, kompetanse og verktøy fra fagansvarlig og 

næringslivsansvarlig i Menova  

Fagansvarlig er ansvarlig for den felles fagplattformen, inklusiv veiledning prinsipper, 

utvikling og drift av Karriereverksted inklusiv e-lærings verktøy, plan for 

kompetanseutvikling for ordinært ansatte, samt følge med på relevant faglig utvikling og 

«fore» dette inn i organisasjonen. 

Næringslivsansvarlig er ansvarlig for at vi har kontakter og relasjoner med aktuelle /ønskede 

bedrifter på Ringerike, er spisskompetanseperson innen kunnskap om arbeidslivets krav, 

rekruttering, og hvordan oppstart av arbeidsforhold blir mest mulig vellykket, samt sørger for 

koordinering av kontakt med bedrifter/virksomheter, slik at vi opptrer koordinert.  

 

Organisering 

I tråd med tidligere vedtak og ønsker, vil Aurora bli etablert på Kilemoen som et kommunalt 

aktivitetssenter med kommunalt ansatte og egen kommunal avdelingsleder. Avdelingleder vil 

underlegges en kommunal enhetsleder innen helse og omsorg i Ringerike kommune, og 

dermed kunne benytte hele det kommunale støtteapparatet inne HR, økonomi, plan og stab. 

Men det er også helt nødvendig at Aurora, i en samhandlingsmodell med Menova as, deltar 

aktivt i: 

 Utvikling og samkjøring av Industrivaskeriet og Husflid, herunder felles utvikling og 

konsepter, innsalg/kontakt med oppdragsgivere/kunder og samarbeid innen pakking og 

søm.  

 Utvikling og samkjøring av Monteringsvirksomheten, herunder, innsalg/kontakt med 

oppdragsgivere og gjennomføring av fellesoppdrag. 

 Innovasjonsarbeid – hvordan utvikle produksjonsområder og kompetanse for å møte 

endringer i markedet og endring av deltagergruppen, herunder unge og 

fremmedspråklige. 

 Endring og omstillingsarbeid.  

 Relasjoner innen kommersiell drift og salg. 

 

I tillegg til ledermøter med egen enhetsleder må avdelingsleder ved Aurora derfor delta i 

Menova Arbeid sine drifts- og samhandlingsmøter. Likeens i det nyopprettede rådgivende 

utvalg mellom Menova, Adaptor, NAV, Ringerike kommune og videregående skole som skal 

sikre at alle mennesker med en utviklingshemming får en reell avklaring og utprøving i forhold til 

rett arbeidstilbud, og muligheter for kvalifisering til VTA/VTAO plasser. 

Et endelig vedtak om etablering og samarbeid mellom Aurora og Menova as vil bli forankret i 

en samarbeidsavtale mellom arbeidsinkluderingsbedriften og kommunen. Da slik etablering 

ikke vil realiseres før årsskiftet 2021 – 2022 (det er tross alt 18 måneder fram i tid), vil en slik 

avtale vanskelig kunne detaljeres i dag. Rådmannen finner det allikevel riktig å presentere en 

intensjonsavtale i denne sak som angir innhold og anslag basert på dagens situasjon. Dette for 

at man kan danne seg et bilde av hvordan situasjonen vil bli, samt kostnadsestimat. Slikt 

forslag til intensjonsavtale er utarbeidet i samarbeid med Menova as, og ligger som vedlegg til 

saken. 
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Økonomiske forhold 

Aktivitetstilbudet Aurora har i dag en netto kostnad for kommunen på ca. kr. 12 850 000,-. 

Et estimat i forhold til de nå framlagte planer og forslag til avtaler vil se slik ut (kostnadsnivå 

2020).  Det har i hele denne prosessen vært viktig for rådmannen at kostnadene til dette 

tjenestetilbudet skal holdes innenfor dagens budsjett etter flytting til Kilemoen.  Rådmannen 

er glad for at at den løsningen som her foreligger kan dekkes innenfor dagens økonomiske 

rammer.  

  

Kostnadsdrivere 

Drift av Aurora 

Hovedlokasjon 

Kilemoen 

Lønnskostnader 7 386 600 

10 nye VTA-plasser 2 116 640  

Tomtefeste 100 000 

Andel av felleskostnader relatert til veiledergruppe og felles faglige 

ressuser 

50% av kostnad til kantineansvarlig/kokk 

 950 000 

 

334 400 

Driftskostnader 1 424 000 

Leiekostnader: 

Husleie Kilemoen, kapitalkostnader av 12,6 mill., 2% rente over 30 år 

Husleie til Menova as, -arealer som kantine, møte/undervisningsrom etc. 

  

562 700 

130 000 

FDVii-kostnader 200 000 

Refusjon sykefravær - 640 500 

Salgsinntekter - 1 100 000 

Tentativ netto driftskostnad Kilemoen 12 635 000 

    

Investeringskostnaderiii 

Kjøp av nye lokaler (kjøpesummen dekker prosjekteringskostnader, 

byggeledelse, avgifter og kapitalutgifter) 

- Investeringstilskudd husbank 55% 

  

28 000 000 

 

-  15 400 000 

Kommunal egeninvestering 12 600 000 

 

                                                 
ii Forvaltning, drift og vedlikehold 
iii Eks. mva 
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Vedlegg 



 Rettighetsutvalget (NOU 2016:17) På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende 

rettigheter for personer med utviklingshemming. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-17/id2513222/ 

 

 Forslag til intensjonsavtale, - Samlokalisering og samarbeid mellom Aurora og 

Menova as 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 19/2441-4   Arkiv: A20  

 

10002 Hov Ungdomsskole - Orientering om framdrift Orienteringssak 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

91/20 Formannskapet 16.06.2020 

98/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Status for planlegging og bygging av nye Hov ungdomsskole tas til orientering. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret her vedtatt å bygge ny Hov ungdomsskole og flerbrukshall. 

Planleggingsarbeidet pågår og dette er en orientering om status og framdrift.  

Politisk sak med vedtak om gjennomføring og endelig kostnadsramme legges fram i 

november.  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret vedtok i sak 82/19 å bygge ny Hov ungdomsskole. Senere ble det også vedtatt 

å bygge ny flerbrukshall sammen ved skolen (K-sak 118/19).  

 

På bakgrunn av kommunale vedtak og grunnlagsdokumenter er det arbeidet videre for å 

planlegge bygging av skolen. 

Høsten 2019 var det en prekvalifisering av entreprenør-/arkitektgrupper som ønsket å delta i 

en design- og priskonkurranse. Den ble avsluttet i oktober og det ble valgt ut 3 grupperinger 

som ble invitert til konkurransen. 

.  

  Entreprenør Arkitekt 

Tilbyder 1 NCC Norge AS HRTB AS 

Tilbyder 2 Betonmast AS L2 Arkitekter 

Tilbyder 3 Hent AS Vis a Vis Arkitekter 

 

 

Grupperingene startet arbeidet i november. De leverte første løsningsforslag 28. februar og 

endelig forslag og tilbud 8. mai.  

I denne perioden har en evalueringskomite - en jury bestående av pedagoger, tekniske fagfolk, 

miljøkompetanse samt rektor og prosjektledelsen fra kommunen vurdert de innkomne 

forslagene. Juryen ble ledet av en ekstern arkitekt. Tilbyderne har fått tilbakemeldinger i to 
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omganger og har kunnet komme med reviderte forslag fram til 8. mai. Endelig vinner ble kåret 

26. mai.  

 

Alle de tre grupperingene leverte gode forslag og arbeidet i hele perioden intenst med å 

forbedre ulike områder i tråd med tilbakemeldingene. 

Juryen har vurdert de ulike løsningene ut fra kommunens plandokumenter og krav, som rom- 

og funksjonsprogram og teknisk program. 

 

På samme måte som ved bygging av Ullerål skole er det stilt krav om bruk av fjernvarme, i 

tråd med vedtak i kommunestyret.  Denne gang er det og et krav om at det skal bygges i tre. 

Det er et økt fokus på miljø i prosjektet med målkrav om klimagassreduksjon fra materialer, 

fossilfri byggeplass, lavt energibehov, gjenbruk av rivningsmasser og et høyere krav til 

miljøsertifisering enn tidligere. 

 

Tomten til Hov ungdomsskole gir mulighet for et mer omfattende utomhusområde enn ved 

Benterud og Ullerål. Dette er det fokusert på i underlaget for å bidra til et nærmiljøanlegg som 

kanskje vil være vel så viktig for bruken etter skoletid som i skoletiden.   

 

Ved evaluering av utkastene er det lagt vekt på helhetlig oppgaveforståelse, arkitektonisk 

utforming, samsvar med rom- og funksjonsbeskrivelse, miljø- og energikonsept, og pris. 

 

Vinner av konkurransen er Betonmast AS med L2 arkitekter. De hadde den beste løsningen 

for plassering av bygget, utforming av bygget og innordning av hovedfunksjoner. Forslaget 

ble og vurdert som robust og fleksibelt, og det beste forslaget sett både helhetlig, arkitektonisk 

og miljømessig (se vedlegg). 

 

    

  

 

 

Det inngås nå kontrakt for neste fase, som kalles samspillsfasen. Det innebærer at Betonmast 

og L2 sammen med tekniske rådgivere, utbyggingsavdelingen, eiere og brukere av skolen, 

bearbeider og detaljerer prosjektet. I denne fasen blir det laget endelige tegninger og tekniske 

løsninger. Pris blir endelig fastsatt og prosjektet legges fram for kommunestyret for 

godkjenning før byggestart (Beslutningspunkt 2, BP2). 

I saken vil det og være en liste med mulige tillegg, eller opsjoner som kan velges inn, for 

eksempel solcellepaneler, samt elementer/ kvaliteter som kan kuttes ut for å redusere 

kostnadene. 

 

Evalueringsarbeidet var grundig og omfattende og tok lenger tid enn stipulert. De tre 

tilbyderne ønsket lengre frister for å forbedre forslagene sine. Covid-19 situasjonen påvirket 

også arbeidet. Framdriften er derfor noe forsinket i forhold det som er opplyst tidligere (K-sak 
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82-19). Sansynlig byggestart er mars 2021. For å sikre tilstrekkelig tid i samspillsfasen, og 

sluttfase, kommer vi tilbake til tidspunkt for innflytting ifbm BP2 saken.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

K-sak 82/19 (utdrag): 

1. Ringerike kommune vedtar bygging, når kommunens økonomiske situasjon og 

handlingsevne gir rom for dette, av ny Hov ungdomsskole i henhold til rom- og 

funksjonsprogram med nødvendig kapasitet. 

2. Skolen skal også inneholde en avdeling for elever med spesielle behov.  

3. Uteområde planlegges og bygges slik at det stimulerer til fysisk aktivitet. En 

fotballbane (7-erbane) innarbeides i uteområdet. 

4. Eksisterende bygningsmasse rives og saneres.  

 

K-sak 118/19:   

Det bygges flerbrukshall som en integrert del av Hov ungdomsskole. Hallen ferdigstilles 

samtidig med skolen. 

 

Økonomiske forhold 

 I vedtatt handlingsplan for kommunen er det avsatt totalt 350 millioner kroner inklusiv 

merverdiavgift til prosjektering og gjennomføring i årene 2019-2022. Tallet er basert på 

kommunens forhåndskalkyler og uten justering for prisstigning.  

Det er gitt tilsagn om 4,5 millioner kroner i klimasatsmidler for miljøtiltak, og det forventes 

og spillemiddel i størrelsesorden 10-12 millioner kroner. 

De tre tilbyderne lå nokså likt i pris, men alle noe høyere enn kommunens forhåndskalkyler.  

Rådmannen har som intensjon, gjennom samspillsfasen, å komme så nær avsatt ramme som 

mulig, og gi kommunestyret muligheter for tilvalg og fradrag i BP2 saken. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Flere av kommunens prioriterte bærekraftmål er relevante. Det overordnede mål for saken er å 

gi unge god utdanning, og gode rammebetingelser for utdanningen, som er bærekraftmål 

nummer 4.  Skolene har og som intensjon å skape mindre ulikhet, bærekraftmål nummer 10. 

Målet om bærekraftige by- og lokalsamfunn er og sentralt for å få en oppdatert og moderne 

ungdomsskole i Hønefoss nord. Det er og lagt vekt på tiltak som bidrar til å redusere 

klimaendringene ved materialvalg, og miljøkrav for gjennomføring og drift. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens vurdering er at det arbeides godt med å få fram et robust og tidsmessig konsept 

for den nye ungdomsskolen. Skolebygget vil være fleksibelt, gi rom for varierte 

arbeidsformer, organisering og god læring. Det vil være flere innganger, godt med toaletter 

nær elevenes undervisningsrom, og det tas høyde for en ny pandemi. Skolen vil og ha 

kapasitet til å gi rom for elevtallsvekst i området så langt kommunens prognoser rekker. 
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Vedlegg 

Skisser av Betonmast/L2’s vinnerforslag 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef: Terje Dalen 

leder: Jostein Nybråten 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 20/2279-1   Arkiv: A20  

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 03.06.2020 

87/20 Formannskapet 16.06.2020 

99/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2020 tas til orientering. 

 

 

 

 Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2019 - 20.  

. Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på linje med både for fylket og 

nasjonalt – men med variasjoner mellom ulike årstrinn.  

Resultatene for skoleåret på de nasjonale prøvene i 5., 8. og 9. trinn viser at 5. og 8. trinn er noe 

under landsgjennomsnittet mens 9. trinn ligger på gjennomsnittet for fylket og landet. Det er 

positivt at 8. trinn leverer på landsgjennomsnittet i regning og at 9. trinn er på 

landsgjennomsnittet både i lesing og regning.  

Grunnskolepoengene for elever som avla grunnskoleeksamen i 2019 var noe lavere enn året før 

og er fortsatt under landsgjennomsnittet.  

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.  

Elevtallet har gått noe ned. Årsverk for undervisningspersonale har gått noe opp. 

Det er gjennomført kompetanseutviklende tiltak for både skoleledere og pedagoger. 

 

Innledning / bakgrunn 

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

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

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

Rapporten følger som vedlegg i saken. 
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Beskrivelse av saken 

 

Elever og lærertetthet:  

Det har vært en nedgang på 31 elever i forhold til forrige skoleår. 

Lærertettheten, antall elever per lærer,  på 1.-4. trinn er 14,7 (landsgjennomsnitt: 14,0). På 5.-

7.trinn er den 16, 2 (landsgjennomsnitt: 16,5) og på 8.-10.trinn  18,0 (landsgjennomsnitt: 17,8) 

Læringsmiljø:  

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for å skape et godt 

læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever mestring, at 

de har det trygt og at de trives på skolen. Generelt gir elevene positive tilbakemeldinger.  

Ringerike er er på linje med de nasjonale tallene. Indeksen for 7. og 10. trinn viser at mobbingen 

er ulikt fordelt mellom trinnene; mer på 7. trinn og mindre på 10. trinn sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. 

Læringsresultater:  

For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. Resultatene viser at 5. trinn 

skårer litt under landsgjennomsnittet i de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og engelsk. 

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

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

8. trinn presterer i år nesten på nivå med landsgjennomsnittet i både lesing og engelsk. I regning 

ligger 8. trinnselevene på landsgjennomsnitt.  9. trinn har samme prøve som 8. trinn, og presterer 

3-4 poeng bedre enn 8. trinn. Det viser god utvikling av disse ferdighetene fra 8.- 9.trinn. 

Når det gjelder grunnskolepoeng, oppnådde Ringerikselevene 40,7 i 2019. Det er under de 

nasjonal tallene som er 41,9 og er en liten nedgang fra 2018.  

Gjennomføring:  

Både ved Ringerike videregående skole og Hønefoss videregående skole har 

gjennomføringsprosenten økt gradvis de siste årene.  

Ved Hønefoss videregående var gjennomføringsprosenten 85 %, mens Ringerike videregående 

skole hadde et resultat på 88,6 % gjennomført i 2019.   

Spesialundervisning:  

I Ringeriksskolen er det 8,3 % av elevene som får spesialundervisning. Landsgjennomsnittet er på 

7,7 %. Ringerike har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å redusere andelen av elever 

som mottar spesialundervisning. Det kommunale målet er at ikke flere enn 7% av elevmassen 

skal ha spesialundervisning.   

Voksenopplæring: Det vesentlige tilbudet ved Læringssenteret for voksne retter seg mot 

minoritetsspråklige voksne. Læringssenteret gir også tilbud innen grunnskoleopplæring, norsk 

og samfunnskunnskap og spesialundervisning. 

Samarbeidsavtalene med Hole og Jevnaker kommuner om voksenopplæringen ble sagt opp fra 

og med 010120. 

Som følge av elevtallnedgangen, har Læringssenteret nå færre ansatte enn tidligere.   

Kompetanseutvikling 

I arbeidet med å videreutvikle Ringeriksskolen er det satset mye på kompetanseutvikling for 

både skoleledere og ansatte ved skolene i 2019.  Dette videreføres i 2020, også i et samarbeid 

med andre kommuner. Stikkord her er kompetansegivende videreutdanning i norsk og andre 

fag, regionale nettverk og etterutdanning i flere fag.Det er og fukus påLederutdanning samt 

internt arbeid med oppdatering innen IKT i forbindelse med kommunens handlingsplan på 

området. 

På grunn av koronakrisen  kunne ikke alle fagnettverk våren 2020 gjennomføres. 

Det har også vært gjennomført to fagdager for alle SFO-ansatte. 

Private skoler 
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Det er tre private skoler i Ringerike kommune med til sammen 183 elever per 1. oktober 

2019.. Elevene er hjemmehørende i Ringerik kommune og nabokommunene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet fra kommunens handlingsprogram 2019 – 2022, og 

handlingsplan for Ringeriksskolen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 

 

Juridiske forhold  

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

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

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport 

som ble behandlet, var K-sak 96/19.  

Tiltak for å forvedre læringsresultatene ble behandlet i kommunestyret i sak 217/19. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

FNs 4. bærekraftmål er «God utanning»  Det skal sikre inkluderende, rettferdig og god 

utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. 
 Dette bærekraftmålet konkretiseres blant annet i kommunens handlingsplan «Sammen for 
Ringeriksskolen» og i denne saken rapporteres de på status og måloppnåelse i grunnskolen. 

Rådmannens vurdering 

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

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

Resultatene på elevundersølelsen følges opp i skolene og  understreker hvor  viktig det er å 

fortsette med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i årene som kommer.  

Rådmannen vil og peke på viktigheten av det forebyggende arbeidet, og den fornyelsen av felles 

forebyggende program på dette området. 

Det er rådmannens vurdering at en de  neste årene må og har  sterkt fokus på læringsresultater. 

Det må jobbes for å forbedre både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes 

sluttresultater. Resultatene har ligget nær landsgjennomsnittet, men det er for store variasjoner fra 

skole til skole. 

Rådmannen vil her peke momenter fra sak 217, systemantisk og kunnskapsbasert arbeid over tid, 

tidlig innsats, og kompetanseutvikling for medarbeiderne..   

Gjennom den systematiske kompetansehevingen som gjennomføres i skolesektoren, med kurs, 

nettverksjobbing og fokus på intensiv opplæring (1.- 4. trinn) og tilpasset opplæring - forventes 

det en forbedring og utjevning av resultatene mellom skolene i årene som kommer. Elevenes 

resultater må etterspørres i det daglige arbeidet i skolene – særlig må det jobbes systematisk med 

den intensive opplæringen i grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter - slik at de elevene 

som begynner å henge etter får den hjelpen/veiledningen de trenger. I tide.  «Rett medisin til 

riktig tid». 
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Vedlegg 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019-20 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Siri Strømmen 
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Arkivsaksnr.: 20/2564-1   Arkiv: 614  

 

Etterbruk av skoler og barnehager  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

88/20 Formannskapet 16.06.2020 

100/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det utredes om Hønefoss skole midlertidig kan benyttes av lag og foreninger som har 

behov for lokaler fra høsten 2020. 

 

2. Eiendommen Eikli skole detaljreguleres i tråd med vedtatt områdereguleringsplan, 

med oppstart i 2021, for så å selges. Bygningen rives. Kostnadene til riving 

innarbeides i handlingsprogram for 2021-2024. 

3. Etterbruk av Kirkeskolen utredes i bredt perspektiv for utvikling av Ringerike 

kommunes eiendommer. Skolen er i mellomtiden en buffer for oppvekstsektorens 

behov. 

 

4. Åsbygda skole overdras til Åsbygda vel. Åsbygda vel må drifte eiendommen som et 

forsamlingslokale og kan ikke drive utleie til nyetablert skoletilbud. Hvis Åsbygda vel 

oppheves, overføres eiendommen tilbake til Ringerike kommune.» 

 

 

  

Sammendrag  

Saken omhandler forslag til hva som bør gjøres med nedlagte skoler og barnehager.  

Det pekes på mulige kommunale bruksområder og på salg eller overdragelse av 

eiendommene. 

Det foreslås alternativt midlertidig bruk av Hønefoss skole, å omregulere og selge Eikli skole, 

overdra Åsbygda skole til den lokale velforeningen og avvente hva som videre skal skje med 

Kirkeskolen. 

 

Innledning/Bakgrunn for saken 

Saken dreier seg om etterbruk av kommunale bygg/eiendommer. 

I kommunens budsjettvedtak for 2020 (K-sak 192/19) heter det at «Midlertidig bruk av 

Hønefoss skole, etterbruk av Eikli skole og Kirkeskolen, Heggen utredes innen sommeren 

2020.»  Bakgrunnen er at Hønefoss skole legges ned fra sommeren 2020. Kirkeskolen og Eikli 
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skole opphørte som barneskoler 1. januar 2019. Åsbygda skole ble lagt ned som grunnskole i 

2007. 

 

Saksutredning  
Med endret barnehage- og skolestruktur må det vurderes og avklares om kommunen skal bruke ledige bygg og 

eiendommer til egne formål, eller om eiendommene skal avhendes.   

 

Aktuelle kommunale formål kan være: 

- Beredskapsarealer  

Det kan oppstå akutte situasjoner der det raskt er bruk for erstatningslokaler for skoler eller barnehager 

for eksempel ved brann, akutte miljø- eller naturkatastrofer, og som denne våren, ved Covid-19. 

- Framtidige barnehager og skoler 

Det kan være aktuelt ved befolkningsvekst og økt barnetall å bevare, bygge om eller ruste opp byggene 

til framtidige skoler eller barnehager. 

- Andre kommunale formål 

Tomme bygg kan og bygges om for å dekke andre kommunale formål og behov innen administrasjon, 

tekniske tjenester, kultur eller helse. 

 

Alternativer til kommunalt bruk kan være  

- Bygg/tomter til makeskifte i videre utvikling av kommunen 

- Salg av eiendommene  

- Overdragelse til lokale velforeninger 

 

Avklaring kan skje ut fra en vurdering av egne behov, beliggenhet, kostnader, investeringsbehov og 

reguleringsbestemmelser ved fortsatt kommunal drift og eierskap. 

Når det gjelder overdragelse til andre, må det avklares om det kan skje innenfor gjeldende statsstøtteregler.  

 

Hønefoss skole 

Hønefoss skole er i drift fram til sommeren. Skolen har to bygg, et skolebygg som skal 

bevares og et idrettsbygg som er vurdert til å rives. 

I kommunens områdereguleringsplan for Hønefoss, byplanen, er det vedtatt at «Området ved 

Hønefoss skole skal benyttes til barnehage og skole» (K-sak 124/19). Og i et senere vedtak at 

det skal «vurderes ved hver oppdatert elevtallsprognose hvilket tidspunkt mulighetsstudier for 

bruk av området /anlegget skal igangsettes». (K-sak16/20) 
 

Fram til dette skjer, er det flere muligheter: 
- La bygget stå tomt og avstengt og dermed ha lavest mulig driftskostnader i påvente av ny 

start.  

- Få vurdert om skolen kan godkjennes til bruk som erstatningslokaler for barnehager eller 

skoler ved kritiske hendelser.  

- Benytte bygget midlertidig til andre formål. Forutsetningene for det siste alternativet, må være 

at det ikke gjøres/endres noe som vil være til hinder for vedtatt bruk.  

Et mulig formål er Hønefoss skole som et midlertidig Frivillighetens hus, uten ombygging og 

renovering. Dette vil være i tråd med kommunestyrets vedtak om at «kommunen inviterer 

frivillighetssentralen og andre interessenter til å etablere frivillighetens hus sammen med 

kommunen» (K-sak 192/19).  Et Frivillighetens hus er et sted der blant annet lag og 

organisasjoner kan få låne lokaler svært rimelig, et behov Kulturplan Ringerike kommune 

2017-2025 peker på. 

Ut fra et eier- og forvaltersynspunkt vil fortsatt bruk av bygget være bedre enn at bygget står 

tomt med hensyn til vedlikehold og oppfølging.  
Bygget har et stort renoveringsbehov. I 2019 kalkulerte Rambøll kostnadene til 120 millioner kroner med moms, 

for å sette det gamle hovedbygget i stand til fortsatt skoleformål. Riving og gjenoppbygging av idrettsbygg og 

uteanlegg kommer i tillegg. 
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Eikli skole  

Eikli skole er utleid til Viken fylkeskommune i forbindelse med rehabilitering av Ringerike 

videregående skole. Leiekontrakten varer ut 2020. Fylkeskommunen benytter den nyeste del 

av hovedbygget. Paviljongen, nær Osloveien, blir våren 2020 benyttet av Eikli barnehage for å 

få ekstra areal til driften i forbindelse med Covid-19. 

Av kommunale formål kan bygget være aktuelt som beredskapsskole/-barnehage eller som et 

frivillighetens hus. Skolen var ikke godkjent etter forskrift for miljørettet helsevern blant 

annet på grunn av beliggenhet og manglende universell utforming. 

I reguleringsbestemmelsene i byplanen er arealformålet for eiendommen «boliger, offentlig og 

privat tjenesteyting».  Det betyr at eiendommen kan videreutvikles av kommunen til andre 

formål, eller den kan selges og kjøper utvikler eiendommen i tråd med 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Kirkeskolen 

Kirkeskolen ble fraflyttet i 2019, da Benterud skole åpnet. Skolen har tidligere vært planlagt 

brukt som barnehage. Det var avsatt investeringsmidler til dette i kommunens 

handlingsprogram fra 2016-2018, med planlagt ferdigstilling i 2021.   

Kommunens barnehagebehov er endret. Med god barnehagedekning og lavere vekst i 

barnetallet enn tidligere prognoser viste, er dette alternativet lagt bort. 

Kommunestyret har nylig vedtatt å «starte forarbeidet og å utrede kostnadene for bygging av 

ny brannstasjon og ny lokalisasjon i Hønefoss sør.» (K-sak 169/19) 

I den forbindelse er Kirkeskolen aktuell som lokalisering, eller i et makeskifte for annen 

aktuell tomt i Hønefoss sør. Skolen kan også være aktuelle som beredskapsskole/-barnehage. 

Skolen var godkjent etter forskrift for miljørettet helsevern. 

 

Heggen barnehage  

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 04.06.20 i sak 54/20 at Heggen barnehage skal 

vidreføres. 

 

Åsbygda skole 

Skolen ble lagt ned i 2007, men har etter dette blitt nyttet noen år til skoleformål for 

elevgrupper. Bygget ble leid ut til Bufetat under flyktningkrisen i 2016, men ble ikke tatt i 

bruk til formålet. Deler av anlegget; gymsal med garderober, brukes av lokale lag og 

foreninger. 

I nedleggelsesvedtaket fra 2007 er det en klausul om at den lokale velforeningen kan få overta 

bygget. Dette er nå aktualisert og et avtaleforslag er til vurdering i velforeningen. 
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Økonomiske forhold 

Å ha eiendommer stående tomme er også en kostnad for kommunen. Åsbygda skole og 

Kirkeskolen stod i hovedsak tomme i 2019. De andre omtalte eiendommene var i drift eller 

utleid. Her er driftskostnadene for selve byggene i 2019:  

 

Tomme bygg: 

Åsbygda skole:     210 000 kroner 

Kirkeskolen:      360 000 kroner 

Bygg med kommunal drift: 

Hønefoss skole:  2 800 000 kroner 

Eikli skole (2018):  2 000 000 kroner 

 

Tallene inkluderer energi, tekniske avtaler, renhold, vaktmestertjenester, vedlikehold, og 

andre kostnader knyttet til selve byggene.  Kostnader til de kommunale tjenester som var i 

byggene, kommer i tillegg. 

Utgifter til fortsatt bruk av Hønefoss og Eikli til andre formål vil være avhengig av formålet, 

men trolig ligge på noe under dagens nivå, viss tjenester som for eksempel renhold, kan 

reduseres.  

Salgsverdi for eiendommene er ikke utredet i denne saken. 

 

Forhold til overordnede planer 

I saken «Områderegulering Hønefoss – byplan» (K-124/19) inngår to av eiendommene, 

Hønefoss skole og Eikli skole.  

Det er vedtatt at «Området ved Hønefoss skole skal benyttes til barnehage og skole». 

For Eikli skole sier reguleringsbestemmelsene at arealformålet for eiendommen er «boliger, 

offentlig og privat tjenesteyting». 

 

FNs bærekraftmål 

Flere av kommunens prioriterte bærekraftsmål kan være relevante for etterbrukssaken. Det 

overordnede mål er som ligger til grunn for sakene har vært å gi barn og unge god utdanning, 

som er bærekraftsmål nummer 4.  Barnehage og skole har og som intensjon å skape mindre 

ulikhet, bærekraftsmål nummer 10. Mål som bærekraftige by- og lokalsamfunn og å stoppe 

klimaendringene kan og være relevante for saken. 

 

Alternative forslag til vedtak 

Det kan tenkes flere alternative forslag:  

- Hønefoss skole benyttes midlertidig som bufferskole i akutte situasjoner. 

- Eikli skole selges uten omregulering. 

- Eikli skole utvikles til et Frivillighetens hus 

- Kirkeskolen legges ut for salg viss eiendommen ikke er aktuell i forbindelse med ny 

brannstasjon. 

- Kirkeskolen beholdes som bufferskole i akutte kritiske situasjoner. 

- Åsbygda skole selges. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig for kommunen å avklare framtidig bruk av ledige barnehage- 

og skolebygg. Det beste ut fra et økonomisk perspektiv er å avhende eiendommene ved salg, 

makeskifte eller overdragelse til andre. Dette demper presset på driftsutgifter og en 
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omprioriterer ressurser til eiendommer i drift.  

Men kommunen må og vurdere langsiktige behov, og det kan derfor være aktuelt å beholde 

noen av eiendommene i kommunalt eie, eller i drift i samarbeid med private, slik som et 

Frivillighetens hus.  

Når det gjelder Åsbygda skole kan ikke rådmannen se kommunale behov på kort eller lang 

sikt og foreslår derfor overdragelse til Åsbygda Vel. Det siste i den grad det er mulig ut fra 

statsstøttereglene. Overdragelse til velforeninger kan og være et insitament til videre lokalt 

engasjement i grendene. 

Rådmannen vurderer at Kirkeskolen bør beholdes inntil sak om brannstasjon er avklart, 

kombinert med å være bufferskole ved akutt krise.  

Når det gjelder Eikli skole, er det en verdifull sentrumsnær eiendom. Rådmannens vurdering 

er at eiendommen Eikli skole detaljreguleres i tråd med vedtatt byplan, med oppstart i 2021. 

Bygningen bør rives før eiendommen selges, og kostnadene til dette innarbeides i nytt 

handlingsprogram. 

Rådmannen er og positiv til å finne alternativ drift ved Hønefoss skole fra høsten av, og 

foreslår derfor midlertidig utleie av rom til lag og organisasjoner, fram til skolen på nytt skal 

benyttes til skole- og eller barnehage. 

 

 

 Ringerike kommune, 28.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Elisabeth Brørby Fivesdal 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 20/1226-3   Arkiv: 465  

 

Valg av nytt medlem i Stiftelsen Ringerikes Museum etter Arne 

Broberg (H) Arne Broberg 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/20 Valgutvalg 16.06.2020 

101/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til stiftelsen Ringerikes Museum velges Bjørn Hamborg (H) 

 

Som vara til Steinsfjordutvalget velges Helge Stiksrud (V) 

 

 

  

Beskrivelse av saken  

I forbindelse med at Arne Broberg (H) har gått bort må det velges nytt varamedlem til 

Steinsfjordutvalget og en ny representant til stiftelsen Ringerikes Museum.  

 

Rådmannens vurdering  

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Arkivsaksnr.: 20/641-3   Arkiv: 465  

 

Fritak fra politisk verv Eirik Farestveit Erstad 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Valgutvalg 16.06.2020 

102/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som vara til sakkyndig takstnemnd, eiendomsskatt velges Aleksander Andestad 

Elstad (MDG). 
 

 

  

Beskrivelse av saken 

Erik F. Erstad (MDG) er innvilget fritak og derfor må det velges ny vara til sakkynding 

takstnemnd, eiendomsskatt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Saken sendes frem uten innstilling 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Arkivsaksnr.: 20/640-3   Arkiv: 465  

 

Fritak fra politisk verv Marianne Wethal 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/20 Valgutvalg 16.06.2020 

103/20 Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som ny vara etter Marianne Wethal (V) til HOK velges:………………….. 

 

 

  

Sammendrag 

Marianne Wethal (V) er innvilget fritak grunnet flytting og det må av den grunn velges ny 

vara til HOK 

 

Rådmannens vurdering 

Saken sendes frem uten innstilling 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/72-29  Arkiv: 033 &15  

 

Sak: 11/20 

 

Saksprotokoll - Evaluering 17 mai 2020  

 

Vedtak i 17. mai komiteen: 

 
Evalueringen tas til orientering og følgende ble vedtatt: 

 
Sak 20/33 Referat fra møte 13.05.20. 

Vedtak: Godkjent.  

Sak 20/34 Evaluering av feiringen 

Nordre park – være bevisst på plasseringen av kor/korps i forhold til publikum. Husk å takke 

alle som bidrar. Speiderne ble uteglemt. 

Kirkegården – passe på at dem som skal snakke har mikrofon. 

Kortesjen fungerte bra! 

Savnet filmen fra kransenedleggelsene. Disse kunne med fordel vært tilgjengelig noe lenger 

på kommunens hjemmeside. 

Blomstene: Omkretsen på kransene – 35 cm i diameter fungerte bra. Blomstene til 

omsorgssentrene bør være utstyrt med kort med hilsen fra 17.mai-komitéen. 

Vedtak: John A. Bakken skriver leserinnlegg i Ringerikes Blad på vegne av komitéen 

og takker dem som stilte opp. Helge Stiksrud takker Hotell Scandic for frokosten. 

Komitéen forventer et spesifisert regnskap før neste års 17.mai-komité starter arbeidet. 

 

Sak 20/35 Tilskudd til kor og korps m. fl. 

Vedtak: Komitéen yter tilskudd til kor, korps, speiderne, sykkelklubben, Røde kors 

og bilklubbene – 1.500 kroner til hver – årets situasjon tatt i betraktning.  

Følgende ble innvilget 1500.-: 

 

Hallingby skolekorps 

Hønefoss Ungdomskorps 

Ullerål skoles musikkorps 

Haug Blåseensamble 

Hønefoss skolekorps 

Eikli skolekorps 

Hønefoss blåseoktett 

Vang skoles musikkorps 

Ringerike Janitsjar 

Veien og Helgerud skolekorps 

Crescendo koret  

Hønefoss Amcar klubb 

Motorhistorisk klubb Ringerike og Omegn 
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Ringerike Sykkelklubb 

Ringerike og Hole Røde Kors 

Ringerike Mannskor 

Hønefoss Speidergruppe 

 
 

Behandling i 17. mai komiteen 25.05.2020: 

 

 

Avstemming: 

Evalueringen tas til orientering og følgende ble enstemmig vedtatt: 

 
Sak 20/33 Referat fra møte 13.05.20. 

Vedtak: Godkjent.  

Sak 20/34 Evaluering av feiringen 

Nordre park – være bevisst på plasseringen av kor/korps i forhold til publikum. Husk å takke 

alle som bidrar. Speiderne ble uteglemt. 

Kirkegården – passe på at dem som skal snakke har mikrofon. 

Kortesjen fungerte bra! 

Savnet filmen fra kransenedleggelsene. Disse kunne med fordel vært tilgjengelig noe lenger 

på kommunens hjemmeside. 

Blomstene: Omkretsen på kransene – 35 cm i diameter fungerte bra. Blomstene til 

omsorgssentrene bør være utstyrt med kort med hilsen fra 17.mai-komitéen. 

Vedtak: John A. Bakken skriver leserinnlegg i Ringerikes Blad på vegne av komitéen 

og takker dem som stilte opp. Helge Stiksrud takker Hotell Scandic for frokosten. 

Komitéen forventer et spesifisert regnskap før neste års 17.mai-komité starter arbeidet. 

 

Sak 20/35 Tilskudd til kor og korps m. fl. 

Vedtak: Komitéen yter tilskudd til kor, korps, speiderne, sykkelklubben, Røde kors 

og bilklubbene – 1.500 kroner til hver – årets situasjon tatt i betraktning.  

Følgende ble innvilget 1500.-: 

 

Hallingby skolekorps 

Hønefoss Ungdomskorps 

Ullerål skoles musikkorps 

Haug Blåseensamble 

Hønefoss skolekorps 

Eikli skolekorps 

Hønefoss blåseoktett 

Vang skoles musikkorps 

Ringerike Janitsjar 

Veien og Helgerud skolekorps 

Crescendo koret  

Hønefoss Amcar klubb 

Motorhistorisk klubb Ringerike og Omegn 

Ringerike Sykkelklubb 

Ringerike og Hole Røde Kors 
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Ringerike Mannskor 

Hønefoss Speidergruppe 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2539-3  Arkiv: M30 &29  

 

Sak: 17/20 

 

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

Etappe 2  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 04.06.2020: 

 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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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 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2207-9  Arkiv: U64  

 

Sak: 19/20 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra  Hans-Petter Aasen (Sp) - vedrørende 

ekstraordinære tiltak for reiselivsnæringen  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 04.06.2020: 
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- 

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 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/525-4  Arkiv: F30 &29  

 

Sak: 13/20 

 

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

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Utsettes til neste kommunestyremøte grunnet manglende tid. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 04.06.2020: 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

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: 

 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

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



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/527-5  Arkiv: U01 &29  

 

Sak: 14/20 

 

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

oppdatert handelsanalyse  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Utsettes til neste kommunestyremøte grunnet manglende tid. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 04.06.2020: 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

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: 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

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: 

 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

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 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1184-5  Arkiv: K70 &29  

 

Sak: 16/20 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Knut Stubben (Krf) - Elveforebyggingsnemnda  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Utsettes til neste kommunestyremøte grunnet manglende tid. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 04.06.2020: 

 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1184-2   Arkiv: K70 &29  

 

 

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 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2535-5  Arkiv: L06 &29  

 

Sak: 18/20 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Universal 

utforming i Ringerike og Hønefoss sitt bybilde  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 04.06.2020: 

 

 

 
 



 

 

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 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2948-2   Arkiv: A22 &29  

 

 

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Rødt) - Ekstra ressurser og tilbud for barn 

med spesielle behov på SFO  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Rødt) mottatt 16.06.20 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Et trist eventyr… igjen 

 

Det var en gang en mamma og pappa som hadde en liten prinsesse. De bodde i landet 

Ringerike. Deres prinsesse var ikke som alle andre prinsesser, hun var helt spesiell! 

Hun hadde vært flere ganger på sykehus og til med blitt operert! Mamma og pappa hadde 

mange ganger vært bekymret og redde for hvordan det skulle gå med deres prinsesse. Men 

hun vokste opp og klarte seg ganske bra. På barnehagen likte hun å leke med de andre 

barna. Selv om hun klarte det var det andre ting som var litt vanskelig, så da var hun så 

heldig at hun hadde fått noe som heter assistent nesten hele dagen og ikke nok med det, 

noen ganger kom en dame til som de kalte for spesial pedagog.  

 

I denne tiden var mamma, pappa og prinsessen glade og fornøyde. De hørte også om andre 

mammaer og pappaer som også hadde noen prinser eller prinsesser som fikk god hjelp og 

støtte i barnehagen. 

 

Men så begynte livet å bli skummelt og utrygt. Deres prinsesse ble større og skulle på skolen. 

De snakket med sjefen for skolen og hun fortalte at deres prinsesse ville få hjelp i skoletiden, 

men i det som heter SFO ville hun ikke få noe ekstra. Mamma og pappa ble lei seg og litt 

sinte, de vil ha det beste for sin prinsesse, og at hun får den samme muligheten som alle 

andre barn. Sjefen for skolen sa at de kunne få starte på en annen skole enn den hun hørte 

til, men det ønsket de ikke. De ville at hun skulle gå nær der hun bor og med de barna hun 

kjenner, syntes mamma og pappa.  

Tiden gikk og sommerferien nærmet seg, uten at familien fikk noen trygghet for hvordan 

skolehverdagen vil bli. De viste også om andre familier som hadde det akkurat så usikkert 

som dem, de syntes dette var skikkelig dårlig gjort av det landet de bodde i. 

Hva skal de gjøre? De som allerede har hatt så mange ekstra bekymringer, ingen steder å 

klage til, ingen å skrive brev til ? De hadde jo ikke fått noe annet enn et muntlig svar på at de 

ikke ville få noe ekstra hjelp i SFO, og at de kan velge å gå et annet sted.  

…..og snipp snapp snute…. sånn fortsetter denne historien. Ingen får vite hvor mange prinser 

og prinsesser det er som ikke får dekket sine behov på lik linje med alle andre barn. Mange 

som fortsetter en evig kamp for å sikre trygghet og forutsigbarhet for seg og sitt barn. 

 

Spørsmål til ordfører:  

Ringerike kommune påstår at alle som søker SFO får tilbud. Gjennom denne praksisen som 

vist over kommer ikke behovet fram at det man blir tilbudt ikke er bra nok eller det man 



ønsker. Det blir ikke dokumentert at man ikke får den bistand man trenger for å gå på SFO 

som alle andre barn. 

Spm.1.  

For at foreldre skal vite hva man har å forholde seg til bør Ringerike kommune gå ut og si: 

«Ingen barn i vår kommune for ekstra ressurser i SFO på sin nærskole. Ønsker de å gå på SFO 

må de velge Hjerterommet.» 

Er ordfører enig i en slik praksis? 

 

Spm.2 

Ønsker ordfører å ta opp og jobbe for endring av våre vedtekter for SFO, som sikrer at ingen 

barn blir diskriminert og at barn med spesielle behov for tilbud til SFO på lik linje med alle 

andre barn? 

 

Nanna Kristoffersen 

Rødt 

17.06.2020 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2949-2   Arkiv: F31 &29  

 

 

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Rødt) - Mottak av enslige mindreårige 

flyktninger fra Hellas  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon mottatt fra Nanna Kristoffersen (Rødt) 17.06.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interpellasjon 

 

I leiren Moria på Lesvos bor det ca. 20 000 mennesker i en leir som var ment for 3000. Over 

5000 av disse er barn. Forholdene i Moria –og i de andre leirene i Hellas – er en katastrofe. 

Det er akutt behov for det meste: helsehjelp, adekvat sted å bo, beskyttelse mot regn, 

skikkelig mat, psykologisk støtte, skolegang, sikkerhet og beskyttelse; et verdig liv.  

Hellas og EU har innstendig bedt alle europeiske land om å bidra, ikke minst for å avlaste det 

enorme trykket de greske øyene opplever når det gjelder antall flykninger.  Store kommuner 

som Oslo, Trondheim og Bergen, i tillegg 19 tidligere statsråder og hele Den Norske kirke, 

står bak et opprop om å evakuere barna fra denne overfylte leiren.  

Det er mange kommuner som nå oppfordrer regjeringen til å handle, som mange andre land 

gjør. Luxemburg, Tyskland og Finland er allerede i gang. 

Norge og mange kommuner har i flere tiår bosatt flykninger og tatt imot enslige 

mindreårige. Vi har god kompetanse, rikelig med plass og hjerterom. 

 

Til ordfører: forslag til vedtak 

 

Kommunestyret i Ringerike kommune støtter oppropet» Evakuer barna fra Moria». Vår 

kommune har kompetanse og kapasitet til å gjøre vårt i denne humanitære krisen.  Vi ber 

regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta imot enslige mindreårige 

flykninger. Vi må følge opp dugnadsånden og solidaritetsviljen fra mange norske kommuner 

over hele landet. 

 

 

Nanna Kristoffersen 

Rødt  

17.06.2020. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/72-29  Arkiv: 033 &15  

 

Sak: 11/20 

 

Saksprotokoll - Evaluering 17 mai 2020  

 

Vedtak i 17. mai komiteen: 

 
Evalueringen tas til orientering og følgende ble vedtatt: 

 
Sak 20/33 Referat fra møte 13.05.20. 

Vedtak: Godkjent.  

Sak 20/34 Evaluering av feiringen 

Nordre park – være bevisst på plasseringen av kor/korps i forhold til publikum. Husk å takke 

alle som bidrar. Speiderne ble uteglemt. 

Kirkegården – passe på at dem som skal snakke har mikrofon. 

Kortesjen fungerte bra! 

Savnet filmen fra kransenedleggelsene. Disse kunne med fordel vært tilgjengelig noe lenger 

på kommunens hjemmeside. 

Blomstene: Omkretsen på kransene – 35 cm i diameter fungerte bra. Blomstene til 

omsorgssentrene bør være utstyrt med kort med hilsen fra 17.mai-komitéen. 

Vedtak: John A. Bakken skriver leserinnlegg i Ringerikes Blad på vegne av komitéen 

og takker dem som stilte opp. Helge Stiksrud takker Hotell Scandic for frokosten. 

Komitéen forventer et spesifisert regnskap før neste års 17.mai-komité starter arbeidet. 

 

Sak 20/35 Tilskudd til kor og korps m. fl. 

Vedtak: Komitéen yter tilskudd til kor, korps, speiderne, sykkelklubben, Røde kors 

og bilklubbene – 1.500 kroner til hver – årets situasjon tatt i betraktning.  

Følgende ble innvilget 1500.-: 

 

Hallingby skolekorps 

Hønefoss Ungdomskorps 

Ullerål skoles musikkorps 

Haug Blåseensamble 

Hønefoss skolekorps 

Eikli skolekorps 

Hønefoss blåseoktett 

Vang skoles musikkorps 

Ringerike Janitsjar 

Veien og Helgerud skolekorps 

Crescendo koret  

Hønefoss Amcar klubb 

Motorhistorisk klubb Ringerike og Omegn 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ringerike Sykkelklubb 

Ringerike og Hole Røde Kors 

Ringerike Mannskor 

Hønefoss Speidergruppe 

 
 

Behandling i 17. mai komiteen 25.05.2020: 

 

 

Avstemming: 

Evalueringen tas til orientering og følgende ble enstemmig vedtatt: 

 
Sak 20/33 Referat fra møte 13.05.20. 

Vedtak: Godkjent.  

Sak 20/34 Evaluering av feiringen 

Nordre park – være bevisst på plasseringen av kor/korps i forhold til publikum. Husk å takke 

alle som bidrar. Speiderne ble uteglemt. 

Kirkegården – passe på at dem som skal snakke har mikrofon. 

Kortesjen fungerte bra! 

Savnet filmen fra kransenedleggelsene. Disse kunne med fordel vært tilgjengelig noe lenger 

på kommunens hjemmeside. 

Blomstene: Omkretsen på kransene – 35 cm i diameter fungerte bra. Blomstene til 

omsorgssentrene bør være utstyrt med kort med hilsen fra 17.mai-komitéen. 

Vedtak: John A. Bakken skriver leserinnlegg i Ringerikes Blad på vegne av komitéen 

og takker dem som stilte opp. Helge Stiksrud takker Hotell Scandic for frokosten. 

Komitéen forventer et spesifisert regnskap før neste års 17.mai-komité starter arbeidet. 

 

Sak 20/35 Tilskudd til kor og korps m. fl. 

Vedtak: Komitéen yter tilskudd til kor, korps, speiderne, sykkelklubben, Røde kors 

og bilklubbene – 1.500 kroner til hver – årets situasjon tatt i betraktning.  

Følgende ble innvilget 1500.-: 

 

Hallingby skolekorps 

Hønefoss Ungdomskorps 

Ullerål skoles musikkorps 

Haug Blåseensamble 

Hønefoss skolekorps 

Eikli skolekorps 

Hønefoss blåseoktett 

Vang skoles musikkorps 

Ringerike Janitsjar 

Veien og Helgerud skolekorps 

Crescendo koret  

Hønefoss Amcar klubb 

Motorhistorisk klubb Ringerike og Omegn 

Ringerike Sykkelklubb 

Ringerike og Hole Røde Kors 
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Ringerike Mannskor 

Hønefoss Speidergruppe 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2674-2  Arkiv: 150  

 

Sak: 80/20 

 

Saksprotokoll - Regnskap 2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2019 godkjennes og regnskapsmessig 

mindreforbruk (overskudd) på 13.918.000 avsettes til disposisjonsfond.  

2. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2019 som er avlagt i balanse 

godkjennes.  

3. Årsrapport og Årsberetning 2019 for Ringerike kommune tas til etterretning. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2674-1   Arkiv:   

 

 

Regnskap 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommunes driftsregnskap for 2019 godkjennes og regnskapsmessig mindreforbruk 

(overskudd) på 13.918.000 avsettes til disposisjonsfond.  

1. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2019 som er avlagt i balanse 

godkjennes.  

2. Årsrapport og Årsberetning 2019 for Ringerike kommune tas til etterretning. 

 

 

 

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Saken omhandler den formelle politiske behandling og godkjenning av regnskap og 

årsberetning 2019 for Ringerike kommune iht forskriftskrav, herunder vedtak om disponering 

av regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 13,9 millioner kroner. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Etter kommuneloven skal det avlegges årsregnskap og årsberetning i tråd med egen forskrift.  

Regnskapet og årsberetningen har vært til gjennomgang hos revisor og revisjonsberetningen 

følger vedlagt. Revisjonen konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 

forskrift og gir et dekkende bilde av den finansielle stillingen til Ringerike kommune pr 

31.12.2019.  

Regnskapet er oversendt kommunens Kontrollutvalg til behandling før behandling i 

formannskapet og kommunestyret. Protokoll vil bli ettersendt. 

Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv og deretter oversendes 

fylkesmannen. 

Årsregnskapet for 2019 består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 

økonomiske oversikter og noter. I kapitlet om regnskapsprinsipper og vurderinger er det gjort 

nærmere rede for de bestemmelser og prinsipper som er lagt til grunn i regnskapet.  



- 

Årsrapport 2019, er en redegjørelse for virksomheten og tar for seg viktige hendelser. 

Årsberetningen 2019 gir i tillegg en vurdering av kommunens økonomiske stilling og 

måloppnåelse i forhold til de fastsatte mål og økonomiske rammer kommunestyret har vedtatt. 

Årsrapporten og årsberetningen skal fylle kravet om å være utfyllende i forhold til den 

informasjonen som gis i årsregnskapet. 

 

 

Vurdering 

Årets resultat Netto driftsresultat blir sett på som en viktig indikator for kommunens 

finansielle stilling og økonomisk handlingsrom. Regnskapet for 2019 viser et netto 

driftsresultat på 62,2 mill kr og tilsvarer 2,6% av driftsinntektene. Anbefalt minimumsnivå for 

bærekraftig økonomi er 1,75%.  

Resultatet er høyere enn budsjett og sterkere enn fjorårets resultat.  

 

Saldo på Disposisjonsfondet er pr. 31.12.2019 på 220 millioner kroner (ekskl. Krisesenter-

fond).  

 

Overskuddet (mindreforbruket) for 2019 er 13,9 millioner kroner, etter overføring av 0,9 

millioner kr til investeringsregnskapet samt avsetninger og bruk av avsetninger.  

Kommunestyret skal ved behandling av regnskapet beslutte disponering av dette overskuddet, 

og administrasjonen anbefaler at midlene avsettes til Disposisjonsfond. Fondet vil da i 2020 

være på anbefalt nivå for å ha en buffer mot uforutsette kostnader og svikt i inntektene.  

 

Det fremgår av årsberetningen i årsrapporten, et merforbruk på kommunens 

tjenesteproduksjon med 24,8 millioner kroner i 2019, i forhold til tildelte budsjettrammer.  

Når kommunen likevel legger frem regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 13,9 

millioner kroner, etter avsetninger til disposisjonsfond på 47,5 millioner kroner som 

budsjettert, så skyldes det i hovedsak at de sentrale inntektene er blitt vesentlig høyere enn det 

som var budsjettert: 

 

Kommunen har fått inn 4 millioner mer i skatt, 16,4 millioner mer i rammetilskudd inkludert 

inntektsutjevning og 29,3 millioner kroner mer i finansinntekter inkludert avkastning på fond 

– sum 49,7 millioner kroner.  

Som en motpost til dette har kommunen fått inn 3,3 millioner mindre i eiendomsskatt, 0,6 

millioner mindre i salgsinntekter og økte renteutgifter på 7,1 millioner – sum 11 millioner 

kroner. 

Samlet sett utgjør dette merinntekter på 38,7 millioner kroner. Dette dekker opp merforbruket 

i tjenesteproduksjonen på 24,8 millioner og gir et overskudd på 13,9 millioner kroner. 

 

Det er utfordrende å forutsi inntektsutjevningen i rammetilskuddet gjennom året, da dette 

avhenger av hvordan skatteinntekter landet over blir. Det er også knyttet en del usikkerhet til 

størrelsene på utbytter og de endelige avkastningene fra fond. Utbyttet fra RingriksKraft ble i 

2019 på 25,5 millioner og fra Fossefondet 18,5 millioner kroner – samlet sett 13,8 millioner 

mer enn forventet i budsjett. 

En større forutsigbarhet i disse inntekten kunne gjort det mulig å justert budsjettene gjennom 

året. Sektorenes merforbruk og årsakene til dette, omtales sektorvis i beretningen. Det er 

Helse og omsorg og Utdanning og familie, som har de største utfordringene i forhold til å få 

de tildelte økonomiske rammer til å strekke til.  

 



- 

Kommunens egenkapital er bedret etter tre år med gode netto driftsresultater, og balanseført 

egenkapital er 641,4 millioner kroner. 

 

Kommunens likviditet er god. Likviditetsgrad 1 er på 3,2, og dette er en økning fra 2019 der 

likviditetsgraden var på 2,7. Dette viser at kommunens kortsiktige soliditet er god og at man 

har god evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser. Målet er 2.  

Også likviditetsgrad 3 er tilfredsstillende. Her er målet 0,33 og kommunen ligger på 1,6. Det 

sier noe om at kommunen har god evne til å betale sin kortsiktig gjeld med umiddelbare 

tilgjengelige midler. 

 

Lånegjelden har i 2019 økt med 453,1 millioner kroner i 2019, og er ved utgangen av året på 

2.832,2 millioner kroner. 182,3 millioner kroner av står ved utgangen av året ubrukt. 

 

Rådmannen er samlet sett fornøyd med kommunens økonomiske resultater i 2019, men 

erkjenner at driften av enkelte tjenesteområder er utfordrende og vil også bli det fremover. 

 

 

 

Vedlegg 

Årsregnskap 2019 - Ringerike kommune 

Årsberetning 2019 – Ringerike kommune 

Årsrapport 2019 – Ringerike kommune  

Revisjonsberetning 2019 - Viken kommunerevisjon  

Uttalelse til årsregnskap 2019 – Kontrollutvalget i Ringerike 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Note 1 - Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelser i kommuneloven, forskrifter og god
kommunal regnskapsskikk, og består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter.

Regnskapsforskriften inneholder regler for pliktige noter til regnskapet. Noter skal bidra til å
øke regnskapsbrukerens forståelse av regnskapet og hjelpe brukeren til å vurdere regnskapet.
Videre inneholder kommunal regnskapsstandar d (KRS) nr 6 Noter og årsberetning ytterligere
noter som anses nødvendig for at regnskapet skal være avlagt i henhold til god kommunal
regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunen fremgår av
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler
bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder
også interne finansieringstran saksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og
innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun
den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen
som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger,
inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av an leggsmidler og omløpsmidler
Eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk er i balanseregnskapet klassifisert som
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler dersom de forfaller til betal ing innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet. Videre er fordringer knyttet til egen vare - og tjenesteproduksjon
samt markedsbaserte verdipapirer klassifisert som omløpsmidler, med mindre kommunen har
foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller s amfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er
verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og
investeringsregnskapet . Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og
påkostninger i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde
anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en
standardheving av anleggsmiddelets utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføre s i
investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av
likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er korts iktig gjeld. Neste
års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte
finansielle omløpsmidler e r vurdert til virkelig verdi.
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Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk
levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene
starter året etter anleggsmiddelet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten.
Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til
virkelig verdi i balansen.

Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost
utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår.
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner m.v.) samt over - og underkurs er finansutgifter og -
inntekter. Over - og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/ gjeld
etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

Selvkostberegninger
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan
kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningsli njer gitt av Kommunal -
og moderniseringsdepartementet i dokument H - 3/14.

Merverdiavgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon

Kommunen følger reglene i merverdiavgiftsloven for de tjenesteområdene som er omfattet
av loven. For kommunens øvrige virksomhet k rever kommunen
merverdiavgiftskompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt merverdiavgift er finansiert
av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet for kommunesektoren.
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Note 2 - Vesentlige poster og transaksjoner i regnskapet

Regnskapet for 201 9 viser et netto driftsresultat/ overskudd etter finansposter på 62.190 millioner kroner.
Budsjettert netto driftsresultat i 201 9 var på 28,06 millioner kroner. Overføring ti l investeringsregnskapet utgjør
888.202 kroner og regnskapsmessig mind r e forbruk for 201 9 er på 13,92 millioner kroner.

Brutto driftsresultat er på 46,44 millioner kroner mot budsjettert 35,35 millioner kroner. Det vil bli gjort nærmere
rede for avvik i forhold til budsjett for de ulike rammeområdene i rådmannens årsb eretning.

Investeringsregnskapet gjøres opp i balanse.

Avskrevet kundefordringer

Det er gjort en vurdering på de kundefordringene som kommunen med stor sikkerhet ikke får inn. Dette beløper
seg til 0,485 million kroner og er avskrevet i 201 9 .

Kommunens likviditetssituasjon har bedret seg i løpet av 201 9 . Trekkrettigheten har ikke vært benyttet fordi
likviditeten har vært bedre enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig at vi har ett solid disposisjonsfond. Vi har
vesentlige ubrukte lånemidler ved utgan gen av året, da investeringene ble 120 millioner lavere enn planlagt.
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Note 3 – Endring i arbeidskapital
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Note 4 – Avsetning og bruk av avsetninger
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Note 5 – Betingede forhold og hendelser etter balansedagen

Ressurskrevende brukere:

Det er ved årsavslutningen gjort en avsetning for refusjon knyttet til ressurskrevende
brukere på 37,7 millioner kroner. Det knytter seg noe usikkerhet til dette tallet, da
refusjonen ikke er revidert. Det er innkalkulert ca. 0,2 millioner kroner i usikker het
(reduksjon av anslått refusjon) i det avsatte beløpet.

Merverdiavgift:

Det har ved utgangen av 2019 vært noe usikkerhet og risiko rundt mva. knyttet på enkelte
områder.

Det ble på slutten av året startet ett arbeid med å kartlegge rutinen for frad ragsføring av
mva. kompensasjon i kommunen , for å avdekke hvorvidt praksis er i tråd med gjeldende
regelverk for mva. kompensasjon.

Vi har derfor kalkulert med en avsetning på 6,7 millioner kroner for risikoen for feilaktig
fradragsført merverdiavgift i årets regnskap.

Boligstiftelsen:

Det ble ved årsskiftet varslet ett mulig krav på kompensasjon til Boligstiftelsen som følge av
endring av vedtak knyttet til bolig som tidligere har vært brukt til enslige mindreårige
flyktninger, og derav har gitt rett på mva. kompensasjon. Denne boligen ble fraflyttet av de
enslige mindreårige i august 2018, og ble da gjort om til ordinær bolig uten rett på mva.
kompensasjon. Dette er en justeringshendelse som vi må dekke kostnadene til ihht. avtale.
Forpliktelsen er ka lkulert til 55,6 tusen kroner for deler av 2018 og for 2019, som vi vil få krav
på fra boligstiftelsen. I tillegg har vi avsatt for 46,9 tusen kroner for mva. fradragsført i eget
regnskap i samme periode.

Monserud renseanlegg:

Monserud Renseanlegg er i te stfase nå og man skal sette avløpsvann på anlegget vår 2020
og fortsette testingen. Overtagelse planlagt til sommer / høst 2020. Prosjektet er vesentlig
forsinket knyttet til reklamasjoner og feil på byggentreprisen. Forhold mot entreprenør og
avlaringer rundt sluttoppgjør forventes i løpet av 1. halvår 2020.

Note 6 - Endring av prinsipper, estimater og retting av tidl. års feil

Opptjent, ikke utbetalt lønn pr 31.12

Som følge av anordningsprinsippet avsettes det ved årsoppgjøret opptjent, ikke utbetalt lønn pr 31.12. Avsetning
i 2019 utgjør 17,458 millioner kroner (inkl. arbeidsgiveravgift), noe som er noe høyere enn avsetningen pr
31.12.2018.
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Nedskrivning av eiend ommer i balansen:

Det ble i løpet av året oppdaget at kommunen hadde balanseførte eiendommer som var solgt i 2011. Bokført
verdi av disse eiendommene var på 59,24 millioner kroner. De er nedskrevet pr. 01.01.2019 og bokført mot
kapitalkonto.

Note 7 – K apitalkon to
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Note 8 – Spesifikasjon over regnskapsmess ig resultat
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Note 9 – Pensjonsforpliktelser
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Note 10 – Garantiforpliktelser

Note 11 - Fordringer og gjeld til kommunale foretak (KF)
og samarbeid etter KL § 27

Kommunen har ingen kommunale foretak eller samarbeid etter KL § 27 i 2018.
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Note 12 - Langsiktig gjeld
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Note 13 - Oversikt over aksjer og andeler
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Note 14 - Finansielle omløpsmidler

Bokført verdi

pr 31.12.201 7

Årets verdiendring Anskaffelseskost

De norske bykredittforeninger * 3 000 - 1 000 21 000

Sum 3 000 - 1 000 21 000

*) Avtale inngått mellom Ringerike kommune og De norske bykredittforeninger 15.01.1988. I hht avtalen skal
det skje en gradvis nedbetaling med siste forfall 15.11.2020. Nedbetalingen styres av Sparebank1.

Årets verdiendring er forskjellen mellom b okført v erdi pr 01.01 og pr 31.12 i regnskapsåret . Dette beløpet er
ikke ført i driftsregnskapet med resultatvirkning i 2019 .

I forbindelse med forvaltning av «Fossefondet» er det pr 31.12.2019 investert i følgende finansielle
omløpsmidler:

I tillegg er det i forbindelse med Fossefondet den 31.12.2019 innestående 175.301,41 kr på klientkonto hos DNB.

Fossefondet forvaltes i tråd med retningslinjer beskrevet i kommunens finansreglement kapittel 4.

Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for o mløpsmiddelet da det ble kjøpt, og bokført verdi viser
markedsverdien pr 31.12.2019.
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Note 15 - Salg av finansielle anleggsmidler
Det ble ikke solgt finansielle anleggsmidler i 2018.

Note 1 6 - Vesentlig forpliktelser
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Note 17 – Organisering av kommunens virksomhet

1. Kommunens organisering
Ringerike kommune er organisert i en tonivå - modell med enhetsledere som rapporterer til
kommunalsjefene.

Tore Isaksen tiltrådte som råd mann 1. januar 2014. Per 1.1.2020 hadde kommunen følgende
organisering:

2. Styringsprinsipper
Rådmannen og kommunalsjefene utgjør kommunens øverste administrative ledelse.
Virksomhetene opptrer innenfor de rammer som trekkes opp, enten gjennom årlige
budsjettvedtak eller gjennom delegasjon av myndighet fra rådmannen. Støtteenhe tene utfører
støttefunksjoner overfor toppledelsen og virksomhetene, men har også selvstendige oppgaver
overfor publikum.

3. Tjenester løst av andre
a) Renovasjonstjenestene leveres av HRA – Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.
b) I kommunen er det 19 private barnehager.
c) Snøbrøyting av veier med kommunalt ansvar utføres delvis av private entreprenører.
d) Kommunen kjøper enkelte institusjonsplasser fra andre innen helse - og

omsorgssektoren.
e) Vaskeritjenester kjøpes fra Menova.
f) Det kjøpes advokattjenester i forbind else med barnevern.
g) Kommunen kjøper også tjenester fra interkommunale samarbeid (IS og IKS):

Søndre Buskerud 110 - sentral (brann og redning), IKA Kongsberg (arkiv) og Buskerud
kommunerevisjon.

h) Legevakten, Ringerike krisesenter , Barnevernsvakten og Ringe rike brannvesen er
organisert som kommunale samarbeid med Ringerike som vertskommune.
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Note 18 - Årsverk og likestilling
Årsverk og likestilling

Kjønnsfordeling 31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16

Antall årsverk 1876 1853 1784 1763
Antall ansatte 2292 2290 2239 2380

Antall kvinner 1819 1825 1801 1847
Prosentvis andel kvinner 79% 80 % 80 % 78 %
Antall menn 473 465 438 533

Prosentvis andel menn 21% 20 % 20 % 22 %
Antall kvinner i høyere stillinger 6 6 6 6

% - andel kvinner i høyere stillinger 66% 60 % 67 % 67 %
Antall menn i høyere stillinger 3 4 3 3

% - andel menn i høyere stillinger 34% 40 % 33 % 33 %
Høyere stillinger = k ommuneoverlege n, kommuneadvokaten, kommunalsjefer og rådmann

Fordeling heltid/deltid

Kjønnsfordeling deltid 31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16

Antall ansatte i deltidsstillinger 1160 1252 1499 1250

Antall kvinner i deltidsstillinger 1011 1088 1300 1094

% - andel kvinner i deltidsstillinger 87% 87 % 87 % 88 %

Antall menn i deltidsstillinger 148 164 199 156

% - andel menn i deltidsstillinger 13% 13 % 13 % 12 %

Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører

(beløp i hele kroner) 2019 2018 2017 2016

Rådmannens årslønn 1341 600 1 300 000 1 250 000 1 210 000

Ordførerens godtgjørelse 989 997 956 463 928 602 906 928

Revisjonshonorar

(beløp i hele kroner) 2019 2018 2017 2016

Regnskapsrevisjon 495 000 532 000 464 000 500 000

Forvaltningsrevisjon 1 185 800 623 500 790 000 470 500

Annen bistand 605 000 731 500 657 000 885 500

Sum 2 285 800 1 887 000 1 911 000 1 855 000
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Note 19 – Investeringer i nybygg og nyanlegg
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Note 20 – Anleggsmidler

Note 21 - Selvkost

1.1 Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av
brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale
og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften).

End ring i selvkostforskriften fra 01.01.2020

Selvkostforskriftens § 8 gir regler for h åndtering av overskudd og underskudd på selvkostkalkylen. Det har fra
2020 vært anledning til å fremføre underskudd på selvkostkalkylen. Her har det kommet endringer som gj elder
selvkostområdene. I selvkostforskriften står det å lese:

Hvis differansen mellom årets gebyrinntekter og årets gebyrgrunnlag viser et underskudd, skal underskuddet
dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, så lenge det er tilgjengelige midler på fon det. Et underskudd som ikke
dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, skal fremføres i selvkostregnskapet til inndekning i et senere år. Et
underskudd som er fremført, skal dekkes inn av et fremtidig overskudd senest i det femte året etter at
underskuddet oppsto. Et underskudd kan likevel fremføres ut over fem år, hvis dette er nødvendig for at brukerne
ikke skal betale for fremtidig bruk av gjennomførte investeringer.



R i n ge r i ke kom mu n e - R e g n s k a p 201 9

2 8

Tredje ledd andre til fjerde punktum gjelder ikke for gebyrer etter plan - og bygningslov en, eierseksjonsloven eller
matrikkellova.

Dette medfører at et underskudd på reguleringsplaner, bygge - og delesaker samt eierseksjonering ikke lenger er
fremførbart og at det dermed må dekkes av kommunekassa uten mulighet til å søke dette dekket gjennom
gebyrer i påfølgende 5 - års periode.

Etterberegning for 2019 viser følgende resultat:

Vann, avløp, slam

Kommunen har side 2014 bygget selvkostfond på vann, avløp og slam. I 2018 bidro store investeringer i vann og
avløp til bruk av fond mens slam fortsatt bygget fond. I 2019 er fin ansiell dekningsgrad for vann 98 % og det ble
brukt 0, 9 millioner kroner av selvkostfondet. Avløp og slam har en finansiell dekningsgrad på henholdsvis 112 %
og 108 % og begge selvkostfondene styrkes med avsetning på henh oldsvis 6,3 millioner kroner og 0,2 millioner
kroner.

Feiing

I 2012 vedtok kommunestyret at feiing og tilsyn skal faktureres årlig og ikke etter utført tjeneste. Dette sikret at
man fikk en mer stabil og forutsigbar inntekt og at innbyggerne i løpet av en fireårsperiode får de tjenestene de
betaler for. Fra 2018 er feiing av fritidsboliger også medregnet i selvkostkalkylen. Det er ikke differensiert på pris
på feiing av fritidseiendom og bolig.

I 2014 - 2016 bygget feiing selvkostfond mens det i 2017 og 2018 ble brukt fra fondet. I 2019 er finansiell
dekningsgrad 88 % og fondsreserven på 0,6 millioner kroner går til delvis dekning av merkostnadene. Feiing går
ut av 2019 med et negativt fond på 0,3 millioner som vil bli dekket via gebyrer i løpet av neste 5 - årsperiode.
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Reguleringsplaner

Fra 2015 har reguleringsplaner hatt en positiv selvkostbalanse og bygging av selvkostfond fortsatte i 2016 mens
det i 2017 og 2018 ble brukt av fondet slik at fondet var tilnærmet nullet ved inngangen til 2019. I 2019 v ar
finansiell dekningsgrad på 124 % og selvkostfondet ble styrket med 0,5 millioner kroner.

Bygge - og delingssaker

Fra 2015 har bygge - og delesaker bygget selvkostfond. I 2018 lå gebyrinntekter under budsjett samt at avdelingen
hadde utgifter til skannin g av byggesaksarkiv med den følge at en stor andel av selvkostfondet brukes. Finansiell
dekningsgrad er i 2019 på 73 % og resterende fond på 0,8 millioner benyttes til dekning. Negativt fond på 2,2
millioner er det ikke lenger anledning til å fremføre så dette slettes.

Utslipp stillatelser og tilsynssaker

Etterberegning for 2016 viste at utslipp - og tilsynssaker hadde opparbeidet et negativt fond på ca 0,5 millioner i
2014 - 2015. Utslipp - og tilsynssaker vis te svært positiv utvikling i 2016 og 2017. Det negative fondet ble da dekket
og kommunen begynte å bygge selvkostfond. I 2018 brukes det planmessige av selvkostfondet og i 2019 brukes
resterende fond på 0,7 millioner. Selvkostområdet går ut av 2019 med et negativt fond på 0,5 millioner kroner
som vil bli dekket via gebyrer i løpet av neste 5 - årsperiode. Finansiell dekningsgrad for 2019 er på 60 %.

Oppmåling

Selvkostområdet hadde i all vesentlighet bygget negativt fond i perioden 2012 - 2017. I 2018 ble en marginal
andel av det negative fondet dekket. Etter 5 - års regel om utligning av selvkostfond samt generasjonsprinsippet,
ble det negative fondet slettet gje nnom kommunestyrevedtak slik at fondet ved inngangen til 2019 hadde en 0 -
saldo. Finansiell dekningsgrad i 2019 var på 105 % og det ble avsatt 0,2 millioner kroner til selvkostfondet.

Eierseksjonering

Fra 01.01.2018 iverksettes endringer i Eierseksjonsloven og eierseksjonering kommer til som eget
selvkostområde. Etterberegning for 2019 viser en finansiell dekningsgrad på 253 % for og overskudd på 0,1
millioner kroner settes av til fond.
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Utvikling se lvkostfond pr 2016 – 2026

Utvikling kapitalkostnader vann og avløp 2016 – 2026
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HRA renovasjon

HRA ivaretar renovasjon for Ringerike kommune og beregner også selvkost. Siste mottatte etterbe regning fra
HRA er pr 31.12.2019 :

I 2017 leverte HRA et positivt selvkostresultat og det bygges fond. I 2018 er selvkostgraden for Ringerike
kommune 99 % og følgelig brukes det fra fond. Ved inngang til 2019 er selvkostfondet likevel solid og det avsettes
ytterligere 1,5 mill kroner til fo ndet. Finansiell dekningsgrad er på 104 %.
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fi*lrumentserlteref
Uttalel,se om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Ringerike kommunes årsregnskap som viser kr t sgg 447 tusen til. fordeLing drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr r3 gr8 tusen. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
zorg, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter ti[ årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medføtgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det al.t
vesentlige en dekkende frernstilling av den finansielle sti[[ingen til. Ringerike kommune per 31, desember
2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med [ov, forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge,

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene), Våre oppgaver og pl.ikter i henhol"d til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon,

Øvrig informasjon

Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i

kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttatelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen,

I forbindeLse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formåt å vurdere hvorvidt det forel.igger vesenttig inkonsistens metlom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, etler hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesenttig feilinformasjon, Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesenttig fei[informasjon er vi pål.agt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende, Vi henviser for øvrig til avsnittet <Konklusjon om årsberetningen>> under uttaletse om øvrige
lovmessige krav,

Kommunedirektørens ansvar for årsreg nskapet

Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med [ov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge,

I

Vlken kommunerevlsjon ll(S

Org.nr.:965731 o9a MVA
post@vkrevisjon,no I vkrevisjon.no

Hovedkontor - Drammen

Postadrssæ: Poslboks 4197, 3oo5 Drammen
B€søksdr€sser øvre Elkervel 14,3048 Drammen

Avdetlngskontor - Hønefoss

Postadrgse: Postboks 123, Sentrum, 3So2 Høhefoss
Besøksadresse: Oslov€ign 1 3gu Hønefoss

Avdetlngskontor - Ski

Postadr€ssq Postboks 173, 1401 Ski
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Kommunedirektøren er også ansvarlig for stik intern kontrolt han finner nødvendig for å kunne utarbeide
et årsregnskap som ikke inneholder vesenttig feitinformasjon, verken som følge av misligheter e[[er
utilsiktede feil.,

Revisors oppgaver og pl,ikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt måL med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesenttig feitinformasjon, verken som følge av misligheter e[[er utilsiktede feil., og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med [ov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, al.Ltid vit avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer, Fei[informasjon kan
oppstå som følge av misligheter e[[er utilsiktede feiL. Feil.informasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis e[[er samtet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet,

Som del av en revisjon i samsvar med [ov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, I tiltegg:

r identifiserer og anstår vi risikoen for vesenttig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eLler util.siktede fei[, Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er til,strekkel.ig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konktusjon. Risikoen for at vesentl.ig feil.informasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyl.des utilsiktede feit, siden mistigheter kan

innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstiLl.inger e[[er overstyring av
intern kontro[[,

. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi

uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

. evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og ti[hørende noteopplysninger utarbeidet av kommunedirektøren er
rime[ige,

. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
til.leggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de undertiggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstitling.

Vi kommuniserer med kontroltutvalget og kommunedirektøren blant annet om det ptantagte omfanget
av revisjonen og tiL hviLken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utvekster også informasjon om forhold av
betydning som vi har avdekket i l.øpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i

den interne kontro[[en,

Uttal,else om øvrige lovmessige krav

Konklusjon med forbehold om budsjett

Regnskapsskjema zA - investeringsregnskapet, viser vesentlige awik meltom regulert budsjett 2o1g og
regnskap 2o1g for investeringer i anleggsmidler,

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak om forholdet som
er beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det att
vesentlige er isamsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene iårsregnskapet stemmer med
regulert budsjett,

Side I z
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Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at oppl.ysningene i

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med tov og
forskrifter,

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til. internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3ooo
<<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon e[[er forenklet revisorkontroll av historisk finansiel.l.
informasjon>>, mener vi at ledelsen har oppfyl.t sin pl.ikt til å sørge for ordentlig og oversikttig registering
av kommunens regnskapsopplysninger isamsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge,

Drammen, r3, maizozo
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Forord

Kommunen er oss som arbeider her

I 2019 har arbeidet med å bygge en sterk og fleksibel organisasjon med høy kompetanse hatt stort
fokus. Dette er for å møte økte krav fra innbyggerne og de endringer vi ser i samfunnet.

Denne satsingen gir resultater. Byplanen, eller rettere sagt områdereguleringen for Hønefoss som ble
vedtatt i september, gir tiltakshavere muligheter for å realisere planene sine i sentrum.

Det er nå god kapasitet med høy kompetanse i kommunen til å følge opp p lansaker og legge til rette for
næringsutvikling.

Kommunens store investeringsprogram er i rute innenfor bevilgede rammer. 2019 og 2020 blir
toppårene i det omfattende investeringsprogrammet kommunestyret startet opp i 2015. Ny
bygningsmasse gir nye muligh eter for fremtidsrettede tjenester.

2019 ble som forventet krevende i driften da store deler av budsjettet nå går med til å betjene renter og
avdrag. Det er økonomiske utfordringer i flere tjenester og dette har stort fokus inn i 2020.

Kommune har i 2019 hatt et for høyt sykefravær. Flere tiltak blir nå gjennomført både på enhetsnivå og
overfor den enkelte ansatte. Resultatene vil komme.

Vi har sett gjennom 2019 at vi nå har lettere for å rekruttere høyere kompetanse. Vi er en attraktiv
arbeidsgiver og har et godt omdømme.

Satsningen over flere år på ledelse og medbestemmelse gir resultater. God dialog og klare føringer gir
trygghet og forutsigbarhet i enhetene.

Dette arbeidet skal videreutvikles og forsterkes inn i 2020.
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Ringerike kommune som arbeidsgiver

Organisasjonskart

Medarbeidere

Viktige innsatsområder i arbeidsgiverpolitikken (2018 - 2022) er arbeidsmiljø, ledelse, kompetanse,
kommunikasjon og "tenke nytt" (innovasjon). Våre verdier er Nyskapende, Ærlig og Respektfull (NÆR).

I 2019 er det arbeidet videre med innsatsområdene i arbeidsgiverpolitikken og verdiene NÆR.

Viktige resultater

Sykefravær redusert til 9,36% totalt
Satt i gang sykefraværsopplegget "Sterkere tilbake" i samarbeid med
bedriftshelsetjenesten
Gjennomført lederut viklingsprogram modul A og B - Utvikling & Styring
Startet ledertalentprogram i samarbeid med Kartverket
Satt i gang arbeid med å øke den digitale kompetanse i organisasjonen
Satt i gang det partssammensatte prosjektet "Nytt blikk" som et ledd i arbeidet m ed
heltidskultur
Satt i gang "Prosjekt innsats", en systematisk tilnærming til arbeidstreningsplasser
Økt antall lærlingeplasser med seks plasser
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Utarbeidet revidert målsetting, samt styrende dokument for systematisk helse, miljø og
sikkerhet i Ringerike k ommune

Utfordringer

Ringerike kommune har fortsatt høyt sykefravær. Vi vil i årene fremover jobbe målrettet med å redusere
fraværet gjennom å innføre en rekke organisatoriske tiltak.

Dette jobbet vi med i 2019

Ledelse
Ringerike kommune har nærmere 170 le dere med personalansvar. Kommunen arbeider aktivt for å
støtte lederne innen områder knyttet til HR og administrasjon, blant annet innenfor:

Personalsaker
Lederveiledning
Kulturbygging, endring, omorganisering og arbeidsmiljø
Kurs og opplæring innen en rekke områder
Økonomioppfølging
Støtte i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen

I 2015 ble det innført en ny lederstruktur i kommunen. Undersøkelser gjort blant kommunens ledere og
medarbeidere viser at lederstrukturen har mange positive sider, men også om råder som kan forbedres.
Det har i 2019 derfor vært gjort flere endringer og justeringer basert på disse tilbakemeldingene.

I tråd med arbeidsgiverpolitikken startet kommunen opp et nytt to - årig lederutviklingsprogram for alle
kommunens ledere med personalansvar. Modul A og B ble gjennomført i 2019 og hadde fokus på
verdier, målarbeid, styring og gjennomføring. Arbeid med folkehelse, sykefravær og digitalisering har
blitt vektlagt. Lederutviklingsprogrammet fortsetter i 2020.

I samarbeid med Kartver ket ble det i 2019 startet opp et ledertalentprogram for medarbeidere i
kommunen som er nysgjerrige på om ledelse er noe for dem. Hensikten med programmet er å
identifisere lederspirer for fremtidig rekruttering internt. Av nesten 70 søkere ble 15 søkere v algt ut til å
være med på programmet. Kartverket har 14 deltagere i programmet.

Kompetanse
Kommunen samarbeider i dag med flere utdanningsinstitusjoner, og har ønske om å tilby våre ansatte
som ønsker høyere utdanning denne muligheten. Det er innført sti pendordninger innen helse og omsorg
for ansatte som starter i grunnutdanning sykepleie eller vernepleie. Det er også innført økonomiske
støtteordninger innen alle sektorer for ansatte som tar videreutdanning.

Kommunen satser på praksis - og lærlingeplasser , og har i 2019 seks nye lærlingeplasser innen helsefag
og barne - og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg har kommunen prioritert at flere av våre egne
medarbeidere tar fagbrev ved å gjennomføre teoretisk og praktisk eksamen.

Det er gjennomført en rekke tiltak for å øke den generelle digitale kompetansen blant ansatte i
kommunen, og for å nå målene i kommunens digitaliseringsstrategi. Det er blant annet gjennomført
individuell opplæring for assistenter og fagarbeidere innen helse og omsorg, barnehager, SFO og
t ekniske områder. I tillegg har det vært et lavterskel - tilbud for alle ansatte hvor bistand til bruk av
digitale enheter har vært tema. Arbeidet med å heve den digitale kompetansen vil fortsette i årene
fremover.



Årsrapport2019

Side 6 av 65

Heltidskultur
Kommunen har startet et omfat tende kulturutviklingsprosjekt for å øke andelen ansatte som jobber
heltid. 31.12.2019 var andelen heltidsansatte i kommunen 49,9%, og gjennomsnittlig stillingsstørrelse
81,9%. Andelen heltidsansatte og gjennomsnittlig stillingsstørrelse varierer veldig me llom sektorene.

Kommunen har satt i gang et partssammensatt prosjekt kalt "Nytt blikk" for å sikre oppfølgingen av
målet om å øke andelen heltidsstillinger. Prosjektet inkluderer i dag tre enheter innen helse og omsorg,
og en skole og tre barnehager innen utdanning og familie. Ringerike kommune er en av de første
kommunene i Norge som gjennomfører et slikt prosjekt.

* lærlinger er ikke tatt med i den videre beregning fordi de jobber innenfor ulike sektorer.
** ledere og andre med personlig avlønning er under gruppen "andel med formell utdanning".

Prosjekt innsats
Prosjekt Innsats er en systematiske tilnærming til praksis - og arbeidstreningsplasser som kommunen
innførte høsten 2019 i samarbeid med NAV.

Prosjektet har som mål å sikre at personer med beh ov for bistand fra NAV gis mulighet til
arbeidstrening, enten det leder til utdanning eller ordinært arbeid.

Første kull bestod av 15 deltagere fordelt på områdene barnehage, skole, sykehjem, administrasjon og
teknisk drift. Prosjektet har hatt positive r esultater, noe som har ført til en forlengelse av prosjektet i
2020 og inntak av et nytt kull.

Helse, miljø og sikkerhetsarbeid
Kommunen har i løpet av 2019 utarbeidet et revidert, overordnet styrende dokument for det
systematiske helse, miljø og sikkerhe tsarbeidet i organisasjonen. Dette har også medført en revidering
av kommunens målsetting for HMS - arbeidet:

"Ringerike kommune skal være en trygg, sikker, utviklende, helsefremmende og inkluderende
arbeidsplass. Ringerike kommune skal bidra til å minimer e negativ påvirkning på miljøet".

For å oppnå dette kreves det at ledere og medarbeidere i Ringerike kommune utøver et systematisk
HMS - arbeid, og at dette arbeidet er sterkt forankret i toppledelsen. Videre krever det praktisering av
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medvirkning og medbes temmelse, at organisasjonen har nødvendig kompetanse, og at lovgivningen og
interne rutiner og retningslinjer etterleves i det daglige arbeidet.

Enhetenes miljø - og kvalitetssikringsgrupper (MKS), som består av ledere, verneombud og tillitsvalgte,
har en viktig rolle i kommunens systematiske HMS - arbeid. MKS - gruppene behandler spørsmål knyttet
til HMS innenfor eget verneområde og skal bidra aktivt til planlegging, gjennomføring og oppfølging av
blant annet risikovurderinger, avvik og uønskede hendelser, v ernerunder, tilsyn og den årlige
egenevalueringen.

Medarbeiderundersøkelsen
Ringerike kommune gjennomfører 10 - faktor medarbeiderundersøkelse annenhvert år. På
medarbeiderundersøkelsen i 2019 var den totale svarprosenten på 83%. Dette er en økning fra 2017 .
Resultatene innen de 10 faktorene er generelt sett gode, selvom vi har hatt en liten nedgang på tre av
faktorene: Mestringsorientert ledelse, Rolleklarhet, og Mestringsklima.

Alle enheter i kommunen utarbeider målsettinger og tiltaksplaner for å forbedr e egne resultater
fra medarbeiderundersøkelsen.



Årsrapport2019

Side 8 av 65

Sykefravær

Fravær Korttid Langtid Samlet
fravær

Årlig sykefravær 2018 2,37 % 7,52 % 9,88 %
Årlig sykefravær 2019 1,19 % 8,17 % 9,36 %

Ringerike kommune har redusert sitt sykefravær i 2019 sammenliknet med 2018.

Rapporteringen av sykefraværet er endret fra 2018 til 2019. Vi har derfor endret resultatene for 2018 i
tråd med dette. Sykefraværet for 2019 er 9,36 %. Det er positivt at samtlige sektorer, med unntak av
Utdanning og familie, har ha tt en nedgang i sykefraværet. Det er likevel store forskjeller mellom enheter
og avdelinger. Dette følges tett opp av ledelsen.

Sykefraværet for kommunen er likevel høyt og det arbeides aktivt med tiltak for å redusere
sykefraværet. Tilrettelegging og tilb akeføring til arbeid, og tett samarbeid med NAV er viktige tiltak for å
redusere sykefraværet. Aktiv bruk av bedriftshelsetjenesten er noe vi ser gode resultater fra, både i
enkeltsaker og når det arbeides med arbeidsmiljø i avdelinger.

I 2019 har kommunen besluttet å inngå et samarbeid med bedriftshelsetjenesten i et
sykefraværsopplegg kalt «sterkere tilbake». «Sterkere tilbake» prøves ut i seks enheter innen helse og
omsorg, barnehage og skole. Ansatte tilbys en individuell kartleggingssamtale som vil ide ntifisere behov
for tiltak rettet mot den ansatte. I 2019 har 80 ansatte gjennomført en kartleggingssamtale. Tiltak og
oppfølging til ansatte og ledere vurderes og tilbys etter endt kartlegging. Tiltakene skal sikre at de i
større grad kan komme tilbake ti l ordinært arbeid. Arbeidet vil videreføres i 2020.

Ny avtale for Inkluderende Arbeidsliv (inngått 1.1.2019) gir føringer og tydelige anbefalinger i arbeid
med sykefravær. Det arbeides sentralt (NAV og KS) med å utarbeide gode virkemidler for arbeidsgivere i
form av egne bransjeprogrammer. Barnehage og sykehjem er prioriterte områder. Kommunen ser frem
mot støtte og veiledning i sykefraværsarbeidet også i årene fremover. Tett samarbeid med Nav og
Arbeidslivssenteret er derfor viktig for oss som arbeidsgiver

Sykefravær per tjenesteområde

Fravær 2019 Fravær 2018
Tjenesteområde Korttid i % Langtid i

%
Samlet

fravær i %
Korttid % Langtid i

%
Samlet

fravær %
Administrasjon og fellestjenester 1,48 % 4,11 % 5,59 % 2,22 % 6,22 % 8,44 %
Avsetninger, overføringer 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,54 % 31,71 % 40,24 %
Strategi og utvikling 0,83 % 2,84 % 3,67 % 1,43 % 3,79 % 5,22 %
Utdanning og familie 1,20 % 6,83 % 8,04 % 2,11 % 5,70 % 7,81 %
Teknisk, kultur og idrett 1,03 % 6,15 % 7,19 % 2,23 % 6,59 % 8,82 %
Helse og omsorg 1,18 % 11,02 % 12,19 % 2,69 % 10,27 % 12,96 %
Selvkost 1,18 % 3,58 % 4,76 % 2,92 % 2,05 % 4,97 %
Sum tjenesteområder 1,19 % 8,17 % 9,36 % 2,37 % 7,52 % 9,88 %
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Satsingsområder

Ringerike kommune har i samfunnsdelen av kommuneplanen (2015 - 2030) konkrete målsettinger
innenfor områdene; befolkning, næring, by - og lokalutvikling, og kommunen som organisasjon.

Arbeidet med kommunen som organisasjon er beskrevet i kapittelet "Ringerike kommune som
arbeidsgiver". Nedenfor vil du kunne lese om utv algte resultater og utvikling som kommunen har jobbet
med for å nå de øvrige målene.

Næringsutvikling

Arbeidsplasser

Den ønskede befolkningsveksten lar foreløpig vente på seg. Årsaken til dette ligger i liten innvandring
nasjonalt og lokalt, samt svak utvikling i arbeidsplasser. Før ny E - 16 og Ringeriksbane blir bygget, vil
Ringerike kommune og resten av regionen være avhengig av vekst i arbeidsplasser for å få
befolkningsvekst. Siden bunnåret 2015 har antall arbeidsplasser i Ringeriksregionen økt med 1 117.
Gjennom 2019 økte antallet arbeidsplasser i regionen med 223. Ringerike med en vekst på 72
arbeidsplasser. Det viser seg at Ringeriksregionen har en utvikling i arbeidsplasser på linje med
kommuner det er naturlig å sammenligne seg med, og det er nærl iggende å anta at det er de nasjonale
og internasjonale trendene som i størst grad påvirker utviklingen.

Analyser foretatt av USN referert til i Vekstbarometer for 2018, viser at befolkningsvekst i regionen - før
Ringeriksbanen blir bygget - vil være avhen gig av arbeidsplasser.

Sysselsetting

Gjennom 2019 økte antallet sysselsatte i regionen med 93. Endringen skjedde med en vekst på 119 i
Ringerike, en nedgang på 70 i Hole og en vekst på 44 i Jevnaker. Ser vi tilbake i tid, til 2008, har
sysselsettingen i Ri ngerike gått ned med 72 personer. Antall sysselsatte i Ringerike per 31.12.2019 var
14 937. Disse tallene er interessante for oss, for det er de sysselsatte som gjennom sitt arbeid, lønn og
betaling av skatt gir grunnlaget for privat og offentlig velferd i regionen. Høy sysselsetting er også viktig
for næringslivet og produktiviteten ved at det er riktig tilgang til kompetent og god arbeidskraft. For
kommunen gir høy sysselsetting skatteinntekter.

Næringsavdeling

Kommunens egen næringsavdeling arbeider godt , og er styrket med dedikerte planressurser. Proaktiv
arealforvaltning og aktiv bruk av tilgjengelige arealer er kommunens største påvirkningsmuligheter på
næringsutviklingen. Strategi og mål i Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen er fulgt opp, o g det
er utarbeidet en handlingsplan for næring som forventes vedtatt 1. halvdel 2020.

Som ledd i å styrke næringsutviklingen i Ringerike, deltok også næringsavdelingen aktivt i
næringssamarbeidet i Osloregionsamarbeidet.

Arbeidet med organiseringen av nær ingsutviklingsarbeidet har pågått gjennom hele 2019. Ringerike
utvikling er vedtatt nedlagt, og avvikler sin virksomhet pr mars 2020. Sammen med næringslivet og
nabokommunene er det inngått partnerskapsavtale med Universitetet (USN), og det er opprettet et
regionalt næringsteam. Arbeidet med å samle alle aktiviteter i tråd med vedtak som er fattet er
tidkrevende og krever samarbeid med mange aktører. Arbeidet fortsetter med full styrke i 2020.
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Næringsavdelingen gjennomførte mer enn 100 bedriftsbesøk i 2019 med mål om bygge relasjoner,
innhente kunnskap og spørre "Hva kan vi gjøre?".

Byutvikling

I 2019 var byutvikling og byplanlegging et helt sentralt tema for kommunen. Med bakgrunn i et
fornyelesesbehov og store samferdselsprosjekter knyttet til vår region, har fornyelese av planverket
vært påkrevd.

Områderegulering Hønefoss (byplanen)

I september 2019 ble "Områderegulering Hønefoss" (byplanen) vedtatt, KS - sak 124/19. Byplanen gir
rammer for den videre utvikling av Hønefoss sentrum i et 20 års perspektiv me d potensielt 4000 nye
innbyggere sentralt i byen, med gåavstand til Hønefoss stasjon. Den gir grunnlag for å styrke byens
regionale posisjon på kultur - , utdannelses - og næringslivsområdet, og befester Hønefoss som
regionhovedstad. Byplanen er et styringsve rktøy som gjennom krav til detaljreguleringsplaner for de
fleste områdene, gir en helhetlig og forutsigbar utvikling.

Kommunen har opplevd et økende trykk på oppstart av detaljreguleringsplaner innenfor
byplanområdet, noe som viser at planen virker etter h ensikten.

Veien videre

Sektor for Strategi og utvikling har rigget seg for å håndtere et økt plantrykk og kunne levere på de
forventninger som innbyggere og tiltakshavere har til oss. Detaljreguleringsplaner blir høyt prioritert, og
arbeidet med ny kommune plan er i full gang med sikte på en ytterligere forbedring innenfor dette
området.

Klima - og miljø

I løpet av 2019 ble det tatt viktige grep for å integrere hensyn til bærekraft, klima og miljø inn i
kommunens styringsdokumenter. Oversikt over de viktigste faktorene som påvirker folkehelsa i
Ringerike ble utarbeidet våren 2019.

Høsten 2019 ble det som del av arbeidet med ny planstrategi 2020 - 2023 gjort en gjennomgang av hvilke
av FNs bærekraftsmål Ringerike har utfordringer innen og som kommunen ka n påvirke. November 2019
(KS - sak 158/19) vedtok kommunestyret følgende ni bærekraftsmål som skal gi retning for kommunens
prioriteringer fremover:

god helse (3)
god utdanning (4)
anstendig arbeid og økonomisk vekst (8)
innovasjon og infrastruktur (9)
min dre ulikhet (10)
bærekraftige byer og samfunn (11)
stoppe klimaendringene (13)
liv på land (15)
samarbeid for å nå målene (17)
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Disse fokusområdene er lagt til grunn for forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel som ble sendt på høring i februar 2020. I arbeid med kommuneplanens samfunnsdel i 2020
skal det konkretiseres egne, lokale mål for Ringerike innen de prioritere fokusområdene. Herunder skal
planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomleggi ng og klimatilpasning
integreres (KS - sak 35/19). Det er også vedtatt i kommunestyret å opprette et klimagassregnskap for
Ringerike (KS - sak 138/19).

Parallelt er det i 2019 arbeidet med og gjennomført en rekke konkrete klima - og miljøtiltak. Blant
annet til rettelegging for kompakt byutvikling og gående og syklende i byutviklingsstrategien og byplanen
(områderegulering Hønefoss), miljø - og klimakrav til nye kommunale bygg som f.eks. nye Hov
ungdomsskole, utskiftning av kommunale tjenestebiler til elbiler, opp rettelse av nye sykkelparkeringer,
el - sykkelbibliotek for alle innbyggere og el - tjenestesykler for kommunalt ansatte og gjennomgang av
hvordan kommunen følger opp sitt ansvar knyttet til forbudet mot bruk av mineralsk olje til oppvarming
og nedgravde oljet anker.

To andre større prosjekt som bør nevnes er:

prosjekt om smart spillvarmebruk og grønn næringsutvikling sammen med Treklyngen,
Vardar og Ringerikskraft mm.
oppstart av Miljøfyrtårnsertifisering av alle Ringerike kommunes enheter

En prinsipielt vikti g enkeltsak som ble avgjort av kommunestyret i mars 2019 var fastsettelse av
støygrenser for Kryptovault Hønefoss sitt datasenter (KS - sak 27/19) og tilsyn og håndhevelse av disse.
Kommunestyrevedtaket ble påklaget, men så endelig stadfestet av Fylkesmanne n i Oslo og Viken i
februar 2020.

Tre «høydepunkt»:

Vedtak av at ni utvalgte fokusområder blant FNs bærekraftsmål samt klima - og
energiplanlegging som skal gi sentrale føringer og retning for kommuneplanens
samfunnsdel.
Oppstart av Miljøfyrtårnsertifiserin g av alle Ringerike kommunes enheter.
Oppstart av prosjekt om smart spillvarmebruk og grønn næringsutvikling sammen med
Treklyngen, Vardar, Ringerikskraft og andre interesserte næringsaktører.
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Investering

Kommunen er inne i en periode med høy investeringsaktivitet. Nedenfor vises status og de viktigste
gjennomføringene i løpet av året for utvalgte investeringsprosjekter.

Ullerål skole med idrettshall

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

151 911 008 149 920 475 1 990 533

Ullerål skole er under utførelse og går etter omforent fremdrift og økonomiplan. Skolen overtas for
testing i juni 2020 og skal være klar til skolestart 2020. Fremdrift og økonomi er i henhold til plan.

Benterud skole

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

18 331 644 3 024 562 15 307 082

Skolen er ferdigbygd og har vært i drift i over ett år. Det står igjen og etablere en tursti og ballbane i
forbindelse med uteområdet til skolen. Dette har vært forsinket pga. av forurenset grunn på nabotomt.
Dette er nå i orden for den delen som turstien og ballbanen skal etableres på og man planlegger dette
utført i 2020.

Heradsbygda omsorgssenter

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

133 499 005 91 636 829 41 862 176

Heradsbygda omsorgssenter er godt i gang med byggearbeider. Man forventer tett bygg i løpet av våren
2020 med en ferdigstillelse i 2022.

Endringer i forbindelse med flytting av hjemmetjenesten til omsorgssenteret har generert en forsinkelse
på ca 2 mnd. Prosjektet går ellers etter plan.

Hov vest omsorgsboliger

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

1 982 235 1 242 298 739 937

Anbudskonkurranse er gjennomført. Prosjektet har fått igangsettingstillatelse og det er etablert en
omforent fremdriftsplan med entreprenør. Entreprenøren starter med forberedende arbeider fra mars
2020. Prosjektet er noe forsinket som følge av endret anbud og ny anbudsutlysning. Omforent
fremdriftsplan skal følges.

Hov øst omsorgsboliger

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

25 719 462 9 926 351 15 793 111

Hov øst omsorgsboliger er under bygging og følger omforent fremdriftsplan. Prosjektet bygges etter
Tek17 krav men med krav om redusert energibruk.
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Ringerike legevakt og ambulansesentral

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

27 590 086 22 874 933 4 715 153

Ringerike interkommunale legevakt er under oppføring og skal overtas av kommunen juni 2020 og med
full overlevering i august 2020. Prosjektet ligger litt etter fremdriftsplan noe som også gir effekt i form
av lavere utbetalinger i 2019.

Trygg skolevei Benterud skole

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

2 089 980 5 361 178 - 3 271 198

Prosjektet er en del av skoleprosjektet Benterud skole og er ferdigstilt. Avviket er dekket inn over
budsjettet for Benterud Skole.

Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

- 5 272 663 - 5 272 663

Prosjektet omfatter opparbeidelse av fortauer, trafikksikringstiltak som rekkefølgebestemmelser i plan
for Ullerål skole og Hov omsorgssenter setter som krav for å kunne gjennomføre disse prosjektene

Hovsmarkveien er ferdigstilt med alle tiltak, gjenstår kun noe pus se arbeider. Hov alle ferdigstilles
vår/sommer 2020. VA - ledninger dekkes inn over driftsbudsjettet til VA, mens rekkefølgekravene knyttet
til veianlegg og fortau dekkes inn av hhv prosjektene for Hov omsorgssenter og Ullerål Skole.

Ullerål skole - Trygg sk olevei

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

- 432 161 - 432 161

Prosjektet er under utførelse og inneholder en rekke tiltak i Parkgata, langs Hønengata mm. Skal
ferdigstilles til skolestart 2020. Tiltakene dekkes inn gjennom skoleprosjektet for Ullerål skole og
innenfor vedtatt ramme og gjennom utbyggingsavtaler med andre aktører.

Oppgradering og sprinkling Riddergården

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

1 050 988 710 081 340 907

Som rapportert i 2. tertial ble ikke alle planlagte tiltak utført i 2019, da det var behov for videre
detaljprosjektering. Detaljprosjektering og utføring av tiltakene planlegges gjennomført i 2020.

Schjongshallen

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

6 698 218 6 702 699 - 4 481

Prosjekt avsluttet i 2019. Det mangler endelig branngodkjenning av bygget. Sak til kommunestyret
planlegges. I Schjongshallen er det gjort oppgraderinger med hensyn til el - sikkerhet, inneklima,
temperatur og fukt. Brannsikkerheten er kontrollert, og avvik som ble funnet, er rettet. Det tekniske
anlegget er oppgradert og medfører redusert e driftskostnader. Risiko for legionella er fjernet. Det er
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utført bygningsmessige utbedringer, blant annet sikring av sørveggen. SD - anlegg er installert, og det er
gravd og installert kommunal fiber.

Kommunale veier

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Bud sjettavvik 2019

15 758 903 15 586 021 172 882

Alt gjennomført som planlagt. Deler av følgende veier ble oppgradert: Holleiaveien på Tyristrand,
Vælerenveien Tyristrand, Østsideveien Nes i Ådal og Odins Vei i Heradsbygda.

Ringerike vannverk

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

13 399 241 11 659 498 1 739 743

Ringerike vannverk med prosessutstyr og høydebasseng er ferdigstilt. Det har vært
reklamasjonsarbeider på tak på høydebassenget samt på lagunene utenomhus som infiltrerer
manganholdig spylevann. Det har vørt en lang prosess med å få disse til å virke men har nå funnet en
løsning p å dette. Det er også noen små arbeider utenomhus som ferdigstilles vår 2020. Det gjenstår
sluttfaktura for utenomhus.

Overføringsledninger Åsa - Monserud

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

33 820 680 34 899 757 - 1 079 077

Prosjektet i Åsa har bestått av fem entrepriser. 4 av fem entrepriser er sluttført og ledningsentreprisen
for Åsa vest sluttføres nå våren 2020

Monserud renseanlegg

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

99 089 270 83 408 191 15 681 079

Monserud Renseanlegg er i testfase nå og man skal sette avløpsvann på anlegget vår 2020 og fortsette
testingen. Overtagelse planlagt til sommer / høst 2020. Prosjektet er vesentlig forsinket knyttet til
reklamasjoner og feil på byggentreprisen. Forhold mot entreprenør og avlarin ger rundt sluttoppgjør
forventes i løpet av 1. halvår 2020.

VA - anlegg Parkgata - Storjordet

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

4 191 750 1 228 848 2 962 902

Prosjektet er del 1 av et prosjekt for å hente en bekkelukking fra Storjordet. Del 1 er planlagt frem til
krokenveien. Prosjektet er også en del av trygg skole vei og tiltakene er gatetun og
envegskjøring. Prosjektet er under utførelse og den delen av prosjektet som omhandler trygg skolevei
sk al være ferdig til skolestart 2020
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Utskifting vannledninger 2019

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

9 708 875 9 282 489 426 386

Utskifting vannledninger er foretatt følgende steder: Froksmoen, Ringeriksgata, Nye Ullerål skole,
Kvernbergsund bru (elvekryssing, ikke ferdigstilt) og ny Ringledning Permobakken. Tiltak er gjennomført
som planlagt, med unntak av en liten forsinkelse i forbindelse med elvekryssingen ved Kvernbergsund
bru.

Utskifting avløpsledninger 2019

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

10 394 341 9 689 200 705 141

Utskifting avløpsledninger er foretatt følgende steder: Hov Alle, Ringeriksgata, Linneaveien og
Stikkveien. Stort sett alt er gjennomført som planlagt. Et lite mindreforbruk skyldes noen usikkerheter
rundt Hov Alle.
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Sentrale kapitler

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

Oppr.
bud.

Rev. bud.
2019

Regnskap Avvik i kr Regnskap
i fjor

Frie disponible inntekter
Ordinært rammetilskudd - 782 200 - 797 761 - 814 183 16 422 - 776 795
Andre generelle statstilskudd - 20 800 - 20 800 - 20 269 - 531 - 22 116
Skatt på eiendom - 60 000 - 60 000 - 56 744 - 3 256 - 52 803
Skatt på inntekt og formue - 836 150 - 836 150 - 840 146 3 996 - 803 490
Sum Frie disponible inntekter - 1 699 150 - 1 714 711 - 1 731 342 16 631 - 1 655 203

Finansinntekter og - utgifter

Beløp i 1000

Oppr.
bud.

Rev. bud.
2019

Regnskap Avvik i kr Regnskap
i fjor

Finansinntekter/ - utgifter
Gevinst finansielle instrumenter - 7 000 - 7 000 - 18 517 11 517 700
Renteinntekter og utbytte - 23 750 - 23 750 - 42 484 18 734 - 26 118
Avdrag på lån 109 250 106 161 105 561 600 90 661
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 48 662 49 200 48 872 327 36 336
Sum Finansinntekter/ - utgifter 127 162 124 611 93 432 31 179 101 580

Ønsker du å vite mer om finansforvaltningen, se årsrapport for finansområdet .

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

Oppr.
bud.

Rev. bud.
2019

Regnskap Avvik i kr Regnskap
i fjor

Avsetninger og bruk av avsetninger
Til ubundne avsetninger 35 464 47 512 47 512 0 43 636
Netto avsetninger 35 464 47 512 47 512 0 43 636
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Kommunens tjenesteområder

Folkevalgte og revisjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Ringerike kommune styres etter hovedutvalgsmodellen med formannskap som fast utvalg for plan - og
økonomisaker, og tre hovedutvalg. De tre hovedutvalgene er innen helse og omsorg, oppvekst og kultur,
og miljø og arealforvaltning. I tillegg har kommunen kontrollutvalg, eldreråd, råd for
funksjonshemmede, ungdomsråd og integreringsråd.

Kommunen har ordfører i 100 % stilling og varaordfører i 50 % stilling.

Viktige begivenheter

Det ble i 2019 gjennomført kommunevalg i Norge, og den politiske strukturen i Ringerike kommune ble
vedtatt i oktober.

Fordeling av representanter per parti etter valget 2019

PARTI Kommunestyre Formannskapet
Arbeiderpartiet 10 3
Høyre 8 3
Senterpartiet 11 4
Fremskrittspartiet 4 1
Uavhengige
representanter

2

Miljøpartiet de grønne 2 1
Rødt 2
Sosialistisk venstreparti 2 1
Kristlig folkeparti 1
Venstre 1
Totalt 43 13
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Administrasjon og fellestjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Ringerike kommune styres administrativt gjennom rådmannens strategiske ledergruppe.
Fellesadministrasjonen skal legge til rette for virksomhetsstyring av hele kommunen og skal bidra til
oppnåelse av overordnede mål og delmål som er definert i rådmannens grunnlagsdokument.
Administrasjonen har et gjennomgående fagansvar for virksomheten og består av følgende fagområder:

Økonomi, lønn og innkjøp
Skatt og kommunal innkreving
Informasjons - og kommunikasjonsteknologi (IKT)
Human Resou rces (HR)
Fellestjenester (arkiv, servicetorg og politisk sekretariat)
Kvalitet og internkontroll
Beredskap og samfunnssikkerhet
Informasjonssikkerhet og personvern
Kommunikasjon
Kommuneadvokatkontoret

Utvikling og utfordringer

Økonomi, innkjøp, regnskap og lønn

Avdelingene har jobbet med å digitalisere flere av de økonomiske prosessene i organisasjonen. Blant
annet har vi tatt i bruk Framsikt som et helhetlig rapporteringsverktøy. Alle enheter i kommunen har i
2019 fått opplæring og tatt i bruk Framsikt t il økonomi - og sykefraværsrapportering. Det jobbes videre
med å tilrettelegge for at enhetene får et helhetlig verktøy hvor økonomi, mål og resultat, sykefravær,
og politiske vedtak/verbalvedtak kan rapporteres og følges opp på samme sted.

Skatt og kommuna l innkreving

Regjeringen vedtok i behandlingen av Statsbudsjettet for 2020 at skatteoppkreverfunksjonen skal flyttes
fra kommunene til skatteetaten i 2020.

Informasjons - og kommunikasjonsteknologi
IT - enheten har i 2019 hatt flere store leveranser, blant a nnet:

IT - drift: Etablering av ny hovedbrannmur, tilgjengeliggjøring av tjenester i privat sky, flåtestyring av
mobile enheter, automatisering av tilgangsstyring, samt etablering av tjenester ved utbygging av nye
lokasjoner som Benterud skole og Monserud renseanlegg.

IT - service: Full overgang til Windows 10, oppgradering av FEIDE pålogging til skoler, fremføring av fiber
til flere lokasjoner og oppfølging av infrastruktur i og til flere nybygg. I tillegg har IT - service bistått i
byggeprosjektene i kommu nen og vært forhandlingsleder for anskaffelse av nytt sak - og arkivsystem.

Human Resources
Kommunen har arbeidet videre med innsatsområdene i arbeidsgiverpolitikken fra 2018:
arbeidsmiljø, ledelse, kompetanse, kommunikasjon, og tenke nytt (innovasjon).
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I 2 019 har kommunen hatt fokus på gjennomføringen av modul A (utvikling) og B (styring) i
lederutviklingsprogrammet, satset på heltidskultur og sykefravær, og gjennomført flere
kompetansehevingstiltak - med spesielt fokus på digitalisering.

Det har i 2019 ogs å vært arbeidet med å videreutvikle kommunens systematisk helse, miljø og
sikkerhetsarbeid. Dette arbeidet har ført til utarbeidelsen av et nytt overordnet styrende dokument for
HMS, en tydeliggjøring av roller og ansvar, samt tydelige målsettinger for HMS - arbeidet. Det vil i 2020
fokuseres på å implementere det systematiske HMS - arbeidet i organisasjonen.

Fellestjenester (arkiv, servicetorg og politisk sekretariat)
Kommunen forbereder overgang til nytt saks - og arkivssystem Acos/Websak. Avdeling for fell estjenester
har stått i front for dette arbeidet. I 2019 har fellestjenester sørget for innføringen av mobilt
sentralbord, og ledet arbeidet med ombyggingen av rådhusets lokaler. Avdelingen har også vært et
pilotprosjekt i forbindelse med varig tiltettelag t arbeidsplass i samarbeid med NAV, og sørget for
nødvendig arkivering av gamle sakspapirer hos IKA Kongsberg.

Kvalitet og internkontroll
Kommunen har et stadig økende fokus på kvalitet både i tjenestene vi leverer, oppgavene vi utfører, og
hvordan vi iva retar kravet om internkontroll.

Det er i 2019 arbeidet med å få på plass felles prosesser, verktøy og systematikk for kvalitetsarbeid og
kontinuerlig forbedring. Videre er det arbeidet med å videreutvikle kommunens system for styrende
dokumentasjon, samt å innføre verktøy og systemer for målarbeid og rapportering.

Det er fortsatt forbedringspotensial i organisasjonen både når det gjelder kvalitetsarbeid og
internkontroll, og det vil i 2020 fortsatt være stort trykk på dette fagområdet.

Beredskap og samfu nnssikkerhet
Kommunen har i 2019 fått ny beredskapsansvarlig. Beredskapsansvarlig har hatt stort fokus på
innføringen av beredskapssystemet DSB CIM, oppdateringen av kommunens overordnede og
fagspesifikke ROS - analyser og beredskapsplaner, samt trening og opplæring av kommunens
kriseledelse.

I 2019 opplevde Ringerike kommune at klima og værforhold førte til et stort leirras langs elva i sentrum
av Hønefoss, heldigvis uten store konsekvenser. Beredskapsansvarlig og kriseledelsen fikk med dette
gode praktis ke erfaringer og læring som tas med i det videre beredskapsarbeidet.

Informasjonssikkerhet og personvern
Informasjonssikkerheten i Ringerike kommune er et viktig område, der konsekvensene av uønskede
hendelser kan være enorme for en kommune. Etter innføri ngen av EUs personvernforordning i 2018 har
kommunen også hatt et økt fokus på personvern og behandling av personopplysninger, både på våre
digitale og fysiske arbeidsflater.

Kommunen har i 2019 blant annet innført nye retningslinjer og styrende dokumenta sjon for
informasjonssikkerhet og personvern, samt hyret inn et eksternt personvernombud som skal bistå
kommunen og dets innbyggere. Det er også ansatt en digitaliseringssjef fra 2020 som er tiltenkt store
deler av ansvaret for informasjonssikkerheten i ko mmunen, sammen med IKT - enheten.



Årsrapport2019

Side 20 av 65

Kommunikasjon
Kommunikasjonsavdelingen har i 2019 jobbet målrettet med innholdsproduksjon på kommunens
hjemmeside, sosiale medier, og intranettside med fokus på klarspråk. Avdelingen har i 2019 avholdt
kurs i klarspråk for ansatte og ledere. Fokuset på klarspråk vil opprettholdes i 2020.

I 2020 vil det prioriteres å legge til rette for bedre internkommunikasjonsflater i organisasjonen, og å
sikre mer og bedre innhold som kan kommuniseres ut fra sektorene våre.

Kommunea dvokatkontoret
Kommuneadvokatkontoret gir juridisk rådgivning til alle enhetene i kommunen og er kommunens
prosessfullmektige for domstolene og fylkesnemnda. De er også en sentral rådgiver for den politiske og
administrative ledelsen i kommunen.

Kommuneadv okatkontorets gjennomførte i 2019 sitt første kommunestyrevalg som støtteenhet. Dette
ble gjennomført i henhold til ny kommunelov, og med lite erfaringsgrunnlag å lene seg på. Prosessen har
medført at kommuneadvokatkontoret har tilegnet seg stor praktisk e rfaring og læring, og ledet til at
kommunen nå har utviklet gode rutiner og retningslinjer i forbindelse med kommunestyrevalg.

I 2019 er det også arbeidet med å få på plass nytt delegeringsreglement for kommunestyret. Det jobbes
videre med å dokumentere hvordan rådmannens myndighet delegeres videre i organisasjonen.

Kommuneadvokatkontoret vil fortsette rådgivning til og opplæring av lederne. I 2019 ble alle ledere
kurset i styringsrett, og i 2020 vil det være fokus på opplæring i delegeringsreglementet s amt
behandling av politiske saker.

Utvalgte resultater

Tatt i bruk Framsikt som et helhetlig rapporteringssystem, hvor både mål, politiske vedtak,
sykefravær, KOSTRA - analyser, handlingsprogram og økonomirapportering foregår.
Full oppgradering til Windows 10
Gjennomført lederutvikling modul A (utvikling) og B (styring)
Utarbeidet overordnet styrende dokumentasjon for det systematiske Helse, miljø og
sikkerhetsarbeidet i Ringerike kommune
Innført felles prosesser for kvalitetsarbeid og internkontroll
Innfør t enhetens virksomhetsplan for å koble målsettinger i budsjett og handlingsprogram med
enhetenes delmål og tiltak
Ny beredskapsansvarlig for kommunen er på plass og har innført DSB CIM som
beredskapssystem
Utarbeidet overordnet styrende dokumentasjon for i nformasjonssikkerhet og personvern
Nytt personvernombud er på plass
Avholdt opplæring i klarspråk for 205 ansatte, derav 86 ledere.
Kraftig økning i nettrafikk til våre nettsider både via Google, Facebook og intranett.
Støttet gjennomføring av kommunestyrevalg
Revidert og vedtatt nytt delegeringsreglement for kommunestyret
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KOSTRA Nøkkeltall

Kostra - analyse - Adm, styring og fellesutgifter

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Administrasjon lønnsutgifter fratrukket
sykelønnsrefusjon andel av totale
utgifter (prosent)

4,4 % 5,3 % 4,6 % 4,2 % 4,0 % 5,1 % 5,2 %

Administrasjon nettodriftsutgifterandel
av totale utgifter (prosent)

6,0 % 6,5 % 5,7 % 4,6 % 4,9 % 6,0 % 5,6 %

Administrasjon nettodriftsutgifterbeløp
pr innb (kr)

3 244 3 662 3 257 2 839 2 996 3 571 3 309

Brutto driftsutgifter til administrasjon og
styring i kr. pr. innb (B)

4 419 4 713 4 444 4 746 4 407 4 981 4 987

Brutto driftsutgifter til funksjon 100
Politisk styring , i kr. pr. innb (B)

311 290 398 539 312 302 343

Brutto driftsutgifter til funksjon 110,
Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B)

74 87 188 62 68 158 88

Brutto driftsutgifter til funksjon 120
Administrasjon, i kr. pr. innb (B)

3 493 3 879 3 459 3 538 3 220 3 960 3 833

Brutto driftsutgifter til funksjon 121,
Forvaltningsutgifter i
eiendomsforvaltningen, i kr. pr. i (B)

137 87 60 106 413 341 302

Brutto driftsutgifter til funksjon 130
Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb (B)

404 370 339 501 394 220 421
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Strategi og utvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektoren består av enhetene strategi og utvikling, utbygging, miljø - og arealforvaltning og areal og
byplanenheten. Disse ble samlet som en sektor fra august 2019, og er samlet og organisert i Fossveien 7 -
9. Det er gjennomført et omfattende arbeid og en rekke milepæler er nådd gjennom året.

Utvikling og utfordringer

I 2019 var arbeidet med ny byplan den mest omfattende saken i sektoren. Denne ble fremmet og
ve dtatt i henhold til fremdriftsplanen i september 2019. Det har også vært rekordhøy aktivitet i
planavdelingen generelt, og ny kommuneplan ble vedtatt i januar 2019. Disse to planene har gitt oss et
langt bedre grunnlag for det videre arbeidet med samfunnsu tviklingen.

Sektoren har også koordinert arbeidet med folkehelseoversikten, som gir et godt grunnlag for
planlegging og tiltak på tvers i kommunen.

Byggesak, oppmåling og landbruk leverer også stabilt gode resultater, og vi er gode både på kvalitet og
saksbehandlingstid.

Kommunen er videre midt inne i et omfattende investeringsprogram, med en rekke
utbyggingsprosjekter innenfor alle tjenesteområder. Åpningen av nye Benterud Skole var ett av
høydepunktene i 2019. Investeringsprosjektene har gjennomgåend e god styring både på gjennomføring
og økonomi.

Når det gjelder Helse - miljø og sikkerhet har sektoren gjennomgående gode resultater og et stabilt lavt
sykefravær.

Viktige begivenheter

Vedtak av ny kommuneplanens arealdel og oppstart av arbeidet med ny pl anstrategi og
samfunnsdel
Vedtak av Områderegulering Hønefoss
Ferdigstillelse av nye Benterud Skole
prosjekt om smart spillvarmebruk og grønn næringsutvikling sammen med Treklyngen, Vardar
og Ringerikskraft mm.
oppstart av Miljøfyrtårnsertifisering av alle Ringerike kommunes enheter
Inngåelse av partnerskapsavtale med Universitetet i Sør - Øst Norge

Status målsettinger

Målsetting Status måloppnåelse
God ressursutnyttelse Sektoren lever godt på de fleste måleparametre og har høy aktivitet i alle enhetene.

Tilstrekkelig kvalitet Sektoren leverer gjennomgående god kvaslitet i saksbehandling og tjenester



Status mål

Hovedmål Mål Indikator Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

God ressursutnyttelse Tjenesten skal bistå
personell eller dyr i
nød innenfor frister
gitt i forskrift.

Mål ressursutnyttelse Tilfredss.

Tilstrekkelig kvalitet Alle
investeringsprosjekt
skal leveres i henhold
til oppdragsbestilling

Mål for investeringer 90,0 %

Andel
oppmålingssaker som
går over fristen (16
uker)

Andel
oppmålingssaker som
går over fristen (16
uker)

0%

Gjennomsnittlig
behandlingstid for
byggesak med 3 ukers
frist

Mål i dager fra
komplett søknad

11 10

Gjennomsnittlig
behandlingstid for
saker etter jord - /
konsesjonslov

Mål i dager fra
komplett søknad

15 12

Kontroller innenfor
jord skal utføres etter
lovkrav

Mål kontroller ikke
utført etter lovkrav

0,0 % 0,0 %

Kontroller innenfor
skog skal utføres etter
lovkrav

Mål kontroller ikke
utført etter lovkrav

0,0 % 50,0 %

Oppmålingssaker skal
utføres innen fristen
(16 uker)

Mål andel som går
over fristen

4,0 % 5,0 %

Salg av
eiendomsinformasjon
skal utføres innen
fristen (7 dager)

Mål andel som går
over fristen

0,0 % 0,0 %

Skanning og
digitalisering av
byggesaksarkiv

Mål andel fullført 100,0 % 88,0 %



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra - analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Samlet lengde av turveier, turstier og
løyper tilrettelagt for sommerbruk (km)

350 350 200 610 328

Kostra - analyse - Næringsforv. og konsesjonskraft

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Kommunal næringsvirksomhet brutto
investeringsutgifter beløp pr innb (kr)

31 26 0 79 50 104 291

Landbruksforvaltning og landbruksbasert
næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp
pr innb (kr)

128 159 142 173 219 165 62

Netto driftsutgifter til tilrettelegging og
bistand for næringslivet i prosent av
samlede netto (B)

0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,6 % - 0,1 % 0,2 %

Tilrettelegging og bistand for
næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr
innb (kr)

185 108 185 235 346 - 42 144
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Utdanning og familie

Tjenesteområdebeskrivelse

I oktober 2019 ble sektorene «Barn og unge» og «Skole» slått sammen til «Utdanning og familie».
Sektoren har fått ansvar for å utvikle et mer samordnet og helhetlig tilbud til barn, unge og deres
familier. Ny organisering av oppvekstområdet skal bidra til å utvikle tydelige og samordnede tjenester
som er tilgjengel ige og effektive for innbyggerne.

Barnehage

I Ringerike kommune er det 11 kommunale barnehager og 17 private barnehage (ordinære - og
familiebarnehager). Visjonen for de kommunale barnehagene er «Fra ord til handling». Innholdet i
barnehagehverdagen utvikles i samarbeid med barnas hjem, og er i tråd med kommunens verdigrunnlag
og planer.

Grunnskole

I Ringerike er det 13 kommunale barne - og ungdomsskoler samt Læringssenteret for voksne.
Handlingsplanen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen» har fokus på at elevene skal oppleve mestring og
et godt læringsutbytte i et inkluderende, godt læringsmiljø

Spesielle tiltak

De fleste barn og unge i Ringerike har en trygg og god oppvekst. Allikevel finnes det barn og unge som
har utfordringer i oppvekst - og livssitu asjon. Dette henger sammen med kommunens folkehelseprofil.
For å ivareta alle på best mulig måte, har kommunen samlet forebyggende helsetjenester og folkehelse,
spesialpedagogisk tjenester, barneverntjenesten, avlastning, barnebolig og utvidet skole - og
ba rnehagetilbud under "Spesielle tiltak". Målet er å nå flere bedre og tidligere.

Utvikling og utfordringer

Sektorens overordnede mål er å se barns læring, mestring og selvhjulpenhet i et livslangt perspektiv. De
kommunale tiltakene settes i stadig større grad sammen på tvers av både sektorer og tjenester for
å nå flere bedre og tidligere.

Barnehage

Barnehagemyndigheten gjennomførte tilsyn etter barnehageloven i 2019. Tema for tilsyn har vært
implementering av ny rammeplan, og tilrettelegging for barn med s ærskilte behov.

I Ringerike samarbeider de private og kommunale barnehagene om kompetanse - og kvalitetsutvikling.
Felles satsningsområder i 2019 har vært kompetanseløftet «Være sammen» og oppmerksomhet på
tema «vold og seksuelle overgrep».

I 2019 er det gjennomført foreldreundersøkelse i alle 11 kommunale barnehager, og i 15 private
barnehager. Det ble en samlet svarprosent på 70 % i 2019, en økning på 14 % fra forrige
undersøkelse. Det er ikke forskjeller mellom kommunale og private barnehager som bør ti llegges vekt.

Undersøkelsen viser blant annet at
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foreldre i stor grad er meget fornøyde med barnehagetilbudet
foreldre er mest fornøyd med barnets trivsel og barnets utvikling
foreldre er minst fornøyd med ute - og innemiljø, informasjon og medvirkning
bar nehagene i Ringerike har gjennomgående høy score på årets undersøkelse.

Ringerike kommune oppfylte lovfestet rett til barnehageplass i 2019 for barn født september, oktober
og november 2018. For å operere med gode prognoser, ble det det utarbeidet en barne hage - og
skolebehovsanalyse for 2016 – 2030 av Norconsult i Bergen.

Skole

I 2019 viser resultatene at elevenes prestasjoner er nær gjennomsnittet for landet og at trivselen i
skolene er god. Gjennomføring av Handlingsplan for Ringeriksskolen går som planl agt, det samme
gjelder prosjektet «Digital barnehage - og skolehverdag». Ny barneskole i Hønefoss Sør, Benterud skole,
ble tatt i bruk 1. januar 2019 og bygging av nye Ullerål skole går etter planen.

Målene for grunnskolen var i 2019 knyttet til elevenes l æring og trivsel. Elevene skal prestere på linje
med landet for øvrig på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Det er og et mål å øke elevenes
gjennomsnittlige grunnskolepoeng og fortsatt ha høy score på trivsel og lav på opplevd mobbing.

På de na sjonale prøvene i lesing, regning og engelsk i 2019 ligger resultatene for 8. og 9. trinn på fylkes -
og landsgjennomsnittet. På 5. trinn er resultatene fortsatt litt under landsgjennomsnittet. I 2019 var
gjennomsnittet for grunnskolepoeng 40,7, en nedgang på 0,2 i forhold til 2018. Landsgjennomsnittet er
42,0.

Elevundersøkelsen viser at elevene på Ringerike scorer over landsgjennomsnittet på spørsmål om trivsel
og motivasjon. Den viser videre at elevene i Ringerike i 2019 melder om mobbing på et noe høyere nivå
enn fylket og landet for øvrig. På 10. trinn er det i Ringerike en stor nedgang i andel elever som melder
om mobbing sett i forhold til 2018.

Avlastning, barnebolig og utvidet skole - og barnehagetilbud

I løpet av 2019 har 60 barn og unge hatt vedtak på tjenester. De fordeler seg slik; 27 barn hadde
avlastning i institusjon på Austjord. 30 barn hadde privat avlastning. Austjord administrerte også et
helhetlig tilbud til et barn fra juni - 19. Seks barn hadde hele sitt skoletilbud ved Austjord, og en ele v
hadde deler av sitt tilbud der. Ett barn hadde barnehagetilbud ved Austjord to dager i uken og et
barnehagebarn har hele sitt tilbud ved Austjord. I 2019 solgte Ringerike kommunen en skoleplass og et
avlastningstilbud til Hole kommune og en barnehagetilb ud og et avlastningstilbud til Jevnaker
kommune. Buskerud fylkeskommune kjøpte to skoleplasser for videregående elever. To barn bor i
barnebolig i Færdenveien, et barn har sitt avlastningstilbud der.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten fikk innvilget to nye prosjektstillinger med fokus på ungdomshelse. Ressursene ble
fordelt på Hov ungdomsskole og Veienmarka ungdomsskole hvor helsesykepleier - ressursen ble doblet.
Det ble gjennomført «Tankevirus - kurs» for elever og lærere på 10. trinn, « Åpen dør» og «Ladestasjon på
begge skolene». Det er økt kapasitet på Helsestasjon for ungdom med temakvelder, samt at all
seksualundervisning ble foretatt i egne lokaler. Ungdomsteamet vant «Bry seg om prisen 2018».

Jordmortjenesten er utvidet med en ny jordmorstilling. Dette for å kunne ivareta nasjonale føringer for
svangerskapsoppfølging og tidlig hjemmebesøk. Videre er helsestasjonen styrket med to
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helsesykepleierene for å øke samhandlingen med barnehager med fokus på barn med flerkulturell
bakgrunn.

Folkehelse/Frisklivsentralen:

Utstyrssentralen er videreutviklet og det ble etablert BUA - medlemskap, et nasjonalt nettverk for utlån
av fritidsutstyr. BUA - sentralen er et samarbeid med Ringerike Frivilligsentral.

Tjenesten har også hatt et tilbud om to ord ninger for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.
Ordningene er kalt "smaksverkstedet" - et tilbud etter skoletid, og "opplevelseskortet" - et tilbud som gir
gratis adgang til kultur - og fritidsaktiviteter til barn og unge.

Folkehelsekoordinator ledet arbeidet med å kartlegge kosthold og fysisk aktivitet i de 11 kommunale
barnehagene. Kartleggingsrapporten dannet grunnlag for søknad om tilskudd fra Buskerud
fylkeskommune gjennom «Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017 - 2027». Arbeidet med
kosthold er igangsatt og de kommunale barnehagene har felles retningslinje for mat og måltider i tråd
med helsedirektoratet og rammeplanen. Folkehelsekoordinator vært med på å
utarbeide Folkehelseoversikten 2019, deltatt i arbeidet med å etablere Rask psykisk hels ehjelp og vært
delprosjektleder inn i reformen «Leve hele livet».

Enslige mindreårige flyktninger

Enheten fortsatte omstillings - og nedbemanningsprosessen i 2019 på grunn av endret
flyktningsituasjonen. Målet er å følge opp oppvekstbetingelser for ungdomme ne, slik at de blir rustet til
å mestre en selvstendig tilværelse og skape seg et meningsfylt liv. Det miljøterapeutiske arbeidet
fokuserer på god og kvalifisert omsorg, skole og selvstendiggjøring.

Spesialpedagogisk tjeneste (SPT)

SPT har startet arbeide med endring av tilbud og annen type etterspørsel for å jobbe i tråd med
anbefalinger som ligger i Stortingsmelding nr. 6, 2019.

PPT har hatt en liten nedgang i nye henviste saker i 2019 sammenliknet med 2018, mens antall
rehenvisninger har økt. I 2019 hadd e skolene 140 henviste saker (156 saker i 2018) og på barnehage -
området 47 saker (42 saker i 2018). I tillegg til nye saker er det mange rehenvisninger slik at PPT ved
utgangen av 2019 har 609 aktive saker totalt.

PPT har i 2019 hatt en økning i antall sys temsaker fra spesielt skolene. Dette handler om bistand til
læringsmiljø, klassemiljø og mobbesaker. PPT har deltatt i faglig nettverk med Fylkesmann i tidligere
Buskerud, Høgskolen i Innlandet og mobbeombudet i kompetanseheving «PPT som systemaktør» for
s tørre innsikt og verktøy på disse områdene.

Logopedtjenesten har nå 85 aktive saker. Tjenesten består av 1,4 årsverk og jobber både direkte med
barn og elever med språk - , uttale - , kommunikasjonsvansker og med veiledning til ansatte og foreldre.

Spesialped agogisk team har i 2019 jobbet med for å dreie fokus på sine tjenester. Det har vært en
økning i både saker og omfang i timer pr. vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Vedtak i antall saker pr.
barn ligger langt over landsgjennomsnittet. I tillegg har Ringeri ke kommune flere barn med omfattende
vedtak enn sammenlignbare kommuner. Spesialpedagogisk team har utfordringer i forhold til både å
dekke opp vedtakene i tillegg til å fokusere på tidlig innsats og veiledning.
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I spesialpedagogisk team er det ansatt to sp råkveiledere som jobber med minoritetspråklige barn i
barnehagene.

Både spesialpedagoger og ansatte i PPT er knyttet til Tibir (tidlig innsats for barn i risiko) i form av
veiledning og PMTO (Parent Management Training).

Høsten 2019 startet tiltaket "Tid lig Møte", en møtearena hvor Heradsbygda barnehage og Veien skole
fikk tett oppfølging og veiledning av PPT for å jobbe i komplekse individ - og systemsaker for å gi tidlig
bistand og redusere henvisninger. Dette blir implementert i flere barnehager og skol er i 2020.

Tverrfaglig miljøteam (TMT) ble opprettet i 2018 og hadde sitt første hele driftsår i 2019. Teamet består
av 2,8 årsverk fordelt på 4 fagpersoner. I 2019 jobbet man med 15 aktive skolevegringssaker i tillegg til å
veilede skolene. Teamet jobber etter en forskningsbasert tilnærming, «Hemmasitterprogrammet», hvor
det fokuseres på elevens stemme, kartlegging, skole - hjem samarbeid og at snuoperasjoner kan ta lang
tid. «Hemmasitterprogrammet» er utviklet av Magelungen for å hjelpe elever som har et la ngvarig
skolefravær tilbake til skolen. TMT er de første i Norge som har hatt denne opplæringen. Teamet har
knyttet til seg to ressurspersoner som både bistår aktivt i sakene i tillegg til å ukentlig veilede teamet.

Familiens hus

Familiens hus ble etablert og har en dør inn til mange tjenester. Målet er å fremme trivsel og god helse
hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Tjenestene er samordnet,
lett tilgjengelig og tverrfaglig.

Utvalgte resultater

Åpning av Benterud sko le
På de nasjonale prøvene er elevenes prestasjoner er nær gjennomsnittet for landet
Elevundersøkelsen viser at trivsel og motivasjon i skolene er bedre i Ringeriksskolen enn
gjennomsnittet for landet
På 10. trinn er det fra 2018 til 2019 fortsatt en nedga ng i andel elever som melder om mobbing
Gjennomføring av Handlingsplan for Ringeriksskolen går etter planen
3 200 elever har tatt i bruk Chromebook og barnehagene har tatt i bruk iPader og digitale
verktøykasser gjennom prosjektet «Digital barnehage - og sk olehverdag»
Bygging av nye Ullerål skole går etter planen
Gjennomført foreldreundersøkelse i barnehage
Kompetanseløftet "Være sammen" følger oppsatt tidslinje og aktivitetsplan.
Åpning av Familiens hus.
Nedgang i antall meldte saker til Pedagogisk - psykologisk tjeneste.
Oppstart av prosjektet "Møteplassen" for ungdom.
BUA Ringerike åpnet - her kan alle låne fritidutstyr gratis.

Viktige begivenheter

Det har vært en nedgang i antall elever i 2019. Sist høst var det 3 235 elever i de kommun ale
grunnskolene.

8,2 prosent av elevene i Ringerike mottok spesialundervisning høsten 2019 mot 7,8 prosent i landet for
øvrig. Det er et mål at flest mulig elever skal få utbytte av den ordinære opplæringen.
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I handlingsplanen «Sammen for Ringeriksskolen» er hovedmålet å sikre en helhetlig opplæring fra 1. til
10. trinn, som blir tilrettelagt i et raust og støttende læringsmiljø der de opplever mestring og utvikling
både faglig og sosialt.

Arbeidet med Språkløyper ble avsluttet og hovedsatsningen for innevæ rende skoleår er Fagfornyelsen,
nye lærerplaner for grunnskolen.

Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag har som mål å fremme læring ved bruk av digitale
verktøy innen alle fagområder. Kompetansebygging innen IKT er et satsningsområde og alle eleve r og
pedagoger får i perioden 2017 - 2019 sin egen Chromebook.

Nye Benterud skole er ferdigstilt, og ble tatt i bruk i januar 2019.

Bygging av nye Ullerål skole går som planlagt. Skolen skal tas i bruk i august 2020.

Hallingby skole og Tyristrand skole fik k fornyet inventar til skolestart i august 2019.

Læringssenteret for voksnes flyktningeavdeling bosatte 30 flyktninger, i tråd med kommunestyrets
vedtak og IMDi (Integrerings - og mangfoldsdirektoratet) sin anmodning. Læringssenteret hadde en
nedgang i delt akertall i undervisning og introduksjonsprogram og gjennomførte en
nedbemanningsprosess som følge av dette.

Også i 2019 har lærere deltatt på statlige kompetansehevende tiltak. 12 lærere deltar på regional
videreutdanning i norsk 1 - 7. Sju lærere tar 30 s tudiepoeng i henholdsvis matematikk, engelsk, naturfag,
tysk og karriereveiledning. Ved skolestart i august ble det arrangert felles kursdag for alle ansatte i
skolen hvor hovedtemaet var traumer og traumebevisst omsorg. SFO - ansatte hadde eget kurs om li v
og lek i SFO. Kurset tok opp hvo rdan vi kan øke kvaliteten i skolefritidsordningen. I november ble det
arrangert fagdag med 11 ulike kurs hvor ansatte meldte seg på ut fra interesse. Alle SFO ansatte fikk
samme kurset om traumebevisst omsorg som lærerne hadde ved skolestart.

Nettverket "Være sammen" (11 kommunale barnehager og 15 private barnehager) har fått
kompetanseheving gjennom regional kompetanseordning hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.
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Status målsettinger

Målsetting Status måloppnåelse
Bruker - medvirkning Det er gjennomført foreldreundersøkelse i de kommunale barnehagene i desember

2019. Resultatene vil være klare i 2020, og vil bli presentert ved første
kvartalsrapportering.

Dekningsgrad barnehageplasser Ringerike har god dekning av plasser til barn i kommunen. Flere barnehager, både
private og kommunale, har ledige plasser som ikke bemannet opp.

Dekningsgrad barnevernstiltak ift.
innebyggertall 0 - 17 år
Formell kompetanse De kommunale barnehagene oppfyller dagens pedagognorm.

F lere assistenter har meldt seg opp til fagprøve i 2019. Resultatene for 2019 vil først
være tilgjengelig i 2020.

God ressursutnyttelse
Minoritetsspråklige barn i barnehage Språkveilederene spesialpedagogisk tjeneste jobber aktivt med å rekruttere

minoritetsspråklige familier til barnehage.

Omfang på tjenester tilpasset
brukernes behov
Redusere behovet for langvarige
eller permanente tilbud fra
barnevernet

Det jobbes med å sette inn hjelpetiltak som skal redusere behovene for langvarige og
perma nente tilbud i barnevernet. Blant annet tilbys det familieterapi, råd og veiledning,
og andre lavterskel tilbud.

Tilstrekkelig kvalitet Både i barnehage og skole er det de siste årene innført lovpålagte pedagog - /lærer -
/bemanningsnormer.

I skolen gir dette føringer for fordeling av ressurser. Målet er at alle skoler oppfyller
pedagognormen.



Status mål

Hovedmål Mål Indikator Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

Bruker - medvirkning Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra.

10. trinn - Andel
elever som har
opplevd mobbing 2 - 3
ganger i måneden
eller oftere (prosent)

4,5 7,6

10. trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

3,5 3,4

10. trinn - Mestring 4,1 3,9
10. trinn - Støtte
hjemmefra

4,1 3,9

10. trinn - Trivsel 4,5 4,1
7. trinn - Andel elever
som har opplevd
mobbing 2 - 3 ganger i
måneden eller oftere
(prosent)

4,0 7,5

7. trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

4,1 3,8

7. trinn - Mestring 4,5 4,0
7. trinn - Støtte
hjemmefra

4,5 4,4

7. trinn - Trivsel 4,5 4,4
God
brukermedvirkning

Brukerundersøkelse i
barnehager

4,6 Det er gjennomført
foreldreundersøkelse i de
kommunale barnehagene i
desember 2019.
Resultatene vil være klare i
2020, og vil bli presentert
ved første
kvartalsrapportering.

Redusere antall
barnvernstiltak

Andel undersøkelser
som førte til tiltak

48,0 % Resultat for 2019 er ikke
tilgjengelig før våren 2020.

Dekningsgrad
barnehageplasser

Tilstrekkelig
barnehageplasser
etter brukernes
behov

Andel barn 1 - 2 år
med barnehageplass i
forhold til innbyggere
1 - 2 år

88,0 % Resultat for 2019 er ikke
tilgjengelig før våren 2020.

De kommunale og private
barnehagene oppnår
tilstrekkelig antall
barnehageplasser til det
behovet kommunen har.
Det er bestilt en ny
behovsanalyse våren 2020
som vil beskrive dagens
behov for
barnehageplasser.

Andel barn 3 - 5 år
med barnehageplass i
forhold til innbyggere
3 - 5 år

98,0 % Resultat for 2019 er ikke
ti lgjengelig før våren 2020.

De kommunale og private
barnehagene oppnår
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Hovedmål Mål Indikator Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

tilstrekkelig antall
barnehageplasser til det
behovet kommunen har.
Det er bestilt en ny
behovsanalyse våren 2020
som vil beskrive dagens
behov for
barnehageplasser.

Dekningsgrad
barnevernstiltak ift.
innebyggertall 0 - 17 år

Tidlig innsats Andel barn med
barnevernstiltak pr
31.12 ift. innbyggere
0 - 17 år

5,4 %

Formell kompetanse Oppnå
tilfredsstillende andel
fagarbeidere.

Andel fagarbeidere 27,0 % Resultat for 2019 er ikke
tilgjengelig før 2020.

Flere assistenter har meldt
seg opp til fagprøve i 2019.
Resultatene for 2019 vil
først være tilgjengelig i
2020.

God ressursutnyttelse Effektiv arbeidsflyt Andel undersøkelser
med behandlingstid
innen 3 måneder

99,0 % Resultat for 2019 er ikke
tilgjengelig enda, men vil
bli presentert når KOSTRA
er publisert.

Minoritetsspråklige
barn i barnehage

Øke andelen
minoritetsspråklige
barn i barnehagen

Andel
minoritetsspråklige
barn i barnehage i
forhold til
innvandrerbarn 1 - 5 år

77,0 % Det er færre barn med
minoritetsspråklig
bakgrunn i Ringerike. Dette
skyldes den avtagende
flyktningestrømmen. Det
er også flere barn med
innvandrerbakgrunn. Disse
to faktorene gjør at tallet
går ned.

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Alle skolebygg i
kommunen er
godkjent.

Andel godkjente
skolebygg

85,0 % 61,5 %

Tilstrekkelig kvalitet Grunnskolepoeng -
målet er å heve
gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.

Grunnskolepoeng 41,5 40,7

Nasjonale prøver:
målet er at
Ringerikselevene skal
ligge over
landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i lesing,
regning og engelsk.

5. trinn: Lesing 50,0 49,0

5. trinn: Regning 51,0 48,0
8. trinn: Lesing 50,0 50,0
8. trinn: Regning 51,0 49,0

Redusere andel
elever med
spesialundervisning

Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning

7,0 % 8,2 %
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Kostra - analyse - Grunnskole

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter til grunnskole
(202), per innbygger 6 - 15 år (B) *) **)

82 406 84 705 84 714 97 426 106 928 89 108 89 008

Netto driftsutgifter til skolelokaler
(222), per innbygger 6 - 15 år (B) *) **)

14 664 17 651 19 753 18 863 19 392 17 874 18 183

Netto driftsutgifter til skoleskyss
(223), per innbygger 6 - 15 år (B) *) **)

3 026 3 068 2 910 2 115 4 351 2 715 1 705

Produktivitet
Elever per kommunal grunnskole (B) 237 233 249 212 199 226 288
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. -
10.årstrinn (B)

14,5 14,7 14,6 12,1 11,8 14,3 13,7

Dekningsgrad
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning (B)

8,2 % 8,1 % 8,4 % 7,4 % 8,1 % 8,9 % 7,4 %

Andel innbyggere 6 - 9 år i kommunal
SFO

62,8 % 57,7 % 55,1 % 60,0 % 61,9 % 54,6 % 58,7 %

Kvalitet
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng
(antall)

39,7 40,9 40,7 42,1 40,0 40,4 41,9

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Kostra - analyse - Barnevern

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251,
252) per barn i barnevernet *)

165 868 161 510 134 924 193 035 119 071 111 842 130 416

Netto driftsutgifter per innbygger 0 - 17
år, barnevernstjenesten (B) *) **)

15 343 13 786 11 834 20 468 11 704 10 849 10 123

Produktivitet
Andel undersøkelser med
behandlingstid innen 3 måneder

99,0 % 93,0 % 99,0 % 86,0 % 93,0 % 95,0 % 88,0 %

Dekningsgrad
Andel barn med barnevernstiltak ift.
innbyggere 0 - 22 år

4,6 % 3,9 % 4,2 % 4,2 % 4,4 % 4,6 % 3,6 %

Andel barn med tiltak som er plassert
(funksjon 252) ift. ant innbyggere 0 - 17
år

1,3 % 1,3 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 1,7 % 0,9 %

Barn med undersøkelse ift. antall
innbyggere 0 - 17 år

5,2 % 4,7 % 5,2 % 6,3 % 6,0 % 6,1 % 4,8 %

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov
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Kostra - analyse - Barnehage

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter
barnehagesektoren i prosent av
kommunens totale netto driftsutgifter
(B)

13,3 % 12,5 % 13,6 % 12,5 % 13,6 % 14,8 % 15,2 %

Netto driftsutgifter per innbygger 1 - 5
år i kroner, barnehager *) **)

164 258,2 159 636,2 175 322,8 167 467,9 172 151,7 188 838,4 159 934,5

Produktivitet
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i
kommunale barnehager (B)

13 223 12 765 12 311 12 559 11 528 12 296 12 483

Dekningsgrad
Andel barn 1 - 2 år med barnehageplass
i forhold til innbyggere 1 - 2 år (B)

84,8 % 86,1 % 84,1 % 90,2 % 82,0 % 84,6 % 84,8 %

Andel barn 3 - 5 år med barnehageplass
i forhold til innbyggere 3 - 5 år (B)

97,9 % 97,8 % 99,0 % 100,9 % 95,7 % 96,5 % 97,1 %

Andel barn i kommunale barnehager i
forhold til alle barn i barnehage (B)

46,4 % 46,0 % 45,2 % 42,7 % 50,9 % 52,3 % 40,5 %

Andel minoritetsspråklige barn i
barnehage i forhold til alle barn med
barnehageplass (B)

18,1 % 18,4 % 21,1 % 18,3 % 14,1 % 14,1 % 19,2 %

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Antall ansatte i barnehager,
basisvirksomhet, antall menn

23 24 28 38 40 13 3 099

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Kostra - analyse - Kommunehelse

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutg til forebygging,
helsestasjons - og skolehelsetj. pr. innb
0 - 20 år (B) *) **)

3 296 3 033 3 434 3 030 2 994 4 043 2 930

Dekningsgrad
Andel barn som har fullført
helseundersøkelse ved 4 års alder (B)

100,9 % 96,6 % 103,9
%

92,0 % 94,2 % 96,9 %

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Antall avtalehjemler for private
fysioterapeuter, deltid (fom 40 - 100
prosent)

21 23 35 15 23 4 596

Antall avtalehjemler for private
fysioterapeuter, fulltid

5 3 3 16 8 8 742

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov
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Helse og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Helse og omsorgssektoren i Ringerike kommune har jobbet med morgendagens helse - og
omsorgstjenester som handler om å skape forutsetninger for gode og likeverdige tjenester for et antatt
høyere antall brukere og for et større mangfold av brukere. Helse - og omsorgstjenester betyr mye for
innbyggerne våre og spesielt for de med de største behovene og deres pårørende. Kommunen har
jobbet og vil fortsette å jobbe for å utgjøre en forskjell for folks trygghet og livskvalitet.

Utvikling og utfordringer

Utvikling overliggere

I Ringerike var det relativt stabil mengde overliggerdøgn på sykehus i forhold til 2018. Noe forhøyet pga.
innføring av overliggerdøgn fra spesialisthelsetjenesten for psykiatri og rus fra 1.1.2019.

Utvikli ng hjemmetjenester

Ringerike kommune hadde jevn mengde hjemmetjeneste gjennom 2019. Noe variasjon mellom
måneder som kan skyldes varierende behov for hjemmetjenester ved utskrivelser fra sykehus.

Utvikling ventelister

Søknader om langtidsplasser behandles ukentlig. Ved stor pågang blir ventelistene lenger. I løpet av
2019 har det vært perioder både med og uten venteliste. Pasientene har blitt ivaretatt ved økt
hjemmetjeneste eller korttidsopphold i påvente av tildelt plass.

Utvikling kvalitetsindikatorer

Se ktoren har i 2019 arbeidet med nye kvalitetsindikatorer for alle kommunens hjemmetjenester,
institusjoner, tildelingstjenester, sosiale og interkommunale tjenester. Kvalitetsindikatorene gir
en pekepinn på kvaliteten på områdene som måles. De fungerer som støtte til kvalitetsforbedring,
virksomhetsstyring og som sammenligningsgrunnlag internt og nasjonalt.

FACT - samarbeidsprosjekt med spesialisthelsetjenesten for psykiatri - og ruspasienter

FACT er et godt tilbud og har ført til færre innleggelser i spesialisthelsetjenesten, smidigere innleggelser
og bedre daglig samhandling om felles pasienter.

Tverrfaglig miljøteam

Satsningen har jobbet direkte med barn og unge i samarbeid med deres pårørende og skolen med
problematisk skolefravær. Teamet jobber på de arenaene barna/ungdommene er. Ringerike kommune
og Magelungen Utveckling AB i Stockholm har avtale om samarbeid til september 2021.

Velferdsteknologi

Ringerike fortsatte det interkommunale samarbeidete med Hole og Jevnaker kommune i 2019.
Prosjektet bl e tatt opp i Nasjonalt velferdsteknologi Program. Ringerike er også med i Helsedirektoratets
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teknologisk knutepunkt slik at data kan utveksles mellom velferdsteknologi og elektronisk pasientjournal
(EPJ). Knutepunktet vil utgjøre kjernen i en nasjonal infr astruktur for velferdsteknologi. Det er anskaffet
flere medisindispensere og utstyr til anonymisert digitalisert tilsyn. Lokaliseringsteknologi som GPS er
også tatt i bruk.

Startlån

I 2019 søkte 267 husstander om startlån. Antall startlånssøknader holder s eg høyt sammenlignet med
historiske tall, og har vært jevnt økende for hvert år siden 2016. 72 husstander fikk innvilget startlån, av
disse var 52,8 % barnefamilier. Et gjennomsnittlig startlån var 2019 kr 1,4 mill. I løpet av året lånte
Ringerike kommune ut totalt kr 103,3 mill.

Byggeprosjekter

Helse og omsorg har hatt 4 byggeprosjekter på gang i 2019:

Hov Vest: På grunn av veiarbeider har man valgt å utsette byggestart noe. Ingen kritisk faktor,
hverken i forhold til ferdigstillelse eller økonomi. Beregne t oppstart medio mars 2020.
Hov Øst: Arbeidet er godt i gang og prosjektet følger plan i forhold til framdrift og økonomi.
Heradsbygda omsorgssenter: Prosjektet følger plan i forhold til framdrift og økonomi.
Legevakt og ambulansesentral: Prosjektet følger plan i forhold til framdrift og økonomi

Utvikling av dagtilbudet for funksjonshemmede

Det har i 2019 blitt utredet mulig fusjon/samarbeid med Menova as for bedre å til rette tilbud og VTA -
plasser for psykisk utviklingshemmede i kommunen. Et slikt samarbei d vil bety å flytte dagsenteret fra
Hensmoen til Kilemoen. Dersom politisk aksept av slik løsning blir gitt, vil endringen realiseres i 2020/21.

Utvikling fysioterapitjenesten

Ringerike kommune har hatt flere små avtalehjemler (rundt 20%) med fysioterapeut er. En endring i
lovverket gjør nå at slike avtaler må være på minst 50% for å oppnå refusjon fra Helfo, noe som er
nødvendig for å kunne drive privat fysioterapitjeneste i kommunen.
Ringerike kommune har derfor oppjustert alle avtalehjemler under 50% til 50% hjemmel i 2019.

Samarbeidsavtale Kirkens bymisjon

Kirkens bymisjon har etablert seg i Ringerike kommune i 2019, og vil tilføre kommunen en rekke nye
tilbud. Det er inngått en samarbeids - /partnerskapsavtale med kommunen

Matchbox

Formålet med tilbudet er at personer som mottar stønad etter sosialtjenesteloven skal delta i aktivitet
som styrker deres muligheter for overgang til arbeid, utdanning og selvforsørgelse. Tilbudet hadde pr.
september 2019 72% overgang til arbeid eller utdanning (hele landet har u nderkant av 40 %). Dette er et
svært godt resultat, og videreføring av tilpasset aktivitetstiltak for beskrevne målgruppe er besluttet
videreført.
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Familiens hus

Familiens hus ble etablert og har en dør inn til mange tjenester. Målet er å fremme trivsel o g god helse
hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Tjenestene er samordnet,
lett tilgjengelig og tverrfaglig.

Strategi for fastlegeordning – til flerlegepraksis (Hente fra politisk sak - Kristin

Ringerike kommune vedtok å avvikle etablerte solopraksiser for fastleger og etablere disse i
flerlegepraksis. Det gjøres for å sikre stabilitet, rekruttering og fortsatt utvikling av en bærekraftig og
funksjonsdyktig fastlegeordning for kommunens innbyggere.

Brukerutvalg

Det har vært arbeidet med etablering av brukerutvalg fra 2020.

Dette vil vi fortsette å jobbe med:

Kompetansebygging for alle ansatte og ledere.
Satsing på velferdsteknologi.
Ny dimensjonering og dreining av psykisk helse og rustjenestene til økt fokus på forebyg gende
og tidlig innsats.
Handlingsplan basert på Stortingsmeldingen og kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet».
Fremtidig behovs - og strukturanalyse for Helse og omsorgssektoren.
Heltidskultur – dreining til flere i større stillinger for å sikre kvalitet på tjenestene, godt
arbeidsmiljø for medarbeiderne og gode forutsetninger for ledelse og styring.

Status målsettinger

Bruker - medvirkning
Fravær
God ressursutnyttelse
Ledelse
Medarbeiderskap
Omfang på tjenester tilpasset brukernes behov
Tilstrekkelig kvalitet



Status mål

Hovedmål Mål Indikator Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

God
ressursutnyttelse

Effektiv
tjenesteproduksjon

Andel korttidsplasser
belagt med korttidsplasser

90,0 % 92,5 %

Gjennomsnittlig liggetid på
sykehuset etter at
pasienten er definert som
utskrivningsklar

0 - 3 døgn 2,28 Mangler kredittnota for
desember om kan
redusere antall døgn og
pasienter.¨

Ledelse Lederne er
mestringsorienterte
og tydelige
premissleverandører

Samlet score på
medarbeiderundersøkelse

>4,3 3,7 Gjennomsnitt fra
hjemmetjeneste og
institusjon.

Medarbeiderskap Organisasjonen
preges av
selvstendige,
fleksible og
kompetente
medarbeidere

Samlet score på
medarbeiderundersøkelsen

>4,3 4,3

Redusere
medarbeideres
sykefravær

Redusert fravær 10,0 % 12,2 %

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Det nyetablerte
boligkontoret sikrer
en helhetlig og godt
koordinert tjeneste

Antall husstander som har
gått fra leie til eie

20 30

Færre innbyggere er
avhengig av
sosialhjelp

Antall brukere med
sosialhjelp

360 295 Tall fra 3.tertial.
Gjennomsnitt for 2019 er
262,33.

Antall mellom 18 - 24 år på
økonomisk sosialhjelp

50 58

Gjennomsnitt antall
måneder på sosialhjelp

5,00 6,49

Riktig
dimensjonering av
tjenestene

Antall produserte timer
innen ambulerende og
stasjonær hjemmetjeneste

31 000 33 956

Antall søknader på
tjenester

2 400 2 489

Gjennomsnittlig antall på
venteliste i omsorgsbolig
pr.mnd

10,0 10,5

Gjennomsnittlig antall på
venteliste institusjon
pr.mnd

5,0 6,8

Tilstrekkelig kvalitet Pasientsikkerhet Andel digitale
trygghetsalarmer

100,0 % 53,0 %

Antall Evondos ( medisinsk
medisindosett)

60 54

Styrke
demensomsorgen

Antall personer som har
mottatt
pårørendeopplæring

100 17

Antall tilgjengelige
aktivitetsgrupper for
hjemmeboende demente

7 6
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Hovedmål Mål Indikator Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

Økt selvhjulpenhet Andel unge under 30 år
som har krav om
aktivitetsplikt

90,0 % 81,0 %

Antall gruppearrangement
for hjemmeboende eldre i
forebyggende øyemed pr.
år.

10 4

Antall personer som har
gjennomført
hverdagsrehabilitering

74 24



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra - analyse - Pleie og omsorg

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Aktivisering, støttetjenester (f234) -
andel av netto driftsutgifter til plo (B)

4,4 % 4,4 % 3,7 % 4,5 % 4,9 % 2,6 % 5,3 %

Institusjoner (f253+261) - andel av
netto driftsutgifter til plo (B)

41,7 % 41,0 % 39,3 % 33,4 % 53,6 % 39,6 % 42,1 %

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i
prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter (B)

35,2 % 35,0 % 36,3 % 32,3 % 33,4 % 36,6 % 31,9 %

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg
pr. innbygger 80 år og over (B)

380 131 389 366 415 710 416 500 427 409 439 885 440 506

Tjenester til hjemmeboende (f254) -
andel av netto driftsutgifter til plo (B)

54,5 % 55,2 % 57,6 % 61,1 % 45,0 % 57,2 % 52,2 %

Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutgifter,
institusjon, pr. kommunal plass (B)

1 402 914 1 457 444 1 531 797 1 659 605 1 319 897 1 260 200 1 318 453

Dekningsgrad
Andel kommunale institusjonsplasser
av totalt antall institusjonsplasser (B)

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,7 % 100,0 % 96,3 %

Andel plasser i brukertilpasset
enerom m/ eget bad/wc (B)

83,8 % 83,8 % 84,3 % 84,4 % 69,9 % 93,3 % 86,9 %

Andel plasser i skjermet enhet for
personer med demens (B)

19,7 % 19,7 % 19,8 % 34,7 % 14,4 % 46,7 % 28,9 %

Kvalitet
Andel brukertilpassede enerom m/
eget bad/wc (prosent)

92,2 % 92,2 % 92,2 % 89,9 % 79,5 % 100,0 % 90,3 %

Andel plasser i enerom i pleie - og
omsorgsinstitusjoner

100,0 % 100,0 % 100,0 % 98,6 % 90,9 % 100,0 % 97,8 %

I publiseringen til SSB mangler bruker - og tjenestedata knyttet til helse og omsorg, nærmere bestemt
data som skal komme fra Kommunalt Pasientregister. Dette er veldig beklagelig ettersom dette er
viktige data for å analysere og følge opp den kommunale tjenesteproduksjonen. Basert på informasjon
fra hjemmesiden til SSB kan det se ut til at denne informasjonen ikke vil bli oppdatert før næ rmere den
endelige publiseringen av KOSTRA - tallene i juni. Av den grunn er det indikatorer tilhørende Pleie og
omsorg som mangler.
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K ostra - analyse - Sosiale tjenester

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr.
innbygger 20 - 66 år (B)

6 548 6 583 6 425 6 585 5 173 5 253 5 909

Produktivitet
Brutto driftsutgifter til økonomisk
sosialhjelp pr. mottaker (B)

52 863 53 926 53 336 56 859 51 316 44 274 54 860

Dekningsgrad
Andel mottakere med sosialhjelp som
hovedinntektskilde (B)

44,5 % 48,4 % 48,2 % 38,7 % 45,3 % 27,7 % 44,6 %

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen
20 - 66 år, av innbyggerne 20 - 66 år (B)

5,0 % 5,2 % 5,1 % 5,2 % 4,1 % 4,9 % 3,9 %

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Gjennomsnittlig stønadslengde
mottakere 18 - 24 år

5,5 5,2 5,4 5,3 4,8 5,4 250,8

Kostra - analyse - Kommunale boliger

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Brutto investeringsutgifter til
boligformål per innbygger i kroner

47 151 2 203 2 139 547 1 440 1 622

Kommunale boliger korrigerte brutto
driftsutgifter beløp pr innb (kr)

1 991 2 000 2 051 232 1 004 1 190 1 411

Dekningsgrad
Kommunalt disponerte boliger per
1000 innbyggere

21 21 21 32 21 26 18

Økonomi
Korrigerte brutto driftsutgifter (265)
kommunalt disponerte boliger

51 104 53 814 55 218 278 20 988 16 050 2 674 087
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Teknisk, kultur og idrett

Tjenesteområdebeskrivelse

I 2019 ble det gjennomført to omorganiseringer som berørte sektoren, tidligere Kulturtjenesten og
Samfunn. Den første ble gjennomført den 01.08.19 da Miljø og areal og Utbygging ble flyttet til Strategi -
og utvikling. Den andre b le gjennomført den 01.10.19 da Kulturtjenesten innlemmet i sektoren og
sektoren fikk nytt navn Teknisk, kultur og idrett.

Sektoren ledes av kommunalsjef og er organisert i enhetene Brann og redning, Teknisk drift, Teknisk
forvaltning og Kultur og idrett s om omfatter kulturadministrasjon, bibliotek og kulturskolen.

Selvkostområdene gikk ut av sektor Samfunn 01.10.19 og ble da definert som egen sektor med egne
økonomiske rammer men selvkostområdene innenfor vann, avløp/rens og slam (VARS) og feiing ledes av
kommunalsjef for Teknisk, kultur og idrett.

Sektoren har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Ringerike kommunes
eiendomsmasse og infrastruktur. I tillegg ansvaret for kultur, idrett og ivareta beredskap og sikre liv og
helse når uønskede hendelser oppstår. De fleste tjenestene er definert som samfunnskritiske
tjenester. Ringerike kommune ivaretar også brannberedskapen i Hole kommune gjennom en
vertskommuneavtale.
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Sektoren skal bidra til å nå målene innenfor folkehelse, sykefravær og digitalisering. Sektoren skal være
en profesjonell, effektiv, fleksibel og løsningsorientert organisasjon med godt omdømme og som leverer
tjenester som brukerne er fornøyd med.

Sektoren skal ha høy grad av profesjonalitet og enhetene skal fokusere på å være effektive,
kostnadsorienterte og å legge til rette for et godt samarbeidsklima i kommunen, med innbyggere og
andre eksterne aktører. Det jobbes kontinuerlig med utvikling og forbedring av tjenestene og
samhandlingen internt og eksternt.

Teknisk forval tning og Teknisk drift

Enhetene er organisert etter "bestiller - utfører modellen". Det vil si at Teknisk forvaltning kjøper
tjenester av teknisk drift, samarbeidspartnere eller eksterne aktører. Teknisk forvaltning har ansvar for
forvaltning, drift, rehab ilitering og utvikling av kommunens infrastruktur. Teknisk drift skal levere drifts -
og vedlikeholdstjenester

Fagområdene som dekkes er:

vei
park og idrett
parkering
vann, avløp/rens og slam
eiendom
kommunens skoger

Brann - og redningstjenesten

Brann - og redningstjenesten har følgende i tillegg til administrasjon, beredskapsavdeling
og forebyggende avdeling og feiervesenet. De ivaretar også brannberedskapen i Hole kommune.
Ringerike kommune har brannstasjon i Hønefoss, på Nes og Sokna. Enheten er døgnbeman net og
kjernevirksomheten er brannforebyggende arbeid og brann - og redningsarbeid. Brann - og
redningstjenesten besøker ca 7 000 husstander (feiing, tilsyn, aksjon boligbrann, trygghetsalarm) og i
underkant av 100 bedrifter hvert år. I tillegg feies ca 500 fritidsboliger årlig.

Kulturenheten

Ringerike kommune skal legge til rette for et aktivt og mangfoldig kulturliv. Vi skal sikre innbyggernes
mulighet for aktiv deltagelse og utøvelse av kultur, idrett og frivillighet. Dette gjøres både direkte og
indirekte . Direkte gjennom drift og utvikling av Kulturskole, bibliotek, kursing, opplæring og opplevelser
for barn, unge og voksne; samt indirekte gjennom tilskudd til organisasjoner, arrangører og arealer både
innen kultur, idrett og friluftsliv.

Ringerike kommun e har en visjon om at det hos oss skal være «Kultur for alle». For å gi kultur til alle må
tilbudet i kommunen være variert, tilgjengelig og mangfoldig.

Kulturenheten består av avdelingene Kulturskole, Bibliotek og Kultur - og idrettsadministrasjon. Enheten
hadde i 2019 22,5 årsverk. Disse fordeler seg på Bibliotek: 9,4 årsverk, Kulturskolen: 10,2 årsverk og
Kulturadministrasjonen: 2,9 årsverk.
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Biblioteket

Biblioteket har sitt hovedbibliotek i Hønefoss Sentrum, filialer på Sokna og Nes, samt driver
Fengsels bibliotek på Ringerike Fengsel. Både Hovedbiblioteket og Sokna bibliotek er Meråpent, med fri
tilgang for publikum utenom bemannet åpningstid.

Ved utgangen av 2019 hadde 1697 personer tegnet meråpentavtale, det var avholdt 170 arrangementer
med 4070 deltag ere og biblioteket hadde 91.400 besøk i løpet av året.

Kulturskolen

Kulturskolen underviser i musikk, visuell kunst, film og teater. I tillegg har kulturskolen i 2019 hatt gratis
kulturopplæring på skolene gjennom prosjektene «Splash», Klasseorkester (tidl . «Korps i skolen») og
musikk/drama i velkomstklassen ved Veienmarka ungdomsskole, samt drevet språkkafé på biblioteket.

Undervisningen foregår både i kulturskolens lokaler i Hønefoss sentrum og ute på skoler i kommunen.
Totalt har 333 elever fått kultursk oleundervisning, 325 elever har fått orkesteropplæring i skolen og 170
voksne fra 44 nasjoner har deltatt en eller flere ganger på språkkafé.

Idrett

Vi forvalter 6 hallflater fordelt på 4 lokaliteter: Ringerikshallen, Benterudhallen, Hønefoss Arena og
Tyri strandhallen. I tillegg til disse har kommunen flere utendørs idrettsanlegg som er flittig brukt av
idretten på Ringerike. Idrettsrådet er bindeleddet mellom idrettsklubbene og kommunen. Dette er et
samarbeid som fungerer godt.

Allmenn kultur

Vi utarbeider et godt profesjonelt program til Den Kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle
Spaserstokken. Her samarbeider vi med lokale profesjonelle aktører, kulturbedrifter, museer og
folkehøgskolen. Internasjonal kultur og mangfold er fokus i «Internasjonal kulturu ke».

Kulturarv

Det er samarbeid med Bygningsvernsenteret i Buskerud om kursing i tradisjonelle håndverksteknikker.
Både private, profesjonelle og elever i VGS har vært målgruppe. Dette har kommet i gang i forbindelse
med oppgradering av 1700 - tallsgården Ri ddergården.

Utvikling og utfordringer

Kultur er livskvalitet

Kulturaktiviteter i Ringerike kommune realiseres av frivillige, organisasjoner, næringsaktører og
offentlige aktører. Det å delta i kultur - , idrett - og frivilligaktiviteter har stor betydning f or det enkelte
menneskets livskvalitet og folkehelse. Deltagelse forebygger utenforskap, bidrar til meningsutveksling
og meningsfullhet. Kommunen har en viktig rolle i å legge til rette for organisasjonsliv, idrett og kultur,
samt utforske muligheter for u organisert fritid og sosiale møteplasser.
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Vei, park og idrett

Været har vært utfordrende i året som gikk, med snørik vinter. Dette medførte store ekstra kostnader
innenfor brøyting, bortkjøring av snø og strøing. I tillegg har det vært mye nedbør/regn i store mengder
som har skapt endel utfordringer. Konsekvensen har blitt redusert veivedlikehold og et betydelig
overforbruk på driftsavtaler på veibudsjettet.

Eksterne brøyteroder var ute på anbud tidlig høsten 2019. Snødeponi på Petersøya ble midlertidig
godkjent men disp fra reguleringsplanen ble kun gitt for 2018/2019. Nye alternativer utredes i 2020.

Driftsweb er anskaffet og det utvikles en app for innmelding av Tips på feil/mangler på veier og
friområder. Sweco ble engasjert til å gjøre en tilstandsvu rdering på alle våre veier. Rapporten vil være
klar i løpet av våren 2020, den vil bli fremlagt for politisk behandling.

Det har i 2019 blitt gjennomført noen bæreevneregistreringer på veiene, flere vil bli gjennomført i 2020.
Veilistene revideres to gange r årlig, 1. april og 1. oktober.

Vann, avløp og rens

Ringerike kommune har driftet Tyristrand vannverk siden juni i 2019 siden Tyristrand vannverk ik ke
hadde noen til å drifte sitt eget vannverk. Tyristrand vannverk er et privat vannverk med 1 028
abonnen ter. Det er inngått en egen midlertidig driftsavtale mellom Tyristrand vannverk og Ringerike
kommune som strekker seg inn i 2020. Det faktureres etter medgått tid.

Høsten 2019 fikk Ringerike kommune henvendelse fra Tyristrand vannverk der de anmoder om å u trede
kommunal overtakelse av Tyristrand vannverk. Kommunestyret behandlet denne anmodningen i sitt
møte den 13.12.19. Utredningen om eventuell kommunal overtakelse er igangsatt.

Hovedplan vann har vært under utarbeidelse og er i sluttfasen, planen kommer til politisk behandling
våren 2020.

Det ble montert nødstrømsaggregat på Ringmoen vannverk for å kunne levere stabil vannforsyning til
innbyggerne i området.

Prosjekt IT - sikkerhet på VAR

Våren 2019 ble det nedsatt en gruppe som kartla og risikovurderte IT sikkerhet på VAR - området.
Arbeidsgruppen som gjorde denne kartleggingen foreslo noen forbedringstiltak, blant annet å flytte
ansvaret for IT - sikkerhet VAR over til IT. Dette ble gjennomført høsten 2019. I tillegg er det avsatt midler
til en ny ansatt på om rådet, og det er avsatt investeringsmidler til diverse utbedringer både i 2020 og
2021.

Eiendom

Flytting av teknisk til Hensmoveien 19

Ringerike kommune kjøpte våren 2018 Hensmoveien 19, tidligere Menova, for å samlokalisere de
tekniske tjenestene. Planleg gingen av flytteprosessen ble igangsatt høsten 2018. Innflyttingen på
Hensmoen startet våren 2019. Målet var at alle skulle være samlokalisert i løpet av 2019. Dette er noe
forsinket. Kommunestyret bevilget 9,9 mill kroner til tilpasninger av bygningsmass en i egen sak 45/19
i KS 02.05.19. I løpet av våren 2020 vil de som skal flytte til Hensmoen være på plass.
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Energi

Det har vært en økning i strøm - og energiprisene også i 2019, noe som har medført vesentlig økning i
kostnadene for kommunen. I tillegg har energibruken økt på grunn av blant annet økte arealer i
hovedsak på skolebygg. På bakgrunn av dette har prioritering av budsjettmidler ført til at det har blitt
mindre ressurser til vedlikehold av kommunens eiendommer.

Innføring av SD - system er igangsatt o g vi får stadig bedre både styring og kontroll av våre bygg. Bygg
som har fått sentral styring av varme og ventilasjon har hatt en positiv effekt og vil fortsette å øke jo
flere bygg som kan styres sentralt. Fokus på enøk, styring og kontroll av blant anne t ventilasjon og
varme har bidratt positivt. Samtlige bygg hvor det er gjennomført ENØK - tiltak har reduksjon i forbruk. I
2020 forventes forbedringer på Hallingby, Vang, Tyristrand og Helgerud skoler.

Det har vært en reduksjon på de fleste skoler og barneh ager som kommunen eier. Ringerikshallen har
hatt mest nedgang på hele 30% som følge av bedre styring av bygget.

Vedlikehold av eiendommer

Sektoren drifter og forvalter 130 000 m2 med bygg innenfor skole, barnehager, idrettsbygg, helse - og
administrasjonsby gg. I tillegg leier vi 26 000 m2 som skal driftes og forvaltes. I 2019 ble det brukt ca 5,4
mill kroner til vedlikehold av Ringerike kommunes eiendommer. Dette gjør at etterslepet på
kommunens eiendommer øker. Et verdibevarende vedlikehold av eiendommene e r beregnet til 25 mill
kr årlig.

Det gjøres både daglige, ukentlige og årlige kontroller av våre bygg. Til tross for dette har det i 2019 blitt
avdekket mangler blant annet på Tyristrand skole. Eiendomstjenesten har stort fokus på å forbedre sine
rutiner o g dokumentere avvik osv. Vi har i dag ikke et helhetlig FDV - system, dette vil bli prioritert i 2020.

Tyrimyra

I 2017 fikk Ringerike kommune brev fra fylkesmannen, der fylkesmannen hadde gjort vedtak om krav til
overvåking etter vannforskriften i resipiente r ved deponier i Buskerud.

Ringerike kommune engasjerte NGI (Norges Geotekniske Institutt) for bistand til utarbeidelse av nytt
overvåkningsprogram for Tyrimyra nedlagte fyllplass.

Overvåkningsprogrammet ble ferdigstilt 2018. Overvåkningsprogrammet ble ikk e godkjent av
fylkesmann og NGI har utarbeidet et revidert overvåkningsprogram som er oversendt fylkesmannen for
godkjenning januar 2020.

Overvåkningsprogrammet har gitt kostnader i form av etablering av 3 nye grunnvannsbrønner,
nødvendig prøvetaking og an alyser av prøver, samt årlig rapport.

Fylkesmannens vedtak betyr løpende årlige driftskostnader i størrelsesorden kr 700 000.

Postalt tilsyn på asbest

Arbeidstilsynet har gjennomført postalt tilsyn på asbesthåndteringen i kommunen. Vi fikk varsel om
pålegg på noen områder.

1. Asbest – informasjon og opplæring (ikke saneringsarbeid)
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a. Beskrivelse av hvordan vaktmestere og annet nøkkelpersonell har fått nødvendig
informasjon om hvor asbest forekommer og hvor asbest typisk kan forekomme i den
type bygg og installasjoner som kommunen eier.

b. Beskrivelse av hvordan vaktmestere og annet nøkkelpersonell har fått informasjon om
hvilke rutiner som skal følges dersom det er mistanke om asbest.

c. Bekreftelse på at verneombudet har fått nødvendig informasjon.
d. Beskrivels e av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig informasjon og opplæring.

2. Asbest – rutine for å kartlegge asbest ved oppdragsforhold

a. Kopi av den skriftlige rutinen
b. Beskrivelse av hvordan den skriftlige rutinen er gjort kjent
c. Beskrivelse av hvordan verneombud /ansattes representant har medvirket

Pålegget er oppfylt og saken er lukket.

Fremtidens Brann og redningstjeneste

Utredning av fremtidens brann og redningstjeneste har vært et prioritert arbeid i 2019. Bakgrunnen for
at arbeidet ble igangsatt var spesielt to forhold, utfordringer med å ivareta HMS for de ansatte ved
dagens brannstasjon i Hønefoss og lukke avvik på respons tid til Hole.

Kommunestyret behandlet i 2019 to saker som omhandlet dette temaet. KS konsulent ble engasjert til å
bistå kommunen i arbei det, rapporten med forslag til veien videre ble fremlagt kommunestyret den
07.11.19 i sak 157/19. Kommunestyret vedtok veien videre og dette arbeidet er igangsatt og det
planlegges sak for kommunestyret i juni 2020.

Kompetanseheving

Det har vært fokus på k ompetanseheving i sektoren. IKT - opplæring er gjennomført, en til en, blant
nesten alle fagarbeiderne ved Teknisk drift via HAPRO. Dette har vært et prosjekt over to år og er delvis
finansiert gjennom kompetanse Norge.

En ansatt ved nye Kilemoen vannbehandl ingsanlegg (Ringerike vannverk) besto fagbrev innen
kjemiprosessfaget i 2019, som den første.

Utfordringer - muligheter

Det er et sammensatt bilde av utfordringer vi ser fremover. Vi vil bli stilt ovenfor endrede krav,
forventninger og problemstillinger, s om vil medføre andre måter å jobbe på. Rammebetingelser endrer
seg og vi må tilpasse oss slik at vi klarer å møte fremtidens behov innenfor våre tjenester på en mer
effektiv måte. Det ble derfor i 2019 igangsatt et arbeid for å se på hvordan vi løser oppga ver, kan vi løse
dem annerledes, feks ny teknologi, hvilke oppgaver løser vi, er det noen vi ikke skal løse og er det noen
vi ikke løser som vi burde løse. Dette forbedringsarbeidet fortsetter i 2020.

I sektoren er de ansatte den viktigste ressursen for å kunne gi innbyggerne de tjenestene de har krav på
og behov for. Målet er å forvalte de ressursene vi har på en best mulig måte til beste for kommunens
innbyggere.
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Utvalgte resultater

Kultur

Både Biblioteket og kulturskolen viser bra måloppnåelse i 2019. Elevtall i kulturskolen,
brukermedvirkning og antall personer med Meråpentavtale er alle svært nær eller over målsetting for
2019. Biblioteket er svært godt besøkt, med nærmere 92000 besøkende årlig.

Ringerike kulturskole var deltager i et skandinavisk ku lturskoleutviklingsprogram i regi av Kulturrådet,
Nordisk Ministerråd og Kulturskolerådet. «Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL)».

Brann og redning

Brann - og redningstjenesten har besøkt 7 000 husstander i fo rbindelse med feiing, tilsyn og
røykvarslerdagen (tidligere aksjon boligbrann) samt i forbindelse med montering/endring av
trygghetsalarmer. Det er utført 76 tilsyn med særskilte brannobjekt, samt gjennomført 35 kurs og
øvelser med 485 deltagere og 21 gjennomganger på skoler i forbindelse med kalenderundervisning.

Viktige begivenheter

Organisasjonsendring

I 2019 ble det gjort flere endringer organisatorisk som har påvirket sektoren, endringer som påvirker
måten vi jobber på og hvordan vi samhandler. Det er fokus på å bygge en n y organisasjon, det at kultur
og idrett er kommet inn er veldig positivt, kultur og teknisk har flere områder som tangerer hverandre
og som det er potensiale for synergier og mere helhet. Det har vært fokus på å innlemme og etablere
gode samarbeidsarenaer mellom enhetene i sektoren.

Kultursenteret

Ringerike kommune inngikk samarbeid med Sparebankstiftelsen Ringerike om kjøp av eierseksjoner
1,4,6, og 7 i Sameiet Hønefoss bru 3 og tilhørende parkeringsplasser fra Samfunnshuset Hønefoss
AS. Overtakelse er pla nlagt den 01.06.20. Egen avtale.

Formålet er å sikre langsiktighet og stabilitet i driften til kultursenteret og i tillegg utvikle bygget til å
være et komplett kulturhus. Vesentlige grep for ombygging vil bli gjennomført og finansiert av
Sparebankstiftels en.

Det er igangsatt et arbeid sammen med kultursenteret med å fylle det nye kulturhuset med innhold, det
er kartlagt behov, det sees på løsninger for sambruk av arealer og mere samhandling. Det planlegges å
samlokalisere den kommunal kulturvirksomheten i bygget.

Brann og redning

Brann og redning overtok montering av trygghetsalarmer fra 1 april. Enheten deltok også i etableringen
av branntips.no, en nettportal for enkelt å kunne rapportere inn bekymringsmeldinger. Brannbamsen
Bjørnis ble fast ansatt på br annstasjonen i Hønefoss og ble med på det forebyggende arbeidet rettet
mot barn.
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Brann og redning fikk ansvar for brannberedskap i forbindelse med flyvinger på Eggemoen, noe som er
et nytt fagfelt for enheten. Beredskapsavdelingen ble også involvert i hend elser som ras og
sammenraste bygninger. Beredskapsavdelingen hadde 150 færre utrykninger i 2019 enn i 2018.

Nedleggelse Hønefoss skole

Denne saken er den enkeltsaken vi som organisasjon har brukt mest tid på igjennom hele 2019.
Sektoren har bidratt med å få frem kostnadskalkyler, saksfremlegg, orienteringer, svart ut
innsynsbegjæringer og spørsmål.

Internasjonal uke 11. - 15. juni

Gamle og nye ringerikinger møttes til dans, foredrag, musikk, folk møter folk, tur, kino,
ungdomsaktiviteter, fest i parken.

Tradisjonshåndverk

Samarbeid med Buskerud bygningsvernsenter: Vindusrestaureringskurs for profesjonelle, skolelever og
privatpersoner

Milliongave til Riddergården

Milliongave fra Sparebankstiftelsen DNB til Riddergården. Til oppgradering av kjøkken, hage og til
historisk skilting.

Bokåret 2019

Biblioteket deltok i prosjektet Bokåret i Buskerud – fest fra fjord til fjell! i regi av Buskerud
fylkesbibliotek. 23 bibliotek fra 18 kommuner deltok. Prosjektet mottok 800 000 kr i arenamidler fra
Nasjonalbiblioteket – hvorav Ringerike fikk 34 000 til ar rangementer på hovedbiblioteket og samme sum
til fengselsbiblioteket.

Ny e - bokløsning

BookBites fra desember

Flerbrukshallen

Flerbrukshallen på nye Benterud skole åpnet i 2019, og var i full drift fra høsten 2019.

Oversikt over prosjekter som sektoren har deltatt aktivt i 2019, nevner spesielt:

Miljøfyrtårn arbeidet
Planstrategiarbeidet
Byreglement
Parkeringsstrategi
Alle utbyggingsprosjektene
Frivilligpolitikk
Bilparkstrategi
Velkommen til oss
Veinorm og formingsveilederen
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Ombygging Hensmoveien 19
Flytting til Hensmoveien 19
Friluftskartlegging
Ny Vei og bane - FRE16

Status målsettinger

Bruker - medvirkning
God ressursutnyttelse
Tilstrekkelig kvalitet



Status mål

Hovedmål Mål Indikator Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

Bruker - medvirkning God brukermedvirkning i
kulturskolen

Andel gjennomførte
elevsamtaler

95,0 % 95,0 % Elevsamtaler
gjennomføres med alle
som ønsker det, og er
innarbeidet i
kulturskolens årshjul

God
ressursutnyttelse

Effektivisering av
energibruk

Mål innsparing av
energi

5,0 % - 5,9 % Det har vært en økning av
energibruket på 5,9 % i
2019, tilsvarende 1,2
mill kWh. Økt energibruk i
2019 skyldes i hovedsak
flere arealer på Benterud
skole og Austjord, endret
energikilde
Ringerikskjøkken, økte
målinger paviljongskolen
og tiltak Schjongshallen
som følge av GET - ligaen.

Reduksjon av vanntap på
nettet.

Mål reduksjon
vanntap på nettet

40,0 % 49,0 % Resultatet er en
korreksjon av tidligere
rapporteringstall. Antall
abonnenter har
økt. Produks jon av vann
har falt med ca 400.000
kubikk fra 2018.

Øke antall brukere med
"Meråpent - avtale"

Antall brukere med
"Meråpent - avtale" -
ny indikator 2017

1200 1699 Ca. 460 nye personer har
tegnet meråpentavtale i
2019, og målet for 2019
er dermed nådd. Måltall
for 2020 må oppjusteres.

Tilstrekkelig kvalitet Forvaltning og Drift skal
levere i henhold til
Tjenesteleveranseavtalene

Mål tjenestelevering
i hht. avtale

100,0 % 90,0 % Drift har i stor grad levert
iht. bestillingen fra
forvaltning.

Det er blitt gjennomført
spørreundersøkelse på
leveranse til brukerne.
Brukerne er stort sett
fornøyd med tjenesten
som blir levert. Det er
forbedringspunkter og
dette jobbes det med.

Det gjenstår stadig endel
på implementering av
avtalen, dette er
kontinuerlig arbeid
ettersom det byttes
ledere og ansatte med
jevne mellomrom i de
forskjellige enhetene
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Hovedmål Mål Indikator Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

Tjenesten skal ha høyt
servicenivå målt på antall
klager på saksbehandling,
hendelser, feiing og tilsyn.

Målt antall deltakere 10 3 Antall formelle klager på
feiing har vært lavt, men
det har vært ca. 650
henvendelser i
forbindelse med blant
annet innføring av gebyr
for feiing - og tilsyn med
fritidsboliger.

Øke antall elever i
kulturskolen, målt i
prosent av antall barn i
grunnskolealder.

Antall barn 10,0 % 9,7 % Elevtallet i kulturskolen
varierer noe igjennom
året. Ved utgangen av
2019 var det 333 elever
ved skolen

Øke fagtilbudet i
kulturskolen

Antall fag 5 3 Kulturskolen underviser i
musikkfag, Visuelle
kunstfag (tegning/maling,
film) og teater (Teater og
kulturmix). Kulturskolene
opererer gjerne med 5
fagområder, selv om det
her er noen
sjangeroverskridelser.
Dans og Skapende
skriving er fagområder
som mangler ved
kulturskolen.

Energieffektivisering

Arbeidet med energieffektivisering har fortsatt i. Det er ikke utarbeidet plan for energieffektivisering for
alle kommunale bygg og anlegg. Byggene er kartlagt og det er blitt iverksatt tiltak for å sentralisere
styringen av store kommunale bygg for å få mest effekt ut av energieffektivisering.

Tjeneste leveranseavtaler

01.01.18 var alle tjenesteleveranseavtaler mellom Teknisk forvaltning og alle sektor/enheter på plass. Vi
leverer tjenster iht. leveranseavtalen.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra - analyse - Kultur og idrett

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Aktivitetstilbud barn og unge
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)

41 52 52 159 259 218 198

Bibliotek nettodriftsutgifterbeløp pr
innb (kr)

230 241 258 252 261 309 283

Netto driftsutgifter for kultursektoren
per innbygger i kroner

1 215 2 013 1 692 2 330 2 321 2 275 2 399

Produktivitet
Kommunale driftstilskudd til
idrettslaglag per lag som får tilskudd

203 650,0 89 809,5 34 909,1 68 965,5 169 511,1 155 238,1 126 946,0

Dekningsgrad
Andel elever (brukere) i
grunnskolealder i kommunens musikk -
og kulturskole, av antall barn i al (B)

6,3 % 7,5 % 6,9 % 9,2 % 9,6 % 11,2 % 11,0 %

Besøk i folkebibliotek per innbygger (B) 2,7 2,9 3,0 3,2 4,1 2,5 4,8
Utlån alle medier fra folkebibliotek per
innbygger (B)

2,0 2,0 1,9 2,5 2,6 2,8 2,7

Kvalitet
Tilskudd til frivillige barne - og
ungdomsforeninger per lag som
mottar tilskudd

97 889 237 800 271 000 136 400 30 852 9 100 50 159

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Antall elever fra kommunen i musikk -
og kulturskoler

221 289 285 464 525 275 35 069

Andre nøkkeltall
Netto driftsutgifter (383) Musikk - og
kulturskoler

5 370 6 900 7 520 8 279 8 489 4 902 561 331

Kostra - analyse - Brann og ulykkesvern

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere 0,36 0,66 0,46 0,23 0,35 0,71 0,35
Netto driftsutgifter per innbygger (338)
forebygging av branner og andre ulykker
(B) **)

79 103 95 95 94 0 66

Netto driftsutgifter per innbygger (339)
beredskap mot branner og andre ulykker
(B) **)

834 869 867 791 666 595 758

Dekningsgrad
Andel piper feiet 50,0 % 40,4 % 22,1 % 43,9 % 31,9 % 47,6 % 27,4 %
Kvalitet
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva.
(gjelder rapporteringsåret +1)

350 350 371 480 664 538 392

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Antall utrykninger (antall) 633 758 599 423 543 264 39 150

**) Justert for utgiftsbehov
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Kostra - analyse - Eiendomsforvaltning

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter til forvaltning av
eiendom per innbygger (kr)

137 87 60 106 397 340 324

Netto driftsutgifter til førskolelokaler
per innbygger (B) **)

448 418 459 435 406 741 436

Netto driftsutgifter til
institusjonslokaler per innbygger (B)
**)

1 235 1 184 1 210 778 1 534 506 943

Netto driftsutgifter til kommunal
eiendomsforvaltning per innbygger (B)
**)

4 276 4 811 5 107 4 667 5 476 4 214 5 179

Netto driftsutgifter til skolelokaler per
innbygger (B) **)

1 541 1 908 2 209 2 057 2 221 2 062 2 231

Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutgifter til
førskolelokaler per kvadratmeter (B)

1 755 1 643 1 820 1 823 1 374 2 488 1 597

Korrigerte brutto driftsutgifter til
institusjonslokaler per kvadratmeter
(B)

1 502 1 259 1 289 817 1 231 645 1 160

Korrigerte brutto driftsutgifter til
kommunale idrettsbygg per
kvadratmeter (B)

1 967 2 576 2 549 1 383 1 451 715 1 436

Korrigerte brutto driftsutgifter til
skolelokaler per kvadratmeter (B)

693 780 991 1 068 1 104 1 030 1 045

Økonomi
Utgifter til vedlikehold per
kvadratmeter (kr)

102 70 70 97 110 229 106

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra - analyse - Samferdsel

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Brutto driftsutg til gatebelysning langs
kommunale veier og gater per kilometer
belyst vei (kr

12 183 15 642 16 492 31 667 35 533 26 067 22 739

Samferdsel, kommune
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)

684 805 947 798 880 1 359 941

Produktivitet
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal
vei og gate

109 476 125 295 145 220 155 720 150 991 206 921 222 302

Dekningsgrad
Andel km tilrettelagt for syklende som
kommunen har ansvaret for i prosent av
alle kommunale veier og gater

11,9 % 11,9 % 11,6 % 23,2 % 18,3 % 18,8 % 20,6 %

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Antall parkeringsplasser skiltet for
forflytningshemmede (HC)

17 17 17 26 22 90 2 248

Antall utstedte parkeringstillatelser for
forflytningshemmede

285 285 298 334 194 274 24 810

Vedlikeholdsutgifter til kommunale veier 3 212 3 424 3 008 21 704 3 122 2 937 566 468
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Kostra - analyse - Klima og energi

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Andel av energikostnader i komm.
eiendomsforv. brukt på strøm, konsern

59,9 % 57,8 % 58,1 % 73,3 % 54,1 % 87,4 % 82,1 %

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Samlet energibruk i komm. eiend.forv.,
konsern, egne bygg. kWh

21 010 22 817 17 246 25 127 0 1 303 134

Andre nøkkeltall
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne
bygg, per m2, konsern

123 319 171 234 0 184

Samlet energibruk i komm.
førskolelokaler, egne bygg, per m2,
konsern

180 170 172 166 0 0

Samlet energibruk i komm. skolelokaler,
egne bygg, per m2, konsern

132 107 124 119 0 120



Årsrapport2019

Side 56 av 65

Selvkost

Tjenesteområdebeskrivelse

Ringerike kommune har flere selvkostområder:

vann
avløp
slam
feiing
private reguleringsplaner
byggesak
utslipp/tilsyn
oppmåling
eierseksjonering

Feiing av fritidsboliger er iverksatt fra 2018 og sorterer under ordinær feiing pr nå.

Fra og med 2018 er selvkost et eget budsjettområde og fra og m ed 01.10.2019 en egen sektor. Det vil gi
en bedre oversikt over selvkostområdene, samt gi et mer korrekt bilde av sektorens økonomi.

Kommunalsjef Teknisk, kultur og idrett har ansvaret for

vann
avløp
slam
feiing

og kommunalsjef for Strategi og utvikling har ansvaret for

private reguleringsplaner
byggesak
utslipp/tilsyn
oppmåling
eierseksjonering

Det foretas en gjennomgående analyse og beregning på selvkostområdene to ganger årlig. Første gang
er primo februar og hovedfokus da er etterberegning for foregående år i forbindelse med
årsavslutningen. I august/september gjennomføres den andre gjennomgangen, da med hovedfokus på
prognose inneværende år samt budsjett for neste år samt budsjett for kommende HP.

Alle kommunens selvkostområder hadde ved inngan gen til 2019 solide selvkostfond som blant annet
kan fungere som stabilisator med hensyn til gebyrnivå, uforutsette utgifter eller svikt i inntekter.

Utvikling og utfordringer

Budsjett 2020 - 2023 blir lagt tidlig høst 2019 ut i fra de forutsetninger som d a er tilstede. Vann og avløp
har hatt og har store investeringer noe som påvirker kapitalkostnadene i kalkylen. Både variasjon i
rentenivået og avvik fra planlagt fremdrift på investeringsprosjektene påvirker selvkostberegningen slik
at det kan bli variasj oner i forhold til premissene som ble lagt til grunn for budsjettet.
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Kommunal - og moderniseringsdepartementet kom i april 2019 med:

Høringsnotat om nye forskrifter til økonomibestemmelsene i kommuneloven (Forskriftene om finans -
og gjeldsforvaltning, garan tier, selvkost, rapportering (KOSTRA) og kommunalt rapporeringsregister
(KOR)) .

Høringsnotatetets punkt 7.5 og Selvkostforskriften §10 omhandler Håndtering av overskudd og
underskudd for selvkostområdene:

Hvis differansen mellom årets gebyrinntekter og år ets gebyrgrunnlag viser et underskudd, skal
underskuddet dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, så langt det er midler på fondet. Et underskudd
som ikke dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, skal fremføres i selvkostkalkylen til inndekning i et
sene re år. Et underskudd som er fremført, skal dekkes inn av overskudd senest i det femte året etter at
underskuddet oppsto. Et underskudd kan likevel fremføres ut over fem år, hvis dette er nødvendig for at
brukerne ikke skal betale for fremtidig bruk av gjen nomførte investeringer.
Tredje ledd andre til fjerde punktum gjelder ikke for tjenester hvor adgangen til å kreve gebyr er hjemlet i
lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan - og bygningsloven), lov 16. juni
2017 nr. 65 om eierse ksjoner (eierseksjonsloven) eller lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering
(matrikkellova).

Ifølge høringsnotatet tillates det altså ikke fra 01.01.2020 at selvkostområdene som hjemles i plan - og
bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkell oven kan ha fremførbare underskudd.

Et eventuelt underskudd er følgelig et direkte tap for kommunen.

Utvalgte resultater
Etterberegning for 2019 viser følgende resultat:
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KOSTRA Nøkkeltall

Kostra - analyse - Vann, avløp og renovasjon

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Produktivitet
Avløp - driftsutgifter per innbyggere
tilknyttet kommunal avløpstjeneste
(kr/tilkn.innb)

1 225 1 364 1 294 2 486 1 678

Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten
(gjelder rapporteringsåret+1)

5 250 5 250 6 150 2 520 6 014 5 700 3 874

Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én
sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)

9 000,0 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 12 840,0 6 443,1

Vann - Driftsutgifter per tilknyttet
innbygger (kr/tilkn.innb)

692 785 754 1 710 1 196

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr)

3 150 3 600 3 600 2 456 3 713 3 208 2 608

Dekningsgrad
Avløp - Andel av befolkningen som er
tilknyttet kommunal avløpstjeneste

79,0 % 78,6 % 78,6 % 82,4 % 73,5 % 68,3 %

Vann - Andel av befolkningen som er
tilknyttet kommunal vannforsyning

91,4 % 90,9 % 90,9 % 83,5 % 68,0 % 71,2 %

Kvalitet
Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for
spillvannsnett med kjent alder

48,0 49,0 50,0 35,0 25,0 44,0

Estimert vannlekkasje per meter
kommunal ledning per år (m3/m/år)
(m3)

5,0 5,7 5,7 5,6 2,6 4,9

Renovasjon - Husholdningsavfall per
innbygger (kommune)

525 503 0 557 509 502

Økonomi
Avløp - Finansiell dekningsgrad (B) 110 92 112 97 115 98
Vann - Finansiell dekningsgrad (B) 106 91 99 87 101 95
Grunnlagsdata (Nivå 3)
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én
sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)

9 000,0 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 12 840,0 6 940,1
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Ved l egg:
P ol i ti ske sa ker og verb a l ved tak

Kommunens tjenesteområder

Administrasjon og fellestjenester

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
KS 193/19
Forvaltningsrevisjon
av etikkarbeid

Forsinket Lav risiko Ringerike kommune har innført følgende tiltak
for å i møtekomme funn i forvaltningsrevisjon
av etikkarbeidet:

Etikk er et jevnlig tema i
lederutviklingsprogrammet, også i
2020
Etiske retningslinjer har vært tema i
samlinger for vernetjenesten i 2019
Etikk var eget tema i opplæring for
nye folkevalgte 31.10.2019
Innført krav om gjennomgang av
etiske retningslinjer årlig for alle
ansatte
Temaet varsling, og trygghet i
forbindelse med varsling, har vært
tema i mange fora i 2019.
Varslingssekretariat et erfarer økning i
antall varslingssaker
Det vurderes innkjøp av elektronisk
varslingssystem i 2020 som vil gi
bedre oversikt over saker og i enda
større grad vil legge til rette for
anonymitet ved varsling
Tydeliggjøring av kommunens
antikorrupsjonsarbei d er planlagt i
2020

For å ha kontroll med etterlevelsen av
kommunens retningslinjer og krav i forbindelse
etikk og antikorrupsjon er dette temaet
inkludert i våre kvalitetsindikatorer og følges
opp gjennom Ledelsen gjennomgang.
Resultatene fra organisasjo nens arbeid med
etikk og antikorrupsjon inkluderes i den årlige
rapporten for kvalitets - og HMS - arbeidet i
Ringerike kommune.

Kommunestyret orienteres om tiltakene innen
juni 2020, og det vil lages en politisk sak
angående antikorrupsjonsarbeid høsten 202 0.

Ståstedsanalyse IT Iht. plan Lav risiko Ringerike kommune har i 2019 gjennomført
følgende tiltak for å imøtekomme gap i
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
«Tilstandsvurdering for Ringerike kommune –
Virksomhetsområde IT»

Utarbeidet overordnet styrende
dokument for informasjonssikkerhet
og personvern
Utarbeidet rutine for varsling til
datatilsyn
Utarbeidet retningslinjer for bruk av
sosiale medier
Oppdatert personvernerklæring jfr.
personvernforordningen
Utarbeidet sikkerhetsinstruks og
inkludert dette i opplæringsmateriale
for nyansatte
Oppdatert mal og tydeligere rutine
for bruk av databehandleravtale
Revitalisert det tverrfaglige forum
«Sikkerhetssekretariatet» for å
vurdere, forebygge og løse
utfordringer innen
informasjonssikkerhet og personvern
Opp datert maler og rutine for bruk av
DPIA
Hyret eksternt personvernombud
med kompetanse innen personvern
ecIT har i 2020 gjennomført ISO27002
samsvarsanalyse ift «best practice »
ovenfor IT - drift

Planlagte tiltak i 2020

Kommunen har startet utforming av
komp etansehevingsplan for
informasjonssikkerhet og personvern
Etablere rutiner for ledelsens årlige
gjennomgang av
informasjonssikkerhet og personvern
Etablere ansvar for
informasjonssikkerhet i
organisasjonen slik at den får direkte
tilgang på rådmann
Årlig oppdatering og gjennomgang av
overordnede dokumenter
Etablere Informasjonssikkerhetspolicy
med regler for IT - brukere og regler
for behandling av personopplysninger
Rutine for årlig gjennomgang av
Behandlingsprotokoller i hele
organisasjonen jfr.
Personvernforordningen
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Strategi og utvikling

Andre oppdrag
Verbalvedtak

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
KS 22/19 Interpellasjon
fra Elsa Lill Piltingsrud
Strande (H) -
Kommunens
forpliktelser i
selskaper/organisasjoner

Egen sak vil bli fremmet våren 2020

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
KS 159/19 Ny
organisering av regional
næringsutvikling

Arbeidet med organiseringen av
næringsutviklingsarbeidet har pågått
gjennom hele 2019. Ringerike
utvikling er vedtatt nedlagt, og
avvikler sin virksomhet pr mars 2020.
Kommunens egen næringsavdeling
arbeider godt, og er styrket med
dedikerte planressurser. Sammen
med Næringslivet og
nabokommunene er det inngått
partnerskapsavtale med
Universitetet (USN), og det er
etablert et felles prosjekt med
Ringerike Næringsforening og
gårdeiere om et
sentrumsutviklingsprosjekt (ERIGO)
Arbeidet med å samle alle aktiviteter
i tråd med vedtak som er fattet er
tidkrevende og krever samarbeid
med mang e aktører. Arbeidet
fortsetter med full styrke i 2020.

Utdanning og familie

Andre oppdrag
Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
KS 71/19 - Uttalelse -
Discovery Intenational
School AS

Discovery International School har
fått godkjenning fra
Utdanningsdirektoratet og kan starte
opp.

KS 96/19 -
Tilstandsrapport for

Bestilt oppfølgingssak om
resultatene i grunnskolen er
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
grunnskolen i Ringerike
2019

behandlet i kommunestyret. (K - sak
217/19)

Helse og omsorg

Andre oppdrag
Verbalvedtak

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
KS 143/18 Avklare
fremtidig struktur for
helse og omsorgsbygg,
herunder behov for
institusjonsplasser

Budsjettvedtak 2019 Arbeidet med å
avklare fremtidig struktur for helse
og omsorgsbygg, herunder behov for
institusjonsplasser(sykehjemsplasser)
intensiveres i 2019

Iht. plan Arbeidet med å effektuere vedtaket
pågår. Saken er noe utsatt i påvente
av neds ettelse av politisk utvalg i
forhold til deltagelse og mandat.

Terapibasseng ved
Ringeriksbadet

Forsinket Høy risiko Saken har vært utsatt i påvente av
endelig avklaringer i forhold til
badets organisasjon og økonomi.
Disse forhold ansees nå som avklart,
og KS - vedtaket vil bli drøftet med
styre/representantskap i
førstkommende eiermøte. Ringerike
kommune er ikke hovedaksjonær i
Ringerikesbadet as, og kun deleier i
Ringeriksbadet IKS. En utredning av
de utfordringer vedtaket tar opp, vil
være avhen gig av enighet blant
eierne, og er ikke et spørsmål som
kan avgjøres eller iverksettes av
Ringerike kommune alene.

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
Heradsbygda
Omsorgssenter - status

Iht. plan Lav risiko Framdrift i henhold til plan.

KS 18/19 Bygging av
omsorgsboliger - BP 2
10007 "Hov Vest"

Iht. plan Lav risiko Ferdigstilles februar 2021. Framdrift i
henhold til plan.

KS 5/19 Bygging av
omsorgsboliger - BP 2
10008 "Hov Øst"

Iht. plan Lav risiko Framdrift i henhold til plan.

KS 52/2019
Fysioterapitjenesten i
Ringerike kommune

Lav risiko Driftstilskudd til privatpraktiserende
fysioterapeuter er økt med kr 1,2
mill. fra 2019 til 2020. Alle
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
driftsavtaler på mindre enn 50 % er
oppjustert til 50 % fra 01.01.20. Det
er ikke avsatt budsjettmidler til
turnuskandidater.

KS 94/19 Individuell
tilrettelegging av
krisesentertilbudet -
Tilleggsproblematikk
innen rus og psykiatri

Iht. plan Lav risiko Det er igangsatt tilpasning av leilighet
i eksternt bygg for å kunne gi
lovpålagt krisesentertilbud til
mennesker med tilleggsproblematikk
innen rus og psykiatri. Planlagt
oppstart er sommer 2020. Framdrift i
henhold til plan.

KS 95/19 Framtidig
driftsform for Aurora.
Felles organisering og
drift av Aurora og
Menova AS

Saken behandles politisk i februar -
mars 2020

Teknisk, kultur og idrett

Andre oppdrag
Verbalvedtak

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
Interpellasjon fra Knut
Arild Melbøe (MDG) -
Offentlig bytoalett

Sak om bytoalett er i prosess
kommer til behandling rett på nyåret
i 2020.

KS 18/19 Interpellasjon -
Bygdefolkets rett til å
brukes Åsbygda skole

Det er opprettet god dialog med
Åsbygda vel. Avtale om overtakelse
er i sluttfasen og det planlegges sak
til kommunestyret snarest.

KS 39/19 Grunngitt
spørsmål fra Knut
Stubben (KRF) - Nytt
krematorium

Ny sak om krematoriet og veien
videre er under utarbeidelse, noe
forsinket. Kommer til behandling
våren 2020.

Kulturarvstrategi Det utarbeides en egen
kulturarvstrategi i løpet av
handlingsplanperiode.

Forsinket Arbeidet er ikke igangsatt.

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
FS 115/19 - Oppstart:
Klarlegge forhold rundt
hvorfor kommunen
drifter enkelte
vegstrekninger som ikke

Forsinket Prosjektet er forsinket. Ved inngåelse
av nye brøytekontrakter høsten
2019. ble det avdekket og ryddet opp
i noen veistrekninger.
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
er i kommunal, men i
privat eie

Kapasitetsproblemer frem til ny vei
ingeniør er på plass. Mere
kartlegging må til, og veier må
avklares ifht eierforhold.

Invitasjon til samarbeid
med Haugsbygd
Idrettsforening,
Flerbrukshall -
Haugsbygd Arena

Iht. plan Sak 80/19 i KS den 27.06.19

Retningslinjer for garantisaker
planlegges tidlig i 2020.

Vedtak i budsjett for 2020 den
12.12.19

Rådmannen kommer med en sak om
Ringerike kommune skal bygge
Haugsbygd Arena selv innen 2022,
innen mai 2020. Rådmannen skal
samtidig legge frem en prognose på
når leiekostnadene passerer
ned betalingen av et lånefinansiert
kommunalt anlegg.
Ringerike kommune er positive til en
hall i Haugsbygda.

KS 157/19 Utredning om
framtidens brann - og
redningstjeneste i
Ringerike

I sak 157/19 vedtok kommunestyret
følgende.

1.Kommunestyret ber rådmannen
starte forarbeidet og å utrede
kostnadene for bygging av ny
brannstasjon og ny lokalisasjon i
Hønefoss sør.
2. Kommunestyret ber rådmannen gå
i dialog med private aktører på
Eggemoen, Forsvaret og Jevnaker
kommune, for et eventuelt offentlig -
priv at samarbeid om en brannstasjon
på Eggemoen.
3. Kommunestyret ønsker å
videreføre samarbeidet med Hole
kommune, og eventuelt utvide
samarbeidet til å omfatte Jevnaker
og Modum kommuner. Rådmannen
bes om å avklare et mulig utvidet
interkommunalt samarbeid.
4. Som en del av
beslutningsgrunnlaget bes det om at
det tas et nærmere avklaringsmøte
med nærliggende kommuner for et
videre samarbeid.
5. Som en del av
beslutningsgrunnlaget må
fremtidsbilde i lys av fellesprosjektet
(Fre16) og nye bosetningsmiljøer
vurd eres.



Årsrapport2019

Side 65 av 65

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
Utredningen er i gangsatt og sak vil
bli lagt frem for kommunestyret i juni
2020.

KS 208/19 Anmodning
fra Tyristrand vannverk
SA om forhandlinger om
kommunal overtakelse
av vannverket

Utredningen er igangsatt.

KS 86/19 - Kommunal
garanti - Hønefoss
Tennisklubb

Kommer til ny behandling når
retningslinjer for garantisaker har
vært til politisk behandling i 2020.

KS - sak 30/2018
Etablering av
ladepunkter for ladbar
motorvogn

Forsinket Arbeidet er forsinket da det ikke ble
avsatt nødvendige midler til å få
gjennomført prosjektet.
Kommunestyret har avsatt
investeringsmidler til dette i
budsjettet for 2020 og 2021. og
arbeidet med å gjennomføre
vedtaket er igangsatt.

Schjongshallen - tiltak
og tilpasninger etter
opprykk til GET ligaen

Kommunestyret ble orientert om
status tiltak og tilpasninger etter
opprykk til Get ligaen i sak 32/19 den
04.04.19.

Prosjektet er i sluttfasen.Det
planlegges ny sak for kommunestyret
våren 2020.

Trafikksikkerhetsplan for
Ringerike kommune
2017 – 2021

Iht. plan Revideringen av
trafikksikkerhetsplanen er ikke
igangsatt. Er vurdert i
planstrategiarbeidet. Revidering
planlegges gjennomført i 2020.



Kommunestyret i
Ringerike kommune

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL RINGERIKE KOMMUNES ÅRSREGNSKAP
FOR 201 9

Kontrollutvalget har i møte r 14 .05. 2020 og 05.06.2020 behandlet Ringerike kommunes årsregnskap
for 20 1 9 .

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet for 20 1 9 , års beretningen for 201 9 og
revisors beretning datert 1 305.2020 . I tillegg har administrasjonen og revisor deltatt i forbindelse
med kontrollutvalgets behandling.

Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse:

Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen

Driftsregnskap og budsjett

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 13,918 mill.
kr.

Netto d riftsresultat utgjør 62,2 mill. kr, som er 2,55 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat blir
ansett som en hovedindikator for den økonomiske balansen og bør ligge på minimum 1,75 % av
driftsinntektene. I 2018 var netto driftsresultat på 1,27 % av drift sinntektene.

Skatteinntektene utgjør 896,9 mill. kr., som er 0,7 mill. kr høyere enn justert budsjett, og 40,6 mill.
kr høyere enn i 2018. Ordinært rammetilskudd i skjema 1 A utgjør 814,2 mill. kr, som er ca. 16,4
mill. kr høyere enn justert budsjett.

Det p ositive resultatet skyldes i hovedsak høyere rammetilskudd og netto finansinntekter budsjettert.

Overordnet analyse av budsjettavvik på sektornivå viser et samlet merforbruk i forhold til budsjett på
24,8 mill. kr. Seks av åtte rammeområder har merforbruk . Utdanning og familie og helse og omsorg
har de største merforbrukene med henholdsvis 21,8 mill. kr. (3,3%) og med 11,1 mill. kr (1,6%).
Dette skyldes i hovedsak press på og voksende kostnader på tjenesteproduksjon.

Ringerike kommune
Kontrollutvalget
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Det er i 2019 disponert 14,8 mill. kr i bruk av tidligere års mindreforbruk som gjelder overskudd
2018.

For nærmere analyse og opplysninger vises til årsberetningen.

Investeringsregnskap og budsjett

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.

Det fremgår av regnskapsskjema 2A at det er investert i anleggsmidler for 571,4 mill. kr, som er
118,8 mill. kr lavere enn regulert budsjett. Avvikene og forklaring av disse fremgår til dels av
rådmannens årsberetning og årsrapportens side 12 - 15. Avvik mel lom regnskap og justert budsjett
forklares i hovedsak med at fremdriften i prosjekter ikke er slik som planlagt. Kommunen er inne i
en periode med høy investeringsaktivitet, og 2019 og 2020 er toppårene i satsingen som startet i
2015. Vi viser her til rådm annens årsrapport.

Revisor har i sin beretning omtalt at det er vesentlige avvik mellom regulert budsjett og regnskap i
regnskapsskjema 2A for investeringer i anleggsmidler, og tatt forbehold i sin konklusjon om
budsjett.

Samlet fremkommer et finansierin gsbehov i investeringsregnskapet i skjema 2A på 739,45 mill. kr.
Årets finansieringsbehov er finansiert ved bruk av lånemidler, salg av anleggsmidler, mottatte avdrag
på utlån og refusjoner, momskompensasjon, samt overføring fra driftsregnskapet og bruk av
avsetninger. Bruk av lånemidler er redusert som følge av lavere finansieringsbehov, i tråd med
regnskapsforskriftenes bestemmelser, og investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Likviditet

Likviditetsgradene har økt i 2019 som følge av lavere fremdri ft i investeringsprogram og et større
opptak av Husbanklån på slutten av året.

Rådmannen opplyser i sin årsberetning at kommunen har hatt en god likviditet det siste året, og at
trekkrettigheten på 100 mill. kr ikke er benyttet i 2019 fordi likviditeten b le bedre enn budsjettert..

Kasse og bankinnskudd utgjør pr 31.12.19 ca. 506 mill. kr, som er en reduksjon på 22 mill. kr fra
2018. Det opplyses at konsernbankkonti har svingt mellom ca. 210 mill. til 900 mill. kr i løpet av
2019.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen har et netto akkumulert premieavvik på 185 mill . kr i
balansen, som er en økning fra 2018 på ca. 25 mill. kr. Ordningen er et resultat av de
regnskapsreglene for pensjon som ble innført i kommuneregnskapene fra 2002 som hadde til formål
å bidra ti l en jevnere utgiftsbelastning over flere år. Kommunen har bokført pensjonsutgiftene og
premieavviket i tråd med disse bestemmelsene.

Egenkapital

Kommunens samlede fondsreserver er bokført med ca. 486,7 mill . kr ved utgangen av 2019, mot
426,6 mill . kr si ste år.
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Det er viktig at kommunen har fri egenkapital (frie fond) for å sikre langsiktig og stabil drift. Av
samledene fondsreserver er 235,4 mill. kr fritt driftsfond (disposisjonsfond) og 150,2 mill. kr frie
(ubundet) investeringsfond. Disposisjonsfond et er i 2019 økt med 47,5 mill. kr.

Gjeld

I kommunens balanse pr. 31.12.2019 utgjør langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) 2 832,2
mill. kr mot 2 366,2 mill. kr i 2018, dvs. en økning på 466 mill. kr. Netto pensjonsforpliktelser var
ved utgangen av 2019 ca. 409 mill. kr.

Som følge av store investeringer øker også renter og avdrag som utgjør stadig større andel av
budsjettet. Et nøkkeltall her er netto lånegjeld i forhold til driftsinntekter hvor måltall er 75%, mens
Ringerike har 100,5%. For hel e landet 90% og sammenlignbare kommuner på 92%.
Lånegjeld per innbygger for Ringerike kommune utgjør pr 31.12.2019 kr 74 303 mot kr 61 968 for
2018. På landsbasis var lånegjeld per innbygger kr 74 791 for 2019.

Ubrukte lånegjeld utgjør per 31.12.2019 18 2,3 mill. kr.

Noteopplysninger

Det er utarbeidet noter i samsvar med regnskapsforskriftens minimumskrav og anbefaling fra
foreningen for god kommunal regnskapsskikk.

Tidsfrister knyttet til årsregnskapet

Fristen for å avlegge årsregnskapet er fastsatt til 15. februar. Første utgave av regnskapet ble levert
innen fristen. Det er foretatt korrigeringer i etterkant, og endelig årsregnskap ble oversendt
11.5.2020.

Fristen for rådmannens årsberetning er 31. mars. Første utgave av årsberetningen ble mottatt innen
fristen. Det er som følge av korrigeringer i regnskap også foretatt korrigeringer i årsberetningen, og
endelig årsberetning ble mottatt 11.5.2020.

Revisors beretning

Revisor har i sin beretning datert 13. mai 2020 konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar
med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen og resultatet pr
31.12.2019.

Revisor har i sin konklusjon om budsjett tatt forbehold knyttet til vesentlige budsjettavvik i
regnskapsskjema 2A – invester ingsregnskap når det gjelder investeringer i anleggsmidler.

Det er ikke avdekket spesielle forhold knyttet til budsjett, årsberetningen eller registrering og
dokumentasjon.
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Avslutning

Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskapet kan fastsettes som Ringerike kommunes
årsregnskap for 201 9 .

Ringerike kommune
K ontrollutvalget, 5. juni 2020

Anne - Marit Lillestø
leder

(sign.)

Kopi: Formannskapet
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Årsberetning

Innledning

Ringerike kommunes regnskapsmessige resultat for 2019 ble på 13,92 millioner kroner, og vi avsatte
47,51 mill. kroner til disposisjonsfond.

I forhold til de tre foregående årene er dette ett bedre resultat enn foregående år, men noe svakere enn
2017. Selv om resultatet i seg selv er tilfredsstillende, ser vi imidlertid at driften har en del utfordringer
økonomisk, med ett samlet merforbruk på 38 millioner kroner i de tjenesteytende enheten e.

Det er gjort avsetning på 6,7 millioner kroner for risikoen for feilaktig fradragsført mva., knyttet til
enkelte områder. I tillegg er det avsatt ett mindre beløp for en varslet mva. korreksjon knyttet til
boligstiftelsen. Ved avleggelsen av regnskapet er det også kalkulert med 0,2 millioner kroner i usikkerhet
knyttet til ressurskrevende brukere, som ikke var ferdig revidert på det aktuelle tidspunktet.

Avkastningen på Fossefondet ble i 2019 god, med en positiv avkastning på 18,5 millioner kroner. Det te
er ett positivt resultat i forhold til fjorårets negative avkastning på 0,7 millioner kroner, og gir avvik i
forhold til budsjett med 11,5 millioner kroner.

Skatteinngangen for Ringerike kommune har vært omtrent som budsjettert, mens landets skatteinnga ng
har vært svært god, og har gitt oss 17 millioner kroner mer enn opprinnelig budsjett i totalt
rammetilskudd.

Driftsinntektene økte med 3,55 % i 2019, mens driftsutgiftene økte med 4,9 %. Dette viser at Ringerike
kommune også for 2019 hadde større økning i driftsutgiftene enn driftsinntektene. Det er spesielt
innenfor utdanning og familie hvor kostnadene øker, samtidig som inntektene reduseres. I tillegg ser vi
at kostnadene øker for tjenestene helse og omsorgstjenester i institusjon og til hjemmeboende. For
ytterligere analyser viser vi til Årsrapport 2019.

Kommunen må fortsatt ha fokus på å tilpasse utgiftene til inntektene i inneværende år og årene som
kommer.

Finansutgiftene er lavere enn opprinnelig budsjett med 26,2 millioner kroner på grunn av laver e rente
enn budsjettrenten og noen forsinkelser i låneopptak til investeringer.

Netto driftsresultat ble i 2019 62 millioner kroner, og regnskapsmessig mindreforbruk ble på 13,92
millioner kroner.

Ringerike kommune betalte i 2019 3,7 millioner kroner mer e nn minimumsavdrag på sine lån, dette var
mindre enn avskrivningene i 2019.

Likviditeten i Ringerike kommune er bedret, og vi er nå på nivåer hvor vi kan plassere
overskuddslikviditet. Vi har ikke i 2019 benyttet oss av kommunes trekkrettighet på 100 mill. kroner.

Hendelser etter balansedagen

Verden ble i starten av 2020 rammet av en stor epidemi, som også i Norge gjorde seg gjeldene i mars
måned. Dette la store restriksjoner på Norge og det norske næringslivet, som ser ut til å komme til å gi
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store ringvirk ninger en god stund fremover . Selv om dette ser ut til å gå hardest ut over det private
næringslivet, vil også kommunene bli sterkt preget av dette. Det gjelder også Ringerike Kommune.

Ringerike Kommune har en større post investert i markedsbaserte omløpsmidler - Fossefondet. Dette er
vår mest utsatte post mot ytre påkjenninger. Dette har vi redegjort for under punktet om finans senere i
årsberetningen.

Ellers har vi ikke gjort noen tilpasninger i regnskapet knyttet til denne epidemien ved avleggels e av årets
regnskap. En av grunnene til dette er at det er mye som er uklart enda, både hvor lenge disse
tilpasningene vil vare, og hvordan påvirkningen av dette vil være på det norske næringslivet. Staten
kommer løpende med nye økonomiske støtteordninger, både til kommune og stat, som vi tror bidrar til
å holde den økonomiske situasjonen noe i sjakk. Kommunen har en overvekt av varige driftsmidler på
vår aktiva side i balansen, som vi tror i liten grad påvirkes av dette. Det vi imidlertid ser kan være en
r isiko, er i forhold til verdi av pensjonsmidler, fremdriften i investeringsprosjekter grunnet konkurs hos
leverandører, og de privates evne til å betale sine forpliktelser ovenfor Kommunen. Vi tror mye av dette
vil kunne håndteres av støtteordningene som b åde privat og offentlig vil kunne benytte seg av, men
følger nøye med på situasjonen for å gjøre eventuelle tilpasninger når dette syntes nødvendig. Tiltak vil
da bli foretatt i 2020 regnskapet.
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Regnskapsresultat 2019

Regnskapet for 2019 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 62,2 millioner kroner.
Det er overført 0,9 millioner kroner til investeringsregnskapet. Etter overføring til
investeringsregnskapet og avsetninger og bruk av avsetninger bl e det et regnskapsmessig mindreforbruk
i 2019 på 13,92 millioner kroner.

Ringerike kommune har i 2019 et netto driftsresultat på 2,6 % av brutto driftsinntekter og foreløpige tall
Kostra tall pr 15.mars viser et landssnitt uten Oslo på 1,2 %. Sett i forhol d til landsgjennomsnittet viser
dette nøkkeltallet følgende utvikling i Ringerike siste 10 år:

Netto driftsresultat blir ansett som hovedindikator for den økonomiske balansen. Netto driftsresultat
viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk fra hva kommunen har til
disposisjon til avsetninger og investeringer. O ver tid bør netto driftsresultat utgjøre 1,75 % av
driftsinntektene. For Ringerike vil det utgjøre 43 millioner kroner årlig med dagens driftsinntekter

Grafen viser at netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter har ligget under 1,75 % i Ringerike i fram
til og med 2014, med unntak av 2012. I 2017 og 2018 har Ringerike kommune hatt netto driftsresultat i
% av brutto driftsinntekter på 3 og 1,3 %. 2019 er derfor ett sterkere resultat enn fjoråret, men
nærmere nivået det har ligget på tidligere. Ringe rike har samme utvikling som landet for øvrig.
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Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

Oppr.
bud. 2019

Regnskap
2019

Rev. bud.
2019

Avvik i kr
2019

Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue - 836 150 - 840 146 - 836 150 3 996
Ordinært rammetilskudd - 782 200 - 814 183 - 797 761 16 422
Skatt på eiendom - 60 000 - 56 744 - 60 000 - 3 256
Andre generelle statstilskudd - 20 800 - 20 269 - 20 800 - 531
Sum Frie disponible inntekter - 1 699 150 - 1 731 342 - 1 714 711 16 631

Finansinntekter/ - utgifter
Renteinntekter og utbytte - 31 451 - 50 715 - 32 951 17 765
Gevinst finansielle instrumenter - 7 000 - 18 517 - 7 000 11 517
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 53 762 61 326 54 200 - 7 126
Avdrag på lån 109 250 106 161 106 161 0
Sum Finansinntekter/ - utgifter 124 562 98 255 120 410 22 155

Avsetninger og bruk av avsetninger
Til ubundne avsetninger 35 464 47 512 47 512 0
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk 0 - 14 848 - 14 848 0
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0
Sum Avsetninger og bruk av avsetninger 35 464 32 664 32 664 0

Overført til investering
Overført til investering 0 888 888 0
Til fordeling drift - 1 539 124 - 1 599 535 - 1 560 749 38 786
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 539 124 1 585 617 1 560 749 - 24 868
Merforbruk/mindreforbruk 0 - 13 918 0

Skatt på inntekt og formue og netto inntektsutjevning

Kommunens budsjetterte skatteinntekter for regnskapsåret 2019 var satt til
kr 836 millioner kroner. Den faktiske skatteinngangen ble 4 millioner kroner høyere enn budsjettert og
endte i 2019 på 840 millioner kroner. Det er en økning på 4,6 % i forhold til 2018.

Kommunens totale skatteinntekter inklusive eiendomsskatt ble 897,3 millioner kroner. Dette var 1,1
millione r kroner mer enn budsjettert.

Ringerike kommune hadde i 2019 86,4% av landsgjennomsnittet i skatt per innbygger.

Ulikheter i skatteinntekter pr. innbygger mellom kommunene utjevnes delvis gjennom
skatteutjevningen. Denne utjevningen skjer løpende gjennom å ret og kommer med et oppgjør etter
årsskiftet. Dette er ment å dekke opp noe av den ulikheten kommunen har hatt i sine skatteinntekter i
forhold til landsgjennomsnittet og utgjør en del av rammetilskuddet.

Etter skatteutjevningen er Ringerike kommune på 94 ,6 % av landsgjennomsnittet.

Rammetilskudd og skjønnsmidler fra staten

Rin gerike kommune fikk overført 814,2 millioner kroner i samlet rammetilskudd fra staten i
2019. Avviket i forhol d til regulert budsjett er på 16,4 millioner kroner og skyldes at innt ektsutjevningen
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ble ytterligere høyere enn vi anslo i 2. tertial som en konsekvens av god skatteinngang for landet som
helhet.

Netto inntektsutjevning i 2019 for Ringerike kommune utgjorde 79,3 millioner kroner, og det ordinære
skjønnstilskuddet 4,5 millio ner kroner.

Eiendomsskatt

Ringerike kommune fikk inn 56,7 millioner kroner i eiendomsskatt i 2019. Dette er 3,3 mill. kroner lavere
enn budsjettert. Inntekten fordeles på f aste boliger og fritidseiendommer med 36,7 millioner kroner og
annen eiendom med 20 millioner kroner. Det er en svak økning fra foregående år.

Driftsinntekter fordeling

Figuren viser hvordan de totale driftsinntektene fordeler seg på ulike typer inntekter.

Felles skatteinntekter og rammetilskudd fra staten er i utgangspunktet inntekter kommune i liten grad
kan påvirke. For 2019 utgjorde disse inntektene 70,1 % av de totale driftsinntektene til kommunen, som
er en liten økning fra 2018.

Driftsinntekter – utvikling
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De totale driftsinntektene i 2019 var på 2,44 milliarder kroner, en økning på 86,6 millioner kroner i
forhold til 2018. Av økningen utgjør vekst i skatt og rammetilskudd 78,6 millioner.

Samlet vekst av totale inntekter fra 2018 til 2019 var på 3,55 % .

Driftsutgifter - fordeling

Figuren viser hvordan de totale d riftsutgiftene fordeler seg på ulike typer utgifter.

Lønnsutgiftenes andel av kommunens samlede utgifter utgjør 68 % i 2019.

Driftsutgifter – utvikling

Lønn og oppgavepliktig ytelser utgjorde 1 218,9 millioner kroner i 2019. Fra 2018 til 2019 utgjør
ø kningen 36,8 millioner kroner, en vekst på 3,1 %.

Sosiale utgifter utgjorde 331 millioner kroner i 2019. Fra 2018 til 2019 utgjør økningen 16,2 millioner
kroner, en vekst på 4,9 % .

Innkjøp til egen tjenesteproduksjon utgjorde i 2019 430 mill. kroner, en ø kning på 19,4 mill. kroner fra
2018, en vekst på 4,6 %.

Kjøp fra andre som erstatter egenproduksjon viser en økning i 2019 på 8,9 mill. kroner til 239,7 mill.
kroner.

Overføring til andre utgjorde i 2019 109 mill. kroner, en nedgang fra 2018 på 22 mill. kr oner – 17%.
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Utvikling akkumulert premieavvik

I perioden 2006 - 2019:

?

Fra 2003 ble det innført regler for regnskapsføring av premieavvik og amortisering av premieavvik.
Premieavvik er differansen mellom den innbetalte premien og regnskapsført netto pensjonskostnad. I
perioden 2003 til 2011 ble premieavviket i Ringerike amortisert over 15 år og fra 2012 ble det endret til
10 år. Fra 2014 ble premieavviket i Ringerike amortisert over 7 år. Redusert amortiseringstid
(nedbetaling) vil belaste regnskapet med høyere pensjonskostnader i årene framover enn det som har
vært hittil.

Som grafen viser ble det en kraftig økning i akkumulert premieavvik i 2012 og en stor økning i 2014.
Akkumulert premieavvik har en økning fra 2018 til 2019, 15 millioner kroner. Det akkumulerte
premieavviket ved utgangen av 2019 var på 185 millioner kroner inkludert arbeidsgiveravgift.

Særskilte forhold utgifter 2019

Ressurskrevende brukere:

Det er ved årsavslutningen gjort en avsetning for refusjon knyttet til ressurskrevende bruk ere på 37,7
millioner kroner. Det knytter seg noe usikkerhet til dette tallet, da refusjonen ikke er revidert. Det er
innkalkulert ca. 0,2 millioner kroner i usikkerhet (reduksjon av anslått refusjon) i det avsatte beløpet.

Merverdiavgift:

Det har ved utg angen av 2019 vært noe usikkerhet og risiko rundt mva. knyttet på enkelte områder.

Det ble på slutten av året startet ett arbeid med å kartlegge rutinen for fradragsføring av mva.
kompensasjon i kommunen, for å avdekke hvorvidt praksis er i tråd med gjelde nde regelverk for mva.
kompensasjon.

Vi har derfor kalkulert med en avsetning på 6,7 millioner kroner for risikoen for feilaktig fradragsført
merverdiavgift i årets regnskap.
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Boligstiftelsen:

Det ble ved årsskiftet varslet ett mulig krav på kompensasjon t il Boligstiftelsen som følge av endring av
vedtak knyttet til bolig som tidligere har vært brukt til enslige mindreårige flyktninger, og derav har gitt
rett på mva. kompensasjon. Denne boligen ble fraflyttet av de enslige mindreårige i august 2018, og ble
da gjort om til ordinær bolig uten rett på mva. kompensasjon. Dette er en justeringshendelse som vi må
dekke kostnadene til ihht. avtale. Forpliktelsen er kalkulert til 55,6 tusen kroner for deler av 2018 og for
2019, som vi vil få krav på fra boligstiftel sen. I tillegg har vi avsatt for 46,9 tusen kroner for mva.
fradragsført i eget regnskap i samme periode.

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

Oppr.
bud. 2019

Regnskap
2019

Rev. bud.
2019

Avvik i kr
2019

Avvik hiå i
% 2019

Folkevalgte og revisjon 10 788 11 274 10 974 - 300 - 2,7 %
Administrasjon og fellestjenester 105 102 117 143 112 928 - 4 215 - 3,7 %
Strategi og utvikling 30 528 32 438 43 750 11 312 25,9 %
Utdanning og familie 638 300 686 107 664 278 - 21 829 - 3,3 %
Helse og omsorg 624 622 711 818 700 688 - 11 129 - 1,6 %
Teknisk, kultur og idrett 168 759 177 481 173 793 - 3 688 - 2,1 %
Selvkost - 59 637 - 55 251 - 56 547 - 1 296 - 2,3 %
Avsetninger, overføringer 20 662 - 95 481 - 89 117 6 364 7,1 %
Skatt og rammetilskudd 0 0 0 0 0,0 %
Finans 0 87 0 - 87 0,0 %
Regnskapsskjema 1B - Drift per område 1 539 124 1 585 617 1 560 749 - 24 868 - 1,6 %

Tabellen over viser et samlet negativt avvik mellom regulert budsjett og regnskap innenfor
rammeområdene på 25,4 millioner kroner (1,6 %). De tjenesteproduserende sektorene (Utdanning og
familie, Helse og omsorg, Teknisk, kultur og idrett) har samlet sett ett merforbruk i forhold til regulert
budsjett på 36,6 mill. kroner.

Ringerike kommune vedtar budsjettet per sektor og det rapporteres måne dlig til Formannskap og
Kommunestyret på dette nivået.

Rådmannen har delegert budsjettansvaret for hver sektor til respektive kommunalsjef, og
kommunalsjefen delegerer så til hver enhetsleder innenfor sin sektor respektivt budsjett.

Budsjettet følges opp på totalramme per enhet av kommunalsjefene. Det kan derfor være avvik mellom
regnskap og budsjett per KOSTRA - art innenfor rammen.

Rådmannen ser at det vil bedre økonomistyringen ved å gjøre flere budsjettjusteringer gjennom året,
både innenfor kommunalsjef ens ansvarsområde, men også innenfor den enkelte enhet sin
budsjettramme for å ha mindre avvik mellom regnskap og budsjett på KOSTRA - art - nivå for hele
kommunen. Dette vil ha stort fokus i 2020, blant annet gjennom endring av tidspunkt for rapportering.

Fol kevalgte og revisjon

Samlet merforbruk i sektoren var 0,3 millioner kroner, et avvik fra årsbudsjett på 2,7 %.

Merutgifter til kontroll og revisjon
Merforbruk på lønn/godtgjørelser som følge av varaordfører i mer enn 50% stilling
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Mindreforbruk på øvrige mø tegodtgjørelser mv.

Administrasjon og fellestjenester

Samlet merforbruk på sektoren var 4,2 millioner kroner, et avvik fra årsbudsjett på 3,7 %.

Merforbruk lønn på avd. regnskaps og lønn
Uinnfridd sparekrav - økt bruk av digitale møteformer og redusere reiseutgifter
Uinnfridd sparekrav - inntektstap da kommuner trakk seg ut av IT - samarbeid

Strategi og utvikling

Samlet mindreforbruk i sektoren var 11,3 millioner kroner, et avvik fra årsbudsjett på 25,9 %.

Planlagte tiltak i forbindelse med rundkjøring USN ikke fullført i 2019
Lavere innkjøp av konsulenttjenester

Utdanning og familie

Samlet merforbruk i sektoren var 21,8 millioner kroner, et avvik fra årsbudsjett på 3,3 %.

Høyere utbetalinger av driftstilskudd til private barnehager
Redusert betaling i barn ehage - flere tok i bruk moderasjonsordninger
Økt spesialpedagogisk hjelp i barnehagene
Feilbudsjettering enslige mindreårige flyktninger
Manglende effektivisering i skole og barnehage

Helse og omsorg

Samlet merforbruk i sektoren var 11,1 millioner kroner, et avvik fra årsbudsjett på 1,6 %.

Hjemmetjenesten, ambulerende og i bofellesskap
Økonomisk sosialhjelp
Drift av sykehjem
Manglende refusjon ressurskrevende tjenester

Teknisk, kultur og idrett

Samlet merforbruk i sektoren var 3,7 millioner kroner, et avvi k fra årsbudsjett på 2,1 %.

Driftstilskudd Ringeriksbadet 1 million kroner KS 81/19
Drift og vedlikehold av kommunale veier
Utskifting oljetanker som var ført som investering men ble i årsavslutningen omgjort av
revisjonen til bruk av driftsmidler

Selvkost

Samlet merforbruk i sektoren var 1,3 millioner kroner, et avvik fra årsbudsjett på 2,3 %.

Større avsetninger til fond enn forutsatt og budsjettert på Vann, Avløp, Rens
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Lavere inntekter på byggesaker enn forutsatt og budsjettert

Avsetninger, overføringer

Samlet mindreforbruk i sektoren var 6,4 millioner kroner, et avvik fra årsbudsjett på 7,1 %.

Lavere utgifter enn budsjettert, til reguleringspremie på KLP pensjon
Høyere avkastning fra KLP pensjonspremiefond
Noe lavere statlige overføringer fo r flyktninger/asylsøkere
Lavere utgifter på FS disposisjonskonto

Regnskapsskjema 2A investering

Investeringsregnskap 2019

De fleste store investeringsprosjektene går over flere år, men det presiseres fra Kommunal - og
regionaldepartementet at investerings budsjettet er å anse som års - uavhengig på lik linje med
driftsregnskapet. I regnskapsmessig forstand skal prosjektene avsluttes årlig. Totalkostnadene for
enkelte prosjekter vil være høyere enn det som fremkommer av regnskapet for 2019.

Totale investeringer har vært høyere i 2019 enn i 2018, men også i 2019 ser vi at det er krevende å
opprettholde planlagt framdrift.

Ringerike kommune har nå svært mange investeringsprosjekter, flere av disse hadde i 2019 budsjett på
under 5 millioner kroner. Avv ik mellom regnskap 2019 og regulert budsjett er på 118,8 millioner kroner.
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Overføring til investeringsregnskapet

Det er i 2019 overført 0,8 millioner kroner fra drifts - til investeringsregnskapet mot budsjettert 0,8
millioner kroner.

I tråd med forskrift er 100 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer ført i
investeringsregnskapet.

Merverdiavgiftskompensasjon på investeringer ble 74,5 millioner kroner, noe som er 26,9 millioner
kroner lavere enn forventet i revidert budsjett 2019.
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Egenkapital

Kommunens økonomiske handlingsrom er bedret etter tre år med gode netto driftsresultater.
Balanseført egenkapital viser 639,3 millioner kroner ved utgangen av 2019. Kommunen velger å
lånefinansiere det meste av sine investeringer siden det fremdeles er begrenset med fondsmidler.

Finans

Kommunens finansielle stilling behandles i sin helhet utenfor denne årsrapporten, i sin egen rapport.
Etterfølgende fremstilling er således bare hovedlinjene på finansområdet. For detaljert fremstilling
henvises det til finansrapporten .

Finansinntekter

Kommunen fikk 25,5 millio ner kroner i utbytte fra Ringerikskraft AS i 2019 etter at 2018 var et svært
godt år for Ringerikskraft AS. Selskapet ser det som viktig å opprettholde stabil utdeling av utbytte til
sine eiere. Det er 2,3 millioner kroner høyere enn budsjettert. I tillegg har kommunen fått ett budsjett
av det heleide aksjeselskapet Fossveien 7 - 9 AS på 2 millioner kroner, som ikke var budsjettert.

Fossefondet hadde i 2019 positiv avkastning på 18,5 millioner kroner. 2019 var ett svært godt år i
markedet generelt og for fon det. Det var budsjettert med 7 millioner kroner i avkastning i fondet, og det
positive avviket ble på 11,5 millioner kroner. Med et langsiktig perspektiv på avkastningen og en passiv
forvaltning, er nok dette ett høyere resultat enn vi kan vente oss alle å r, men som kan oppstå.

Utvikling i netto finansutgifter

Det er betalt renter og avdrag på gjeld med 167,6 millioner kroner og av dette utgjør renteutgifter 61,4
millioner kroner. Det er utgiftsført låneavdrag med 106,2 millioner kroner.

Netto finansutgi fter ble 97,8 millioner kroner i 2019. Det er 22,1 millioner kroner lavere enn opprinnelig
budsjett. Dette skylles i hovedsak positiv avkastning på Fossefondet med 18,5 millioner kroner. i tillegg
til økte renteinntekter og utbytte fra Ringerikskraft og Fo ssveien.

Det bemerkes at det for 4. kvartal 2019 ble det trukket og bokført kreditrenter på til sammen 5,2
millioner kroner på to konti innenfor konsernstrukturen. Det skylles en inkurie fra banken, da renter skal
beregnes samlet for alle konti innenfor k onsernstrukturen. Dette påvirker ikke bunnlinjen på
finansinntekter, men vil presentasjonsmessig vise renteinntekter for høyt og rentekostnader for lavt
med dette beløpet. Vi har imidlertid ført rentene etter bruttoprinsippet, da dette også er slik banken har
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innrapportert dette til myndighetene. Men det er slik vi vurderer det ingen reell rentekostnad som
Kommunen skal ha i sitt regnskap.

Finanskostnader for øvrig ble noe høyere enn budsjettert, noe som skylles renteutgifter på startlån.

Utvikling i likviditet

Grafen nedenfor viser saldo på kommunens konsernkonto gjennom året.

Som grafen viser, økte likviditeten kraftig i slutten av juni da årets største låneopptak til investeringer
ble foretatt. Deretter ble likviditeten redusert i takt med bruk av lånemidler inntil det ble foretatt
nye låneopptak.

Periodisert likviditetsprognose er den samme som 2. tertial, og avviket skylles i hovedsak lavere bruk av
lån etter forsinket investeringsfremdrift. I tillegg bel det gjort ett større opptak av startlån på 50
millioner kroner mot slutten av året.

Den faktiske likviditetsutviklingen har ligget litt under prognosen frem til begynnelsen av september for
så å forsterke seg.

Kommunens likviditetsgrad 1 er på 3,2. Dette er en økning fra 2018, der likviditetsg raden var på 2,7.
Dette viser at kommunens kortsiktige soliditet er god, og at man har en god evne til å betale kortsiktige
forpliktelser. Man ønsker her ett tall over 2, og det har Ringerike Kommune hatt de siste årene.

Også likviditetsgrad tre er tilfre dsstillende for Ringerike Kommune, med 1,6 i 2019 og 1,5 i 2018. Målet
her er 0,33, og viser at Kommunen har god evne til å betale den kortsiktige gjelden med umiddelbare
tilgjengelige midler.
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Begge disse likviditetsgradene, sammenholdt med den faktiske l ikviditetsutviklingen vist ovenfor,
indikerer at Kommunen det siste året har hatt en god likviditet.

Trekkrettigheten ble ikke benyttet i 2019, fordi likviditeten ble bedre enn budsjettert.

Utvikling i langsiktig finansiell aktiva

Ved utgangen av 2019 var Fossefondets markedsverdi 158 millioner kroner. Årets avkastning har vært
meget god, med 12,68 prosent. Avkastningen utgjorde i beløp kroner 18,5 millioner kroner, som er 2,5
ganger så høyt som budsjettert avkastning på 7 millioner. Det bemerkes at dette i hovedsak er en
urealisert avkastning. Realisert avkastning var på 4,5 millioner kroner, og kommer av endringer i
porteføljens sammensetting.

Starten av 2020 har vært turbulent grunnet den pågående Korona epidemien. Dette har også i årets
første tre måne der vist seg i Fossefondet. Markedsverdien er pr. 11.03.2020 på 146,4 millioner kroner,
som viser ett urealisert tap på 11,6 millioner kroner. Det tilsvarer - 6,74 % i år. Vår forvalter
Industrifinans følger situasjonen nøye, og kommer jevnlig med sine mar kedskommentarer knyttet til
denne situasjonen. De mener imidlertid at porteføljen er bredt diversifisert med en betydelig andel
solide selskaper med lav gjeld. Porteføljens rentedel består i all hovedsak av rentepapirer med god
kredittkvalitet. Totalt sett har porteføljen lav eksponering mot sektorene som er mest rammet som
reise, fly og olje/materialer. De mener derfor at porteføljen er godt rustet til å stå igjennom
markedsturbulensen vi nå er inne i, noe vi støtter oss til.

Fondets kostpris på 141,5 mill ioner kroner er fortsatt i behold.

Utvikling i gjeldsporteføljen

Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 2019. Den viser at alle
typer lånegjeld har økt i 2019.

(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidli ng til kommunens innbyggere.)

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 gebyrfinan sierte investeringer. Begge lånene ble inngått hos KLP Banken til flytende rentebetingelser.
Faktisk låneopptak ble mindre i 2019 enn vedtatt låneramme.

Kommunen fikk i 2019 innvilget til sammen 150 millioner kroner til startlån i husbanken.

Tabellen ned enfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens ubrukte lånemidler for 2019:
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Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet på totalt 182,3 millioner
kroner.

Internkontroll

Ringerike kommunes kvalitetssystem skal bidra til kontinuerlig forbedring og økt kvalitet i tjenester og
oppgaveutførelse, og ivareta kravene om internkontroll.

Kvalitetssystemet er to - delt. Den ene delen inneholder all styrende dokumentasjon som kommunens
ledelse og medarbeidere må følge for å kunne utøve sitt arbeid på en sikker og effektiv måte, og i tråd
med lovgivningen. Den andre delen inneholder kommunens felles prosesser og verktøy for forbedring,
risikostyring og avvikshåndtering, samt beskrivelser og krav til hvordan kommunens ledelse følger opp
kvalitetsarbeidet og internkontrollen i organisasjonen.

Viktige resultater

Innført bruk av virksomhetsplaner på enhetsnivå for å synliggjøre og knytte sammen den
enkelte enhets delmål og tiltak med kommunens og egen sektors målsettinger
Dokumentert og implementert kommunens systematisk arbeid med kvalitet
Innført felles risikostyringsprosess og avvikshåndteringsprosess
Innført ny struktur for kommunens styrende dokumentasjon for å legge til rette for
standardisering og deling av felles ru tiner, skjemaer og vedlegg
Videreutviklet og dokumentert kommunens systematiske arbeid med helse, miljø og
sikkerhet. Implementeringsarbeidet fortsetter i 2020.
Utviklet sjekkliste for egenevaluering av kvalitets - og HMS - arbeid på enhetsnivå

Utfordringer
Det er fortsatt mangler i kommunens styrende dokumentasjon innen de fleste sektorer. Det vil i 2020
jobbes videre med utarbeidelsen av dette og fortsette fokuset på standardisering og felles styrende
dokumentasjon innenfor den enkelte sektor og tjenesteomr åde. Arbeidet med implementering av våre
felles prosesser vil også jobbes videre med.

Integreringen av enhetens virksomhetsplan med kommunens digitale rapporteringssystem Framsikt er
ikke optimal. Det vil i 2020 jobbes videre sammen med leverandør slik at målformuleringer og tiltak på
enhetsnivå kan rapporteres effektivt gjennom Framsikt.

Det er behov for bedre kommunikasjon, samhandling og samarbeid om kvalitetsarbeidet og
internkontrollen på tvers av sektorer. Det vil derfor i 2020 innføres et tverrsekto rielt kvalitetsnettverk
som skal arbeide for å bedre dette.
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Etikk

I 2019 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon i Ringerike kommune med etikk som tema. Det ble
gjennomført en spørreundersøkelse blant alle ansatte. Resultatene fra undersøkelsen var positive. Blant
annet svarte 89% av de ansatte at de har kjennskap til at kommunen har etiske retningslinjer og av disse
mener 92% at de kjenner eller delvis kjenner innholdet i retningslinjene og at retningslinjene er
relevante, konkrete, oversiktlige og forståelige.

Etikk er jevnlig et tema i lederutviklingen, men også på samlinger med vernetjenesten blir etiske
retningslinjer tatt opp og benyttet i ulike sammenhenger. Videre var Etikk eget tema på opplæringen for
nye folkevalgte 31.10.2019.

Åpenhet, ytringskultur og varsling er tema kommunen har stor oppmerksomhet på. I revisjonsrapporten
fremkommer det at 84 % av de ansatte i Ringerike kommune opplever at sin leder praktiserer åpenhet
og 74 % av alle ansatte opplever at det er en åpen ytringskultur i kommunen. Dette indikerer at mange
ansatte opplever stor grad av åpenhet. Det må likevel arbeides kontinuerlig for å sikre en stor grad av
åpenhet og trygghet for ytre seg.

I 2019 har varsling vært tema i mange sammenhenger. Det har vært arbeidet aktivt m ed at det skal være
trygghet for å varsle om kritikkverdige forhold. Dette arbeidet gir resultater og kommunens
varslingssekretariat erfarer en økning i antall varslingssaker. Det er også igangsatt et arbeid med å
vurdere et elektronisk system for varsling , og vi er i dialog med aktuelle leverandører. Dette vil gi oss
bedre oversikt over varslingssaker som oppstår på ulike nivå i kommunen. Det vil også i større grad gi
enklere mulighet for anonym varsling.

Mangfold og likestilling

Mangfold og likestilling er forankret i Ringerike kommunes arbeidsgiverpolitikk og i vår lokale
lønnspolitikk. Kommunen ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø. I rekrutteringsprosesser oppfordres derfor
kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjo nsnedsettelse.

I Ringerike kommune er en stor andel ansatte kvinner, 79 %. Dette nivået har vært tilnærmet det samme
de siste årene, se tabell. Når det gjelder fordeling mellom kvinner og menn i ledende stillinger har
kommunen en overvekt av kvinner, dett e gjelder på alle nivå og gjenspeiler sammensetningen for øvrig.
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I Ringerike kommunes lønnspolitikk er det nedfelt at det skal være likelønn. Lønnsstatistikken viser at
det er tilnærmet likelønn på de fleste stillingskategorier. Det er likevel en generell trend at menn ligger
noe over kvinner. Forskjellene er i mange tilfeller marginale, men det er likevel grunn til å ha spesiell
oppmerksomhet på dette i forbindelse med lønnsfastsettelse og i forbindelse med lokale
lønnsforhandlinger.
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Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal rapporteres hvert 

tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike kommune og rutiner for 

finansforvaltningen. 

 

 

Beskrivelse av saken 

I inneværende planperiode viser den økonomiske utviklingen at lånegjelden vil overstige 120 

prosent av brutto driftsinntekter etter 2021. Budsjettert låneopptak er høyt da vi i 2020 

gjennomfører en topp i forhold til planlagte investeringer. Kommunen har en høy lånegjeld og 

bør fra en topp i 2022 arbeide for å bygge ned sin lånegjeld. Målet bør være å komme under 

100 prosent av brutto driftsinntekter mot slutten av 2020-årene.  

 

Netto finansutgifter per 1. tertial 2020 er høyere enn på samme tid i fjor grunnet økte 

låneopptak.  

  

Ved inngangen til 2020 var den flytende renten i Kommunalbanken 2,4 prosent. Renten er 

redusert to ganger i 1. tertial, først til 1,9 prosent gjeldende fra 20. mars, deretter til 1,4 

prosent gjeldende fra 14. april. Grønn rente er 0,1 prosentpoeng lavere. I KLP er rentene også 

redusert, men på litt senere tidspunkt enn i Kommunalbanken. 

  

Som følge av rentenedsettelsene, er prognosen for renteutgifter per 1. tertial redusert med 17 

millioner kroner i forhold til budsjett. 

  

All gjeld til gebyrfinansierte investeringer har flytende rente. Ved utgangen av 1. tertial utgjør 

VAR-lån om lag 60 prosent av investeringsgjelden som har flytende rente. Lavere renter i 

selvkostregnskapet vil komme innbyggerne til gode. 

 



- 

Samlet nettoverdi er redusert fra 1. tertial i fjor til samme periode i år og skyldes økt lånegjeld. 

Økt samlet negativ nettoverdi medfører økte netto finansutgifter og svekker det økonomiske 

handlingsrommet. 

 

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 25,4 millioner kroner i løpet av et år. Risikoen er omtrent uendret siden 

årsskiftet. Ved utgangen av mars i år, var Fossefondets markedsverdi 140,8 millioner kroner. 

Verdifallet tilsvarer nesten hele fjorårets avkastning. Ved utgangen av 1. tertial er mye av 

verdifallet hentet inn igjen, men ikke alt. 

 

 

Likviditet 

 

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 1. tertial 2020. Saldo på 

konsernkonto er 390,3 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial 2020. Av dette utgjør 

ubrukte lånemidler til startlån 127,7 millioner kroner. 

 

Reguleringspremien er redusert med nesten 30 millioner kroner i oppdaterte prognoser fra 

KLP. Dette forbedrer kommunens likviditet i forhold til budsjettert reguleringspremie, men det 

får ingen resultateffekt. 

  

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 298 millioner kroner, 162 millioner kroner lavere 

enn saldo ved inngangen til 2020. Planlagt bruk av ubrukte lånemidler er hovedårsaken til at 

prognosesaldo på konsernkontoen reduseres i løpet av året.  

 

 

Fossefondet 

 

Ved utgangen av april 2020 var Fossefondets markedsverdi 149 332 592 kroner. Avkastningen 

endte opp 6,03 % i april måned. Hittil i år er avkastningen -7 522 786 kroner, som tilsvarer -

4,84 %.  

 

Referanseporteføljen har hatt en mindre negativ avkastning enn Fossefondet hittil i år. 

Referanseporteføljens avkastning hittil i år er -2,71 %. 

 

Fossefondets porteføljevekt ved utgangen av 1. tertial er som følger: 

• 14,1 % pengemarkedsfond 

• 33,5 % obligasjonsfond (hvorav høyrente utgjør 4,1 %) 

• 52,5 % aksjefond (39,5 % internasjonale aksjer og 13 % norske aksjer) 

 

Myndighetenes kraftige stimulanser slo inn i markedet i april, og det ble en god måned for 

renter og risikoaktiva. Kredittspreadene i rentemarkedet gikk inn i april. Dette førte til god 

avkastning både i obligasjoner med god kredittkvalitet og høyrentepapirer. Rett over påske 

økte vi vekten i obligasjoner med høy kredittverdighet, og porteføljen har nytt godt av denne 

endringen. 

 

Vi har denne måned besluttet å tegne i det internasjonale aksjefondet SGA Global Growth 

Fund. SGA Global Growth Fund (fondet) forvaltes av Sustainable Growth Advisers (SGA). 



- 

Forvaltningen er forankret i grundig fundamentalanalyse av kvalitetsselskaper med bærekraftig 

forretningsmodell.  

 

Avkastningsmålet for Fossefondet er 7 millioner kroner. Prognosen er ikke endret per 1. tertial.   

 

 

Gjeldsforvaltningen 

 

Årets låneramme til investeringer er på 638,3 millioner kroner, herav 86,7 millioner kroner til 

gebyrfinansierte investeringer. Investeringsprognosene i 1. tertial viser samlet sett at 

lånebehovet er innenfor den vedtatte rammen.  

 

Estimert bruk av lån basert på investeringsprognosene per 1. kvartal, er 650 millioner kroner i 

2020. Bruk av lån omfatter både låneopptak og ubrukte lånemidler. Det er ikke foretatt 

låneopptak til investeringsformål i 1. tertial. Det har vært tilstrekkelig likviditet i banken.  

 

Startlån fra Husbanken på 100 millioner kroner ble overført til kommunen i 1. tertial. Ved 

utgangen av 1. tertial utgjør startlånsmidlene en betydelig andel av kommunens likvide midler 

på konsernkontoen. Det er verdt å merke seg at midlene er likvide fordi de er en del av 

konsernkontoen, men de er ikke frie midler. Midlene er bundet i den forstand at de må brukes 

til videreformidling av startlån. 

 

I opprinnelig budsjett for 2020 er det lagt til grunn 126,4 millioner kroner i avdrag på lån til 

investeringer. Det foreligger ingen beregning av minimumsavdrag på rapporteringstidspunktet. 

Det budsjetterte avdragsnivået opprettholdes som det beste målet på nedbetaling av 

lånegjelden. 

 

Ved inngangen til 2020 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponerte gjeld 66,3 prosent 

og er ved utgangen av 1. tertial 65,9 prosent. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er opptatt av at kommunestyret skal ha god oversikt og kunnskap om utviklingen i 

kommunens økonomi og ber kommunestyret om at ta finansrapport 1. tertial 2020 til 

orientering. 
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal
rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike
kommune og r utiner for finansforvaltningen .

Nytt finansreglement ble vedtatt av kommunestyret 5. september 2019.

Overordnet finansiell strategi og stilling
I inneværende p lanperiode viser den økonomiske utviklingen at lånegjelden vil
overstige 120 prosent av brutto driftsinntekter etter 2021. B udsjette r t
låneopptak er høyere enn ønskelig . Derfor må kommunen arbeide for å bygge
ned sin lånegjeld. Målet bør være å komme under 100 prosent av brutto
driftsinntekter mot slutten av 2020 - årene .

Økt lånegjeld påvirker kommunens driftsbudsjett og handlingsrom direkte
gjennom økte rente - og avdrags utgifter .
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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 renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld,
renteutgifter på startlån og provisjoner/honor arer.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 20 1 9 - 20 20 :

(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Netto finansutgifter per 1. tertial 20 20 er h øyere enn på samme tid i fjor grunnet
økte låneopptak . Renteu tgiftene er 1 , 2 million er kroner høyere sammenlignet
med fjoråret , og avdragsutgiftene er økt med 2 , 3 millioner kroner.

Finansinntektene er 1,6 million er kroner høyere enn sa mme periode i fjor. Det
skyldes både økte r enteinntekter startlån og økte rente inntekter på
konsernkontoen . Prognosen for renteinntekter startlån ble i 1. kvartal økt med
3,2 millioner kroner i forhold til budsjett.

For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente , gjelder flytende
rentebetingelser. Ved inngangen til 20 20 var den flytende renten i
Kommunalbanken 2,4 prosent. Renten er redusert to ganger i 1. tertial, først til
1,9 prosent gjeldende fra 20. mars , deretter til 1,4 prosent gjeldende fra 14 .
april. Grønn rente er 0,1 prosentpoeng lavere. I KLP er rentene også redusert,
men på litt senere tidspunkt enn i Kommunalbanken .

Som følge av rentenedsettelsene, er p rognosen for renteutgifter per 1. tertial
redusert med 17 millioner kroner i forhold til budsjett.

Beregningen av nye renteprognoser er baser t på kjent e lånebehov i Budsjett
2020 og Handlingsprogram 2020 - 2023 og rapporterte årsprognoser for
investeringer per 1. kvartal.
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All gjeld til gebyrfinansierte inve s te ringer har flytende rente. Ved utgangen av 1.
tertial utgjør VAR - lån om lag 60 prosent av investeringsg jeld e n som har flytende
rente. Lavere renter i selvkostregnskapet vil komme innbyggerne til gode.

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.

Samlet nettoverdi er redusert fra 1. tertial i fjor til samme periode i år og skyldes
økt lånegjeld . Økt samlet negativ nettoverdi medfører økte nett o finansutgifter
og svekker d et økonomiske handlingsrommet.

Kortsiktig plassering er redusert siden årsskiftet . Det skyldes bruk av ubrukte
lånemidler til investeringer i perioden. Plasseringene er h øyere sammenlignet
med samme periode i fjor . Noe av forklaringen er at lånemidler til
videreformidling av startlån på 100 millioner kroner ble godskrevet
konsernkontoen i 1. tertial.

Risikovurdering
Nedenfor vises en stresstest av kommunens totale finansforvaltning (i millioner
kroner ). Stresstesten skal vise risikoen for tap i en portefølje ved
markedsendringer. For Ringerike kommune er det endringer i rentenivå og
svingninger i aksjemarkedene som er de viktigste faktorene.
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Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samle t, viser en mulig
negativ effekt på driftsregnskapet på 25, 4 millioner kroner i løpet av et år.
Risikoen er omtrent uendret siden årsskiftet.

Ved utgangen av mars i år, var Fossefondets markedsverdi 140,8 millioner
kroner. Verdifallet tilsvarer nesten hele fjorårets avkastning . Ved utgangen av 1.
tertial er mye av verdifallet hentet inn igjen , men ikke alt.

Likviditet
Ringerik e kommune har t il enhver tid i 1 . tertial 20 20 hatt likviditet til å dekke
sine betalings forpliktelser ved forfall. Kommunen har en trekkrettighet på 100
millioner kroner hos kommunens hovedbankforbindelse DNB. Trekkrettigheten
har ikke vært benyttet hittil i år.

Saldo på konsernkonto er 390 , 3 millioner kroner ved utgangen av 1 . tertial 20 20
og består av fondsmidler og ubrukte lånemidler. Ubrukte lånemidler til startlån
utgjør 1 27,7 millioner kroner per april 2020.
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Likviditets utvikling
Figuren nedenfor viser den fa ktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i
20 20 og periodisert likviditetsprognose. Midlene på konsernkontoen inkluderer
også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 1. tertial 2020.
Prognosen viser et betydelig låneopptak i juni. I siste tertial viser prognosen at
konsernkontoen reduseres som følge av blant annet utbetaling av
reguleringspremien til KLP og bruk av lånemidler.

Reguleringspremien er redusert med nesten 30 millioner kroner i oppdaterte
prognoser fra KLP. Dette er innarbeidet i prognosen i grafen over og forbedrer
kommunens likviditet i forhold til budsjettert reguleringspremie. Derimot har
lavere reguleringspremie ingen resultateffekt , fordi motposten kun reduserer
årets produserte premieavvik.

Ved utgan gen av året er prognostisert saldo 29 8 millioner kroner, 1 6 2 millioner
kroner lavere enn saldo ved inngangen til 20 20 . Planlagt bruk av ubrukte
lånemidler er hovedårsaken til at prognosesaldo på konsernkontoen reduseres i
løpet av året.
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Forvaltningen a v l angsiktige finansielle aktiva

Kort om porteføljens utvikling

Ved utgangen av april 2020 var Fossefondets markedsverdi 149 332 592 kroner.
Avkastningen endte opp 6,03 % i april måned. Hittil i år er avkastningen -
7 522 786 kroner, som tilsvarer - 4,84 % .

Avkastningen på referanseporteføljen endte opp 5,45 % i april, litt mindre enn
Fossefondet. R eferanseporteføljen har ha tt en mindre negativ avkastning enn
Fossefondet hittil i år . Referanseporteføljens avkastning hittil i år er - 2,71 % .

Fo ssefondets porteføljevekt ved utgangen av 1. tertial er som følger :

• 1 4,1 % pengemarkedsfond
• 3 3 , 5 % obligasjonsfond (hvorav høyrente utgjør 4,1 %)
• 52,5 % aksjefond (3 9 , 5 % internasjonale aksjer og 13 % norske aksjer)

Myndighetenes kraftige stimulanser slo inn i markedet i april , og det ble en god
måned for renter og risikoaktiva.

Kredittspreadene i rentemarkedet gikk inn i april. Dette førte til god avkastning
både i obligasjoner med god kredittkvalitet og høyrentepapirer. Rett over påske
økte vi vekten i obligas joner med høy kredittverdighet , og porteføljen har nytt
godt av denne endringen. Det norske aksjemarkedet målt ved OSEFX steg med
10,2 % i april, mens den brede globale indeksen målt ved MSCIW AC steg med
10,3 % i lokal valuta. Den norske kronen styrket se g i april , og det globale
aksjem arkedet i NOK steg med 9,1 %.

For mer detaljer vedlegges portefølje rapporten etter april 2020 fra vår rådgiver,
Industrifinans.

Markedssyn

Den store usikkerheten er knyttet til hvor lenge de omfattende smittehemmende
tiltak vil vedvare, og med hvilken styrke veksten i global økonomi kommer
tilbake. Historisk sterke finans - og pengepolitiske tiltak har vært sentrale for å
løfte markedene i april. På grunn av den vedvarende usikkerheten til
inntjeningsutviklingen , har vi om lag nøytralvekt i aksjer. Vi beholder overvekten
i høyrente. Les mer om fondsforvalterens markedssyn i vedlagt e månedsbrev.

Porteføljeendringer

Vi har denne måned besluttet å tegne i det internasjonale aksjefondet SGA
Global Growth Fund. SGA Global Growth Fun d (fondet) forvaltes av Sustainable
Growth Advisers (SGA). Robert Rohn, George Fraise og Gordon Marchand er
ansvarlige forvaltere. Forvaltningen er forankret i grundig fundamentalanalyse av
kvalitetsselskaper med bærekraftig forretningsmodell. SGA har en l ang
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investeringshorisont og et sterkt forhold til ESG. Porteføljen er konsentrert og
preget av solide og lønnsomme selskaper i vekst. Historisk har strategien og
aksjevalgene levert høyere avkastning enn markedet. Les mer om SGA i vedlagt
fondsnotat. Inves teringen blir finansiert ved at vi velger å innløse alle andeler i
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk.

Etter den sterke oppgangen i aksjemarkedet i april, velger vi å redusere den
samlede overvekten i aksjer til om lag nøytralvekt. Nedvekting gjennomføres i
internasjonale aksjer. Vi anvender provenyet fra innløsningen til å øke vekten i
obligasjoner med høy kredittverdighet.

Avkastningsmålet for Fossefondet er 7 mill ioner kroner. Prognosen er ikke endret
per 1. tertial .

Forvaltningen av finansielle p assi va
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i k ommunens gjeldsportefølje i
1 . tertial 20 20 :

(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.)

Investeringsgjelden er redusert med periodens avdrag . Startlån har økt til 510,4
m illioner kroner som følge av nytt låneopptak i Husbanken .

I tabellen nedenfor vises fordelingen av gjelden på ikke - gebyrfinansierte og
gebyrfinansierte investeringer:

Gjelden til gebyrfinansierte investeringer utgjør 34 ,3 prosent av
investeringsgjelden totalt .
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Lån til gebyrfinansierte investeringer
Oppsettet nedenfor vise r hvordan lån til gebyrfinansierte investeringer
fremkommer.

Rutinen for låneopptak ble endret i 2015 for å skille lån til gebyrfinansierte og
ikke - ge byrfinansierte investeringer. Det har vært nødvendig å gjøre noen
forutsetninger for alle låneopptak før 2015.

Forutsetningene er som følger:
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
gjenstående 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 fo rdeles jevnt over året, det vil si
1/3 hvert tertial.
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 gebyrfinans ierte investeringer utgjør 50,8 mill ioner kr oner av lån nr .
8317.53.62862 i KLP i 2014 (dvs. 64,66 % av totalt låneopptak i 2014 på 78,56
mill ioner kr oner ).
I 2015 var det ingen låneopptak til gebyrfinansierte investeringer.

Låneopptak og bruk av lån
Åre ts låneramme til investeringer er på 638 , 3 millioner kroner , h er av 86 , 7
millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer . Investeringsprognosene i 1 .
tertial viser samlet sett at låne behovet er innenfor den vedtatte rammen .

Det ble ikke foretatt noen låneopptak til investeringsformål i 1. tertial. Det har
vært tilstrekkelig likviditet i banken, slik at det ikke har vært nødvendig å foreta
låneopptak hittil i år.

Det er planlagt med et låneopptak før sommerferien . Låneopptakets størrelse vil
avhenge av hva investeringsprognosene viser i forkant av lånebeslutningen.

Estimert bruk av lån basert på investeringsprognosene per 1 . kvartal , er 650
millioner kroner i 2020 . Bruk av lån omfatter både låneopptak og ubrukte
lånemidler .

Startlån fra Husbanken på 100 millioner kroner ble overført til kommunen i 1.
tertial.
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Ubrukte startlånsmidler var 55 , 2 millioner kroner ved inngangen til 20 20 .
Medregnet det nye lånet på 100 millioner kroner, er disponible startlånsmidler
15 5,2 millioner kroner i 2020. Regnskapet viser at 2 7 , 5 millioner kroner er
videreformidlet ved utgangen av 1. tertial . Gjenstående disponible
startlånsmidler er 12 7, 7 millioner kroner .

Ved utgangen av 1. tertial utgjør startlåns midlene en betydelig andel av
kommunens likvide midler på konsernkontoen. Det er verdt å merke seg at
midlene er likvide fordi de er en del av konsernkontoen, men de er ikke frie
midler. Midlene er bundet i den forstand at de må brukes til videreformidling av
startlån.

Avdrag
I opp rinnelig budsjett for 20 20 er det lagt til grunn 1 26,4 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
nedbetalingsplaner.

Det foreligger ingen beregning av minimumsavdrag på rapporteringstidspunktet.
Det budsjetterte avdragsnivået oppre ttholdes som det beste målet på
nedbetaling av lånegjelden.

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 19,45 år.

Kommunen har ikke beta lt ekstraordinære avdrag i 1. tertial. Det planlegges
med betaling av ekstraordinære avdrag på startlån når regnskap 2019 er
godkjent . Beløpet fastsettes basert på ekstraordinære mottatte avdrag på
startlån for fjoråret.

Fastrenteandel , rentebindingstid og refinansieringsrisiko
I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, rentebindingstid
og refinansieringsrisiko:

Ved inngangen til 2020 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponerte
gjeld 66,3 prosent og er ved utgangen av 1. tertial 65,9 prosent.

Rentebindingstiden var 2, 45 år ved inngangen til 20 20 og er redusert til 2, 03 år
ved utgangen av 1. tertial. Løpetiden er redusert fordi vi er ett år nærmere
forfall.
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Kommunen har to avdragsfrie lån , men ingen av dem forfaller de neste 12
månedene. Andel gjeld til forfall de neste 12 måneder utgjør 4,79 prosent
( ordinære avdrag) .

Fjorårets låneopptak til ikke - gebyrfinansierte investeringer er det største
enkeltlånet i gjeldsporteføljen og utgjør per 1. tertial 14,8 prosent av saml et
investeringsgjeld.

Dagens rentebinding har følgende forfall:



Aktivaklasse Markedsverdi
Avkastning siden

31.03.2020
Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt

Pengemarked 20 994 618 150 971 -7 600 000 14 % 20 % -8 871 900 10 % 30 %

Obligasjoner 43 837 036 986 262 727 759 29 % 30 % -962 742 20 % 40 %

Høyrenteobligasjoner 6 087 406 215 165 5 872 241 4 % 0 % 6 087 406 0 % 10 %

Internasjonale aksjer 32 228 028 2 582 946 -23 186 018 22 % 18 % 5 348 161 8 % 28 %

Internasjonale aksjer valutasikret 26 769 661 2 583 643 24 186 018 18 % 17 % 1 383 120 7 % 27 %

Norske aksjer 19 415 843 1 979 099 0 13 % 15 % -2 984 046 5 % 25 %

Totalt 149 332 592 8 498 087 0 100 % 100 % 0

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1 Produksjonsdato: 07.05.2020

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2020



Totalt 8 498 087 -7 522 786 14 697 840 25 706 318

Avkastning (NOK)
Denne
måned

Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 19.08.2015

Pengemarked 150 971 34 001 1 211 641 1 996 398

Obligasjoner 986 262 -1 367 279 2 332 472 4 739 500

Høyrenteobligasjoner 215 165 215 165 215 165 215 165

Internasjonale aksjer 2 582 946 -4 386 265 9 428 241 14 630 925

Internasjonale aksjer valutasikret 2 583 643 2 583 643 2 583 643 2 583 643

Norske aksjer 1 979 099 -4 602 051 -1 073 322 1 540 687

Avkastning (%)
Denne
måned

Hittil i år
Siste 3 år

ann.
Siste 5 år

ann.
Siden opp-
start ann.

Investeringsportefølje 6,03 % -4,84 % 3,54 % 4,60 %
Referanseportefølje 5,45 % -2,71 % 3,66 % 4,68 %

Pengemarked 0,56 % 0,14 % 1,31 % 1,49 %
ST1 X 0,03 % 0,52 % 0,84 % 0,75 %

Obligasjoner 2,50 % -2,93 % 1,36 % 1,29 %
NORM123D3 1,66 % 3,51 % 2,08 % 1,58 %

Høyrenteobligasjoner 3,66 %
NOHYNH 2,16 %

Internasjonale aksjer 9,90 % -2,91 % 9,06 % 9,31 %
MSCI AC World NR 9,83 % -5,07 % 7,92 % 10,46 %

Int. aksjer valutasikret 10,68 %
MSCI AC World NR Local 8,29 %

Norske aksjer 11,35 % -19,16 % 0,36 % 6,76 %
OSEFX 10,18 % -16,66 % 3,45 % 7,69 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2 Produksjonsdato: 07.05.2020

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2020



Beholdning
Investert

dato
Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi
Allo-

kering
Urealisert

gevinst/tap

Pengemarked

Holberg Likviditet 30.10.2019 118 101,63 101,41 11 977 097 102,05 30.04.2020 12 052 260 8,1 % 75 163

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 14.06.2018 87 139,12 100,32 8 741 558 101,50 30.04.2020 8 844 533 5,9 % 102 975

Klientkonto DNB 175 848 175 848 0,1 % 0

Skyldig honorar -78 023 -78 023 -0,1 % 0

Sum 20 816 480 20 994 618 14,1 % 178 138

Obligasjoner

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration 28.10.2019 230 899,84 99,42 22 955 634 99,13 30.04.2020 22 889 101 15,3 % -66 533

DNB Obligasjon E 24.08.2015 2 038,00 10 349,93 21 093 198 10 278,65 30.04.2020 20 947 935 14,0 % -145 263

Sum 44 048 832 43 837 036 29,4 % -211 796

Høyrenteobligasjoner

Holberg Kreditt 20.11.2015 68 425,96 104,03 7 118 292 88,96 30.04.2020 6 087 406 4,1 % -1 030 886

Sum 7 118 292 6 087 406 4,1 % -1 030 886

Internasjonale aksjer

Fundsmith Equity Fund 20.02.2019 45 976,92 202,28 9 300 000 257,70 30.04.2020 11 848 053 7,9 % 2 548 053

Veritas Global Focus Fund USD C 18.06.2018 28 700,46 295,27 8 474 325 403,18 30.04.2020 11 571 345 7,7 % 3 097 020

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD 24.10.2018 7 402,77 735,42 5 444 134 1 054,30 30.04.2020 7 804 769 5,2 % 2 360 634

RBC Global Equity Focus Fund hedged 16.11.2017 464,57 1 076,26 500 000 1 091,03 30.04.2020 506 861 0,3 % 6 861

Nordea Stabile Aksjer Global 29.01.2016 191,88 2 605,83 500 000 2 590,20 30.04.2020 497 000 0,3 % -3 000

Sum 24 218 459 32 228 028 21,6 % 8 009 569

Internasjonale aksjer valutasikret

RBC Global Equity Focus Fund hedged 16.11.2017 9 857,22 1 030,59 10 158 757 1 091,03 30.04.2020 10 754 522 7,2 % 595 764

Nordea Stabile Aksjer Global 29.01.2016 3 897,00 2 287,39 8 913 970 2 590,20 30.04.2020 10 094 008 6,8 % 1 180 037

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 20.02.2019 5 517,68 1 040,42 5 740 703 1 073,12 30.04.2020 5 921 131 4,0 % 180 428

Sum 24 813 431 26 769 661 17,9 % 1 956 230

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3 Produksjonsdato: 07.05.2020

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2020



Beholdning
Investert

dato
Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi
Allo-

kering
Urealisert

gevinst/tap

Norske aksjer

Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 5 577,99 1 373,23 7 659 851 1 422,18 30.04.2020 7 932 920 5,3 % 273 069

Arctic Norwegian Value Creation 17.06.2019 6 800,37 1 316,10 8 950 000 1 137,06 30.04.2020 7 732 434 5,2 % -1 217 566

Nordea Norge Verdi 20.09.2016 382,59 9 981,30 3 818 708 9 802,99 30.04.2020 3 750 489 2,5 % -68 219

Sum 20 428 558 19 415 843 13,0 % -1 012 715

Totalt 141 444 053 149 332 592 100,0 % 7 888 539
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Pengemarked

Holberg Likviditet 106 313 105 085 160 702 372 828 24.08.2015

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 44 658 -71 632 122 217 122 217 14.06.2018

Klientkonto DNB 0 547 7 358 25 739 19.08.2015

Realiserte poster 0 0 921 364 1 475 614

Sum 150 971 34 001 1 211 641 1 996 398 19.08.2015

Obligasjoner

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration 358 031 -136 207 -50 756 -50 756 28.10.2019

DNB Obligasjon E 444 480 202 480 1 440 037 1 675 621 24.08.2015

Holberg Kreditt 183 751 -1 433 551 -358 420 430 967 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 1 301 612 2 683 668

Sum 986 262 -1 367 279 2 332 472 4 739 500 23.08.2015

Høyrenteobligasjoner

Holberg Kreditt 215 165 215 165 215 165 215 165 07.04.2020

Sum 215 165 215 165 215 165 215 165 06.04.2020

Internasjonale aksjer

Fundsmith Equity Fund 854 982 1 090 908 2 548 053 2 548 053 20.02.2019

Veritas Global Focus Fund USD C 986 184 819 380 3 257 845 3 257 845 18.06.2018

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD 611 304 65 328 3 045 472 3 045 472 24.10.2018

RBC Global Equity Focus Fund hedged 99 026 -2 378 290 -492 208 -492 208 16.11.2017

Nordea Stabile Aksjer Global 31 450 -2 380 208 181 383 2 136 514 24.08.2015

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 0 -1 603 382 -345 131 -345 131 20.02.2019

Realiserte poster 0 0 1 232 826 4 480 379

Sum 2 582 946 -4 386 265 9 428 241 14 630 925 20.08.2015
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Internasjonale aksjer valutasikret

RBC Global Equity Focus Fund hedged 1 153 590 1 153 590 1 153 590 1 153 590 07.04.2020

Nordea Stabile Aksjer Global 904 494 904 494 904 494 904 494 07.04.2020

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 525 559 525 559 525 559 525 559 07.04.2020

Sum 2 583 643 2 583 643 2 583 643 2 583 643 06.04.2020

Norske aksjer

Alfred Berg Aktiv 852 959 -1 650 606 -235 914 273 069 17.02.2016

Arctic Norwegian Value Creation 762 798 -1 908 389 -1 217 566 -1 217 566 17.06.2019

Nordea Norge Verdi 363 342 -1 043 056 -337 658 1 050 489 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 717 815 1 434 695

Sum 1 979 099 -4 602 051 -1 073 322 1 540 687 23.08.2015

Totalt 8 498 087 -7 522 786 14 697 840 25 706 318 19.08.2015
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Investeringsportefølje 6,03 % -4,84 % 3,54 % 4,60 % 19.08.2015
Referanseportefølje 5,45 % -2,71 % 3,66 % 4,68 %

Pengemarked 0,56 % 0,14 % 1,31 % 1,49 % 19.08.2015
ST1 X 0,03 % 0,52 % 0,84 % 0,75 %
Holberg Likviditet HOLIKV1 NO 0,70 % 0,70 % 1,00 % 30.10.2019
ST1 X 0,03 % 0,52 % 0,79 %
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic ABNPENC NO 0,37 % -0,55 % 0,96 % 14.06.2018
ST1 X 0,03 % 0,52 % 1,10 %

Obligasjoner 2,50 % -2,93 % 1,36 % 1,29 % 23.08.2015
NORM123D3 1,66 % 3,51 % 2,08 % 1,58 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration ALGMDIN NO 1,75 % -0,87 % -0,55 % 28.10.2019
ST4X 0,42 % 3,53 % 3,34 %
DNB Obligasjon E AFOBL3 NO 2,45 % 1,07 % 2,44 % 2,42 % 24.08.2015
NORM123D3 1,66 % 3,51 % 2,75 % 2,38 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 3,23 % -19,62 % -3,04 % -0,53 % 24.08.2015
ST1 X 0,04 % 0,53 % 0,86 % 0,76 %

Høyrenteobligasjoner 3,66 % 06.04.2020
NOHYNH 2,16 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 3,66 % 07.04.2020
ST1 X -0,01 %
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Internasjonale aksjer 9,90 % -2,91 % 9,06 % 9,31 % 20.08.2015
MSCI AC World NR 9,83 % -5,07 % 7,92 % 10,46 %
Fundsmith Equity Fund FSEFIAU LX 7,78 % 10,14 % 24,83 % 20.02.2019
MSCI World NR 9,33 % 2,20 % 16,80 %
Veritas Global Focus Fund USD C VERGLAU ID 9,32 % 7,62 % 18,98 % 18.06.2018
MSCI World NR 9,33 % 2,20 % 13,20 %
Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD AKOLDF1 ID 8,50 % 0,84 % 26,66 % 24.10.2018
MSCI World NR 9,33 % 2,20 % 19,07 %
RBC Global Equity Focus Fund hedged RGFOANH LX 1,37 % 28.04.2020
MSCI AC World NR Local 1,26 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO -0,60 % 28.04.2020
MSCI World NR Local 1,20 %
Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK AKOLCF1 ID 0,00 % -22,91 % -5,35 % 20.02.2019
MSCI World NR Local 1,96 % -18,53 % -5,63 %

Internasjonale aksjer valutasikret 10,68 % 06.04.2020
MSCI AC World NR Local 8,29 %
RBC Global Equity Focus Fund hedged RGFOANH LX 12,02 % 07.04.2020
MSCI AC World NR Local 7,52 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO 9,84 % 07.04.2020
MSCI World NR Local 7,86 %
Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK AKOLCF1 ID 9,74 % 07.04.2020
MSCI World NR Local 7,86 %

Norske aksjer 11,35 % -19,16 % 0,36 % 6,76 % 23.08.2015
OSEFX 10,18 % -16,66 % 3,45 % 7,69 %
Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 12,05 % -17,22 % 1,93 % 7,68 % 17.02.2016
OSEFX 10,18 % -16,66 % 3,45 % 8,32 %
Arctic Norwegian Value Creation SOLNOED ID 10,94 % -19,79 % -12,09 % 17.06.2019
OSEFX 10,18 % -16,66 % -8,16 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO 10,73 % -21,76 % -2,55 % 6,31 % 24.08.2015
OSEFX 10,18 % -16,66 % 3,45 % 7,69 %
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Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK OVERFØRT 06.04.2020 5 517,68 977,87 -5 395 573

Holberg Kreditt OVERFØRT 06.04.2020 68 425,96 85,82 -5 872 241

Nordea Stabile Aksjer Global OVERFØRT 06.04.2020 3 897,00 2 358,10 -9 189 514

RBC Global Equity Focus Fund hedged OVERFØRT 06.04.2020 9 857,22 974,00 -9 600 931

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK OVERFØRT 07.04.2020 5 517,68 977,87 5 395 573

Holberg Kreditt OVERFØRT 07.04.2020 68 425,96 85,82 5 872 241

Nordea Stabile Aksjer Global OVERFØRT 07.04.2020 3 897,00 2 358,10 9 189 514

RBC Global Equity Focus Fund hedged OVERFØRT 07.04.2020 9 857,22 974,00 9 600 931

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration TEGNING 23.04.2020 38 589,06 98,47 3 800 000

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic INNLØSNING 23.04.2020 37 461,49 101,44 -3 800 000

Holberg Likviditet INNLØSNING 23.04.2020 37 281,15 101,93 -3 800 000

DNB Obligasjon E TEGNING 28.04.2020 273,38 10 242,29 2 800 000

Nordea Stabile Aksjer Global TEGNING 28.04.2020 191,88 2 605,83 500 000

RBC Global Equity Focus Fund hedged TEGNING 28.04.2020 464,57 1 076,26 500 000

Netto endring likvide midler 0

Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0

Periodens utvikling
Markedsverdi

31.03.2020
Avkastning Kostnader Bevegelser

Markedsverdi
30.04.2020

Pengemarked 28 443 647 150 971 0 -7 600 000 20 994 618

Obligasjoner 42 123 015 986 262 0 727 759 43 837 036

Høyrenteobligasjoner 0 215 165 0 5 872 241 6 087 406

Internasjonale aksjer 52 831 100 2 582 946 0 -23 186 018 32 228 028

Internasjonale aksjer valutasikret 0 2 583 643 0 24 186 018 26 769 661

Norske aksjer 17 436 744 1 979 099 0 0 19 415 843

Totalt 140 834 506 8 498 087 0 0 149 332 592
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Klinten skilles fra hveten
O slo, 7 . mai 2020

En refleksjon

"Time is the friend of the wonderful business, the enemy of the mediocre."

Warren Buffet, Letter to shareholders of Berkshire Hathaway, 2. mars 19 90

Makro

Vår investeringsfilosofi er å kjøpe kvalit etsselskaper til
en fornuftig pris med en langsiktig horisont . Dette er
selskaper som ikke nødvendigvis i enhver periode har
bedre avkastning enn markedet . Men det treffende
sitatet , som er hentet fra Warren Buffet s aksjonær -
brev , minner om be tydningen av langsiktighet . V i tror
at kvaliteten i selskapene g ir resultater over tid. De t
året vi er inne i , er en slik tid hvor kvalitet verdsettes .

Smitteverntiltakene som ble implementert under
koronakrisen har gitt en kr aftig reduksjon i øk o nomisk
ak tivitet og tilsvarende økning i arbeidsledig het . S olide
selskaper med god egenkapitalavkastning har stått seg
bedre enn markedet generelt. Figuren til høyre
illustrerer dette med avkastningen for tre in dekser
siden nyttår , målt i lokal valuta .

V erdensindeksen MSCI All Countries World falt som
kjent kraftig i første del av koronakrisen . Den er
illustrert med den sorte linjen i grafen. Myndigheter og
sentralbanker responderte på de økonomiske
problemene med ny ekspansiv penge - og finanspolitikk ,
noe som bidro mye til markedsoppgangen i april .
Indeksen MSCI All Countries Quality har også falt siden
nyttår, men har hatt en avkastning som er bedre enn
verdensindeksen hittil i år, relativt sett. MSCI All
Countries Quality fokuserer på kv alitetsaksjer, ved at
den inkluderer selskaper fra verdensindeksen som har :

1. Høy egenkapitalavkastning
2. Lav gjeldsgr ad
3. God stabilitet i inntjeningen

Det er mange andre elementer som viser kvalitet i et
selskap enn de tre som inng år i indeksen . Poenget med
figuren er likevel at gode og solide selskaper står seg
bedre i urolige tider , relativt til andre selskaper.
Investorene skiller klinten fra hveten.

Et eksempel på slik e kvalitetsselskaper er Charter
Communications, en amerikansk leverandør av
internett og kabel - TV med 27 millioner kunder i USA,
spesielt blant husholdninger. Selskapet har ikke gjort
noe dramatisk annerledes i 2020 , men har fortsatt å
levere god og voksende i nntjening og fri kontantstrøm .
R egnskap for første kvarta l , som inkluderer første delen
av koronakrise n , viste ganske enkelt fortsatt gode tall .
F olks behov for internett har heller styrket seg i disse
tider med sosial distansering . Aksjen har steget i verdi
hittil i år , i lokal valuta.

Kv alitetsaksjer s tår seg relativt bedre

Kilde: Bloomberg

Avkastning – hittil i år

Avkastningen til verdensindeksen for aksjer, MSCI All
Countries World , i norske kroner hittil i år per 30 . april
er 1 ,6 % . D enne avkastningen var imidlertid et resultat
av svekk et NOK. Tilsvarende avkastning i lokal valuta
var - 11,7 %. Europ eiske aksjer var med å trekke ned
avkastning en .

Det var de mer stabile, globale sekto rene, helse, IT,
kommunikasjon og konsum, som har hatt best
avkastning hittil i år. Energi - og finanssektor en var
særskilt svak e med henholdsvis - 2 4, 2 % og - 14,6 %
avkastning hittil i år per 30. april , målt i NOK.

Hittil i år, per 30. april hadde Oslo Børs , målt ved OSEFX -
indeksen, falt 16,7 %.
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Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged NOK
måler avkastningen t il internasjonale obligasjoner med
høy kredittverdighet sikret til NOK. Avkastningen hittil i
år per 30 . april var 2,9 %. Løpende rente per 3 0 . april
var 1, 0 % mot 1,5 % ved inngangen til året, regnet i USD.

Bloomberg Barclays Global High Yield Hedged NOK
måler avkastningen til internasjonale høyrente -
obligasjoner sikret til NOK. Avkastning hittil i år per 3 0 .
april var - 12,5 %. Løpende rente per 3 0 . april var 9,4 %,
mot 5,7 % ved inngangen til året, regnet i USD.

Løpende rente til ST5X, indeksen for 5 - åri ge norske
statsrenter, var 0,5 % per 3 0 . april , mot 1,4 % ved
årsskiftet.

NBP Norske obligasjoner med høy kredittverdighet og
tre års rentedurasjon, har gitt 3,5 % avkastning hittil i år
per 3 0. april . Indeksens løpende avkastning var 1,4 %
per 3 0 . april , mot 2,3 % ved årsskiftet.

Indeksen NBP Norske høyrenteobligasjoner har gitt
- 14, 4 % avkastning i samme periode, og løpende
avkastning var 12,4 % per 3 0 . april , mot 6,9 % ved
inngangen til året.

Hittil i år, per 3 0. april har gullprisen steget med
10,8 %. Industrimetallene k obber og aluminium har falt
med henholdsvis 16,1 % og 18,1 %. Råvare prisene er
målt i USD .

Oljeprisen (Brent) har falt kraftig og var per 30. april
USD 25, 3 , som er 61,7 % lavere enn ved årsskiftet.
Oljeprisfallet har vært ett av de mest dramatiske
markedskonsekvensene av koronakrisen. Et stort
etterspørselsfall har fylt opp oljelagrene til rand en.

Valutamarkedet har vært preget av svært høy
volatilitet. Hittil i år, per 30 . april hadde USD, EUR, GBP
og SEK styrket seg mot NOK med henhold svis 16,7 %,
14,0 %, 10,8 % og 1 2,0 %.

Likviditet, Verdi og Sentiment

Investor er s søken etter kvalitetsaksjer har som nevnt
vært en viktig faktor for den relative avkastningen hittil
i år. Men det er styrket likviditet gjennom penge - og
finanspolitikk som er mye av årsaken til den gode
absoluttavkastningen i april.

Ny, ultraekspansiv pengepolitikk i mange land bidro til
å redusere likviditetspremien i markedene.
Obligasjonsmarkedene tør ket ut da koronakrisen slo til,
noe som gav ytterligere verdifall. Nå e r markedene i
større grad fungerende igjen og verdiene hentet seg
noe inn igjen bare av den grunn.

En viktig type pengepolitiske tiltak er gjenopptakelsen
av store verdipapirkjøp , gjern e kalt kvantitative
lettelser . Figuren til høyre viser endringen i de s tore
sentralbankenes balanser de siste årene , mye som
resultat av verdipapirkjøpene . Slike vir k emidler ble for
alvor kjent etter finanskrisen. Forskjellen denne gangen
er hvor hurtig pr ogrammene ble satt i verk og hvor
sterkt balanseveksten av den grunn ha r blitt .

Finanspolitiske tiltak har vært mye sterkere i denne
krisen enn under F inanskrisen. Skatteutsettelser og
- reduksjoner, direkte statlig støtteoverføringer og

låneordninger grip er rett inn i underliggende økonomi
for å dempe fallet i økonomisk akti vitet. Selv om det tar
tid før alle tiltakene gir effekt i realøkonomien har de til
en viss grad allerede blitt neddiskontert i
verdipapirmarkedene.

Om effekten til slutt blir sterk nok til å opprettholde
dagens markedsnivåer , vil være knyttet til hvor sto re
hemningene på økonomisk vekst blir ved ytterligere
forlengelser av smitteverntilttak.

Sentralbankene kjøper store volum av verdipapirer

Kilde: Bloomberg

Konklusjon

Den store usikkerheten er hvor lenge de omfattende
smittehemme nde tiltak må vare , og i hvor høy grad
veksten i global økonomi kommer tilbake . I denne
situasjonen har h istorisk sterke finans - og
pengepolitiske tiltak vært sentrale for å løfte
markedene i april.

På grunn av den vedvarende usikkerheten til
inntjeningsut viklinge n har modellporteføljen om lag
nøytralvekt i aksjer med noe overvekt i internasjonale
aksjer og noe undervekt i norske aksjer. Vi beholder
overvekt en i høyrente .
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R elevante markedsindikatorer p e r 30 . april 20 20

Avkastningsperiode, ikke annualisert: siste mnd 3 mnd hittil i år 12 mnd 3 år 5 år kurs/yield
Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 mnd 0,0 % 0,5 % 0,5 % 1,4 % 2,5 % 3,9 % 0,28 %
Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år 0,4 % 3,0 % 3,5 % 4,5 % 5,9 % 8,5 % 0,43 %
Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år 1,0 % 4,5 % 5,5 % 7,0 % 9,2 % 12,9 % 0,52 %
NBP obligasjoner, høy kredittverdighet (RM123D3) 1,7 % 2,3 % 3,5 % 4,7 % 8,5 % 13,4 % 1,39 %
NBP høyrenteobligasjoner (H YNK) 5,4 % - 15,4 % - 14,4 % - 12,7 % - 2,9 % 3,3 % 12,36 %
Bloomberg Barclays Global Mul tiverse Hedged NOK 1,7 % 0,4 % 2,2 % 6,8 % 11,5 % 17,9 % 1,36 %
Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged NOK 1,6 % 1,0 % 2,9 % 7,5 % 12,0 % 17,9 % 1,00 %
Bloomberg Barclays Global High Yield Hedged NOK 4,3 % - 12,8 % - 12,5 % - 8,7 % - 3,5 % 10,5 % 9,43 %
Oslo Børs Fondsindeks 10,2 % - 15,2 % - 16,7 % - 10,3 % 10,7 % 24,1 % 770,00
Oslo Børs Hovedindeks 9,6 % - 15,2 % - 16,8 % - 12,0 % 11,1 % 21,2 % 775,11
Oslo Børs Small Cap Index 15,4 % - 26,5 % - 30,7 % - 25,7 % - 23,2 % - 25,4 % 488,39
Oslo Børs Egenkapitalbevisindeks 11,6 % - 13,3 % - 11,6 % - 2,3 % 30,3 % 56,5 % 1 934,30
Oslo Børs Eiendomsindeks 6,9 % - 19,6 % - 16,5 % 0,3 % 21,1 % 41,4 % - -
VINX Benchmark Cap 6,4 % - 0,4 % 3,2 % 13,9 % 27,3 % 53,0 % 470,53
MSCI All Countries (A C) World Local 10,3 % - 11,2 % - 11,7 % - 4,2 % 15,1 % 27,8 % - -
MSCI All Countries (AC) World 9,1 % - 2,0 % 1,6 % 12,9 % 36,1 % 68,5 % - -
MSCI Developed World 9,3 % - 1,9 % 2,2 % 14,0 % 38,1 % 73,0 % - -
MSCI Emerging World 7,6 % - 2,6 % - 2,7 % 4,5 % 21,4 % 35,4 % - -
MSCI Frontier World 5,2 % - 12,7 % - 8,6 % 2,5 % 10,4 % 21,1 % - -
MSCI Developed Europe (EMEA) 4,4 % - 8,4 % - 6,5 % 2,6 % 13,8 % 29,3 % - -
MSCI Emerging Europe (EMEA) 8,5 % - 12,8 % - 11,4 % - 1,8 % 9,6 % 21,0 % - -
MSCI Develope d North America 11,5 % 0,4 % 5,4 % 18,4 % 50,3 % 98,3 % - -
MSCI Emerging Latin America 4,8 % - 31,8 % - 32,5 % - 25,6 % - 16,4 % - 3,2 % - -
MSCI AC Asia Pacific ex Japan 8,2 % 0,7 % 1,6 % 8,6 % 27,4 % 45,7 % - -
MSCI Japan 3,9 % - 1,0 % 2,3 % 15,2 % 2 8,1 % 51,6 % - -
MSCI AC Consumer Discretionary 13,9 % 2,4 % 6,1 % 15,7 % 43,3 % 81,3 % - -
MSCI AC Consumer Staples 4,5 % 2,0 % 6,5 % 16,3 % 28,3 % 63,5 % - -
MSCI AC Energy 14,1 % - 20,6 % - 24,2 % - 24,0 % - 14,1 % - 13,5 % - -
MSCI AC Financials 5,5 % - 15,8 % - 14,7 % - 7,0 % 5,8 % 30,4 % - -
MSCI AC Health Care 10,0 % 11,7 % 15,4 % 36,8 % 60,3 % 84,7 % - -
MSCI AC Industrials 6,6 % - 10,2 % - 7,0 % 1,0 % 17,2 % 52,7 % - -
MSCI AC Information Technology 11,6 % 5,9 % 14,0 % 35,2 % 97,0 % 188, 2 % - -
MSCI AC Materials 12,3 % - 2,1 % - 3,2 % 4,8 % 19,5 % 44,0 % - -
MSCI AC Real Estate 6,7 % - 7,6 % - 3,6 % 5,5 % 24,3 % 45,8 % - -
MSCI AC Communication Services 10,0 % 4,2 % 9,1 % 18,3 % 31,8 % 45,2 % - -
MSCI AC Utilities 2,3 % - 6,3 % 2,9 % 16,1 % 37,1 % 66,8 % - -
USDNOK - 1,4 % 11,4 % 16,7 % 18,8 % 19,4 % 36,1 % 10,25
EURNOK - 2,2 % 10,0 % 14,0 % 15,9 % 20,0 % 32,8 % 11,22
GBPNOK 0,0 % 6,2 % 10,8 % 14,7 % 16,1 % 11,6 % 12,90
SEKNOK 0,0 % 9,8 % 12,0 % 15,4 % 8,3 % 16,1 % 1,05
Bloomberg Commodity - 1,5 % - 18,5 % - 24,5 % - 23,2 % - 23,7 % - 37,8 % - -
Bloomberg Agriculture and Livestock - 5,6 % - 12,3 % - 17,9 % - 13,3 % - 29,9 % - 36,1 % - -
Brent Crude (ICE) 11,1 % - 56,6 % - 61,7 % - 65,3 % - 51,2 % - 62, 2 % 25,27
Norway Salmon Exports Fresh Price (NOK/Kg) - 4,2 % - 25,2 % - 24,8 % - 18,8 % - 12,9 % 50,1 % 56,46
Gull spot 5,6 % 6,6 % 10,8 % 31,5 % 33,2 % 42,9 % 1 687,66
Aluminium spot - 2,2 % - 14,5 % - 18,1 % - 18,2 % - 23,3 % - 24,5 % 1 459,00
Kobber spot 4,5 % - 7,0 % - 16,1 % - 19,7 % - 9,6 % - 18,9 % 5 160,25
Alle avkastningstall er i NOK uten valutasikring, med unntak av NBP sine indekser (sikret til NOK) , globale renteindekser (sikret til NOK),

MSCI All Countries (AC) World Local ( avkastning i lokal valuta) og råva reindeksene (avkastning i USD).

Ansvarsbegrensning . Dette månedsbrevet uttrykker Industrifinans Kapitalforvaltnings vurderinge r og markedssyn per brevs dato. Markedssynet og vurderingene er

gjenstand for løpende overvåking som følge av markedsendringer, ny informasjon og øvrige forhold, og kan derfor endres på ethvert tidspunkt. Markedsbrevet er på

ingen måte et tilbud om eller u nderlag for beslutninger om kjøp og salg av verdipapirer. Referanser til enkelte aktivaklasser, verdipapirfond eller verdipapirer er for

eksemplifiserende formål og er ikke ment å være, og skal heller ikke oppfattes til å være, anbefalinger for kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkastning er ingen

garanti for fremtidig avkastning.
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1 Introduksjon
Industrifinans har beskrevet sin filosofi og prosess for forvalterseleksjon i et eget notat. Prosessen følger tre
hovedspor: kvalitativ, kvantitativ og en vurdering av motpartsrisiko. Det kvalitative vektlegges mest, hvor
grunnlaget legges i møter med forvalter. Siste møte med forvalter var i mars 2020.

1 .1 Overordnet vurdering

Virtus GF SGA Global Growth Fund, heretter kalt SGA Global Growth Fund (fondet), forvaltes av Sustainable
Growth Advisers (SGA). Robert Rohn, George Fraise og Gordon Marchand er ansvarlige forvaltere. De tre
porteføljeforvalterne er grunnleggerne av SGA og har startet opp forvaltningen av denne strategien. SGA eies
69 % av Virtus Investment Partners og 31 % av partnerne i SGA. Hele SGA er fokusert rundt samme team,
filosofi og prosess. Forvaltningen er forankret i grundig fundamentalanalyse av kvalitetsselskaper med
bærekraftig forretningsmodell. SGA har en lang investeringshorisont og et sterkt forhold til ESG. Porteføljen
er konsentrert og preget av solide og lønnsomme selskaper i vekst. Historisk har strategien og aksjevalgene
levert vesentlig høyere inntjeningsvekst enn markedet, og det med lavere volatilitet i den samme inntjeningen.
Dette har videre bidratt godt til at forvaltningsteamet også har levert gode avkastningsresultater over tid.

Mange elementer ved forvaltningen inngår i vurderingen, som det framgår av dette fondsnotatet. Avgjørende
kriterier for valg av dette fondet til modellporteføljen var flere. De allmenne kriteriene var godt oppfylt med
en investeringsfilosofi som er i tråd med vår egen og demonstrerte resultater i form av risikojustert
meravkastning på svært høyt nivå sammenlignet med konkurrenter. Spesielle elementer som medvirket til
investeringsbeslutningen i dette tilfellet var et sterkt og stabilt team og dets svært konkurransedyktige
avkastningsprofil. I denne seleksjonen var også deres ESG-profil spesielt framhevet.
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1 .2 Oppsummering

Forvaltningselement Vurdering

Kvalitativ vurdering

Team George Fraise, Gordon Marchand og Robert Rohn er ansvarlige portefølje-
forvaltere og har forvaltet fondet siden oppstart.

Filosofi SGAs forvaltningsfilosofi er sentrert rundt kvalitet, vekst og verdsetting.

Analyse Analysen er fundamental og selskapsorientert.

Metode Forvaltningsmetoden styres av overbevisning og avkastningsmuligheter.

Risiko Risikostyringen er knyttet til dyp kjennskap til selskapene.

Operativ SGA har egen handelsdesk.

Compliance SGA har egen, separat compliance.

ESG SGA har signert UN PRI og følger eksklusjonslisten til Etikkrådet til SPU.

Kvantitativ vurdering

Beholdning vs. strategi Beholdningen gjenspeiler strategien.

Avkastning vs. strategi Avkastningen er god og i tråd med strategien.

Avkastning vs. mål Avkastningen oppfyller målsetningen.

Avkastning vs. peer Avkastningen på medium til lang historikk står seg svært godt mot konkurrenter.

AUM Strategien har en forvaltningskapital på om lag 3,6 milliarder USD. Inkludert
overlappende mandater, forvalter SGA totalt 14,9 milliarder USD.

Honorar og TER Forvaltningshonoraret er på linje med konkurrenter.

Motpartsrisiko

Fondet Fondet er et UCI TS, registrert i Irland og godkjent for markedsføring i Norge.

Investeringer Fondet har en veletablert depotmottaker i EØS.

Tilsyn Forvaltningsselskap, fond, administrator og depotmottaker er under tilsyn.

Organisering SGA er en veletablert og fokusert boutique.

Kontinuitet Det er god kontinuitetssikring med tre porteføljeforvaltere.

Interessekonflikter Interessekonflikter er kontrollert ved at porteføljeforvalterne har betydelige
andeler av egne midler investert i fondet og overlappende strategier.

Rapportering Teamet rapporterer månedlig og gir utdypet kommentar hvert kvartal.

Oppfølging SGA er svært serviceorientert.

Likviditet Fondet har daglig likviditet.
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1 .3 Korte fondsfakta

Fondstype 1 Fondet er et globalt aksjefond .

Andelsklasser /
søsterfond 2

SGA Global Growth Fund har flere ulike andelsklasser, hvorav Industrifinans benytter
andelsklasse USD D Acc og NOK H Acc.

Identifikatorer
og valuta 3

Andelsklasse ISIN Bloomberg-ticker Valuta

USD D Acc I E00BDR6MJ45 SGGEGDA I D USD (åpen)

NOK H Acc I E00BJ9MH N17 SGGEGHA I D NOK (sikret)

Forvaltnings-
honorar, rabatt
og samlet
kostnad 4

Andelsklasse Forvaltningshonorar
før / etter rabatt

Rabatt Estimert kostnad i
2020 før / etter rabatt

USD D Acc 0,75 % / 0,65 % 13,33 % 0,90 % / 0,80 %

NOK H Acc 0,75 % / 0,65 % 13,33 % 0,95 % / 0,85 %

Likviditet og
NAV5

N AV beregnes for hver handelsdag og publiseres på Bloomberg.

Fondsandeler kan handles med samme frekvens.

1 Kilde: Fund Questionnaire 03/2020
2 Kilde: Fund Questionnaire 03/2020
3 Kilde: Fund Questionnaire 03/2020
4 Kilde: Fund Questionnaire 03/2020, prospectus supplement per 09.08.2019, nøkkelinformasjon for USD D Acc og NOK H Acc per 22.01.2020
5 Kilde: Fund Questionnaire 03/2020, Bloomberg
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2 Kvalitativ evaluering av forvaltningen

2.1 Målsetning og investeringsunivers i

Fondets målsetning er å oppnå langsiktig kapitalvekst.

Fondet kan investere i aksjer lokalisert i hele verden, men maksimum 25 % av forvaltningskapitalen kan være
investert i fremvoksende markeder. Fondet vil hovedsakelig investere i store og mellomstore selskaper.

2.2 Forvaltningsteam ii

Forvaltningsteamet består av 11 personer som er lokalisert i Stamford, Connecticut i USA. George Fraise,
Gordon Marchand og Robert Rohn er ansvarlige porteføljeforvaltere og har forvaltet fondet siden oppstart.
De tre porteføljeforvalterne grunnla SGA sammen i 2003 og er alle medlem av SGA sitt Advisory Board. Tucker
Brown, Alexandra Lee, Kishore Rao, Hrishikesh (HK) Gupta, Luying Wang, James Li, Jon Richter og Julian
Cochran er analytikere. Alle teammedlemmene fungerer som generalister med ulike bakgrunner.
Porteføljeforvalterne fungerer også som analytikere med egne ansvarsområder.

Alle analytikerne er medlemmer av SGAs investeringskomité og deltar i diskusjoner rundt mulige investeringer,
mens siste beslutningsansvar ligger hos de tre porteføljeforvalterne. Enhver handel krever at to av tre
porteføljeforvaltere er enige for at den skal bli gjennomført. En struktur med tre porteføljeforvaltere sikrer
handlekraft og flertallsstyre ved hver endelig beslutning.

George Fraise er analytiker og porteføljeforvalter for SGA Global Growth Fund. Han
er utdannet BA ved Trinity College og MBA ved Stern School of Business ved New York
University. George Fraise startet sin karriere i 1987 og har vært analytiker hos Drexel
Burnham Lambert, Smith Barney og Chancellor Capital Management. I 1997 startet
han hos Scudder Kemper Investments, hvor han var Senior Vice President og
porteføljeforvalter. I 2000 startet han hos Yeager, Wood & Marshall, hvor han blant
annet var styremedlem og porteføljeforvalter. George Fraise var med å grunnlegge
SGA i 2003.

Gordon Marchand er analytiker og porteføljeforvalter for SGA Global Growth Fund.
Han er utdannet B.Sc. ved Georgetown University, MBA ved University of
Massachusetts og master ved Oxford University. Han er også autorisert
finansanalytiker (CFA), investeringsrådgiver (CIC) og revisor (CPA). Gordon Marchand
startet sin karriere i 1982 som konsulent hos Price Waterhouse. I 1984 startet han hos
Yeager, Wood & Marshall, hvor han blant annet var styremedlem, COO og CFO. Han
har tidligere vært styreleder og hatt andre sentrale roller i Investment Adviser
Association. Gordon Marchand var med å grunnlegge SGA i 2003.

Robert Rohn er analytiker og porteføljeforvalter for SGA Global Growth Fund. Han er
utdannet BA ved Dartmouth College og MBA ved Harvard Business School. Han startet
sin karriere i 1983 hos JP Morgan med kredittanalyse og bedriftsfinans. Fra 1988 til
1991 jobbet han hos Yeager, Wood & Marshall, hvor han var Vice President og
medlem av deres Investment Policy Committee med ansvar innen aksjeanalyse og
porteføljeforvaltning. Robert Rohn startet i W.P Stewart & Co i 1991, hvor han blant
annet var porteføljeforvalter, styreleder og CEO for selskapets virksomhet i USA.
Robert Rohn var med å grunnlegge SGA i 2003.
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2.3 Forvaltningsfilosofi iii

SGAs forvaltningsfilosofi er sentrert rundt elementene
kvalitet, vekst og verdsetting. Dette er illustrert av SGA
i figuren til høyre. Forvaltningsfilosofien er basert på
følgende prinsipper:

Identifiser de globale selskapene som gir sterk,
forutsigbar og bærekraftig vekst på lang sikt.
Invester med overbevisning basert på grundig
selskapsanalyse.
Konstruer porteføljen basert på investerings-
muligheter, ikke referanseindeksen.
Bruk verdsetting som et avgjørende element i
investeringsprosessen, hvor kontantstrøm-
beregninger reflekterer virkeligheten best.
Invester med et langsiktig tidsperspektiv som
utnytter kortsiktige ineffektiviteter og
volatilitet.

2.4 Forvaltningsprosess iv

SGA utfører fundamental selskapsanalyse og mener at denne metoden gir størst potensial for meravkastning.
SGA mener at den beste måten å skape høy avkastning med lav risiko på, er å investere kun i de mest
forutsigbare og bærekraftige kvalitetsselskapene i vekst. Teamet fokuserer på å estimere fremtidige inntekter
og kontantstrømmer og deretter ta verdsettelsen i betraktning slik at de ikke betaler for mye.

Forvaltningsprosessen er illustrert av SGA i figuren under:

Identifisering av selskaper

Teammedlemmene vurderer tusenvis av selskaper som kandidater til deres liste over kvalifiserte selskaper.
Forvaltningsteamet bruker en robust og systematisk tilnærming for å identifisere mulige nye kandidater. En
kilde til nye idéer er blant annet deres egen filtrering basert på økonomiske nøkkeltall som omsetning,
inntjening per aksje, marginer og volatilitet. En annen kilde er ulike rapporter, publisert av akademiske og
finansielle medier, som identifiserer de beste selskapene innen områder som ledelse, innovasjon og
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merkevarebygging. Hvert kvartal gjennomgår de et vurderingsskjema som rangerer selskaper basert på hvor
ofte de fremheves via de ulike kildene.

Analytikerne presenterer jevnlig nye idéer for investeringskomitéen, som vurderer idéene basert på kvalitet
og langsiktig vekstpotensiale. Hver idé som møter SGAs kvalitet- og vekstkriterier blir tildelt to analytikere som
utfører dyp analyse og due diligence av ledelsen, konkurrenter og bransjen. Analytikerne utfører også 10-års
økonomiske prognoser for selskapene. Analytikerne bruker om lag 2-6 måneder på analyse og due diligence
per selskap før de presenterer deres detaljerte funn på nytt i investeringskomitéen. To av tre
porteføljeforvaltere må være enige for at en aksje skal legges til SGAs liste over kvalifiserte selskaper, der den
gjøres tilgjengelig for kjøp. For å bli inkludert i listen over kvalifiserte selskaper, må et selskap inneha følgende
egenskaper:

Prissetter: De beste selskapene har makt til å sette priser som konsekvent gir gode marginer og sterk
avkastning på investert kapital. Dette er ofte forbundet med en sterk franchise, et sterkt varemerke
eller en lavkostposisjon. I et stadig mer konkurransedrevet globalt miljø tenderer disse selskapene til
å være mer lønnsomme og oppnå økte markedsandeler.
Stabil inntekt: SGA ser etter selskaper med produkter og tjenester som brukes ofte, og som jevnlig må
byttes ut eller fornyes kontraktsmessig. Det er lettere for et selskap å vokse hvis de har en kjerne med
lojale kunder som allerede er forpliktet til å kjøpe selskapets produkter og tjenester. Disse selskapene
er mer forutsigbare og mindre sårbare for økonomiske svingninger.
Global: Selskaper med globalt omfang er ikke begrenset til en bestemt region eller marked for å vokse.
De langsiktige vekstutsiktene er mer bærekraftige på grunn av det globale omfanget av deres
muligheter i markedet.
Finansiell soliditet: SGA fokuserer spesielt på marginstruktur, evne til å skape kontantstrømmer og
favoriserer selskaper med sterk balanse.
God ledelse: SGA legger spesielt vekt på ledelsens gjennomføringsevne og evne til å forvalte
aksjonærkapitalen.

Seleksjon av selskaper

Analytikere utfører kontinuerlig due diligence av alle selskapene på listen over kvalifiserte selskaper. Denne
listen består av rundt 100 selskaper. Selskapene sammenlignes basert på vekst, kvalitet og verdsettelse. SGA
anser kontantstrøm som den viktigste verdiberegningsmetoden og fokuserer på en 10-årig diskontert
kontantstrømmodell, samt selskapenes løpende totalkapitalavkastning.

Antall aksjer i porteføljen er begrenset til 35 for å sikre at porteføljen kun inneholder de selskapene med høyest
overbevisning og best avkastningsmulighet. Dette gjelder uavhengig av om selskapene er en del av
referanseindeksen eller ikke. Til enhver tid vil det være vanlig at selskaper i porteføljen har estimert
vekstpotensiale på opp mot 30 %. Forvaltningsteamet kjøper en aksje når den tilbyr forbedringer i vekst,
kvalitet og verdsettelse. På den andre siden selges en aksje når teamet identifiserer en forverring i
nøkkeldrivere, at verdsettingen blir strukket eller at andre aksjer med lignende kvaliteter og vekstpotensiale
blir mer attraktivt priset. To av tre porteføljeforvaltere må være enige for at et kjøp eller salg skal bli
gjennomført. Porteføljeforvalterne formidler alle investeringsbeslutninger til SGAs egen handelsdesk, som
består av tre personer.

Fondets årlige omløpshastighet har ligget på 0,35-0,40 siden oppstart og var 0,36 i 2019.

2.5 Risikostyring v

SGAs overordnede mål er å bevare og øke kundenes kapital over tid med et lavere risikonivå. SGAs primære
definisjon av risiko er permanent tap av kapital som følge av et negativt avvik i inntjening og kontantstrømvekst
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i forhold til forventet utvikling. Med andre ord kan risiko defineres som volatiliteten i driftsresultatet til
selskapene i porteføljen.

SGAs tilnærming til risikostyring er fundamentalt drevet, uten å benytte programvare eller kvantitative
modeller for å kortollere risikoer. SGA mener at den fundamentale tilnærmingen er bedre, da den ikke prøver
å kvantifisere risiko, noe teamet mener kan være vanskelig og misvisende. Analytikernes selskapsdekning er
avgjørende for risikostyringsprosessen i SGA. Alle medlemmene i investeringskomitéen har en aktiv rolle i SGAs
kvalitative tilnærming til risikostyring.

SGA søker aktivt å maksimere potensialet for attraktiv absolutt- og relativ avkastning på lang sikt ved å
minimere tre typer risikoer:

1. SGA søker å begrense grunnleggende forretningsrisiko ved å være svært selektive ved investeringsvalg.
2. SGA søker å begrense menneskelig risiko gjennom en teambasert prosess.
3. SGA søker å begrense prisrisikoen ved å benytte en egen kontantstrømmodell som sikrer at de ikke

betaler for mye for et gitt vekstnivå.

I tillegg søker SGA å minimere konsentrasjonsrisiko ved å diversifisere porteføljen basert på hvor selskapene
er på sin vekstkurve, underliggende økonomiske drivere, samt allokering på land, region, sektor og industri.

2.6 E SG vi

SGA signerte FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI) i 2014 og følger eksklusjonslisten til
Etikkrådet til Statens Pensjonsfond Utland (SPU).

ESG er integrert i fondets forvaltningsprosess gjennom fokus på kvaliteter og risikoer som kan identifisere
forutsigbar og bærekraftig vekst. Teamet vurderer for eksempel hvor bærekraftig selskapenes langsiktige
inntjening og resultatvekst er. I tillegg tar teamet hensyn til ESG-faktorer i verdsettingen ved å inkorporere
ESG-risikoer i diskonteringsrater.

SGA har tre fokusområder innen ESG:

Selskapsanalyse: SGA foretar fundamental ESG-analyse av selskapenes eierstyring, forretningsmodell,
insentiver og planer for å maksimere aksjonærverdier. Forvaltningsteamet vurderer også selskapenes
inntjeningsestimater, vekstmuligheter og verdsettelse som en del av investeringsbeslutningen. I tillegg
til egne ESG-analyser, benytter SGA tredjepartsleverandøren Sustainalytics’ analyser for alle
selskapene på listen over kvalifiserte selskaper.
Aktivt eierskap: SGA investerer ikke på grunnlag av moralske eller etiske meninger. SGA kommuniserer
med selskapene angående forretningsstrategier, styring og rapportering. Dersom ikke SGAs
kvalitetsforventninger oppfylles, vil ikke teamet kjøpe eller eie aksjene.
Stemmegivning: SGA vurderer om ethvert vedtak de stemmer for vil være i andelseiernes interesse.
Dette gjøres ved bruk av et fullmaktstemmeprinsipp og er basert på lovgivning, analyser og beste
praksis for bransjen.

2.7 Compliance vii

SGA har en separat compliance-funksjon. Daniel Callaway er compliance-ansvarlig.
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3 Kvantitativ analyse av forvaltningsresultater
SGA Global Growth Fund sin offisielle referanseindeks er MSCI All Countries (AC) World. Figurene viser derfor
analyser av fondets avkastning mot denne indeksen. Strategiens investeringsstil og filosofi ble etablert i et
tilsvarende amerikansk fond i 2011. Samme strategi ble deretter også implementert fra oppstarten av det irsk-
baserte SGA Global Growth Fund i 2017. Nåværende porteføljeforvaltere har vært ansvarlige for forvaltningen
siden oppstart. Beregningene i kapittel 3.1 til 3.3 viser avkastning i NOK før fradrag av forvaltningshonorar.

Grafene viser historikk fra 28.02.2011 til 31.12.2019.

3.1 Oversiktsgraf

Kilde: Industrifinans, Bloomberg, eVestment

3.2 Avkastning i kalenderår

Kilde: Industrifinans, Bloomberg, eVestment

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

feb 11 feb 12 feb 13 feb 14 feb 15 feb 16 feb 17 feb 18 feb 19

AKKUM ULERT AVKASTNI N G I N OK

SGA Global Growth Fund MSCI All Countries (AC) World

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

AVKASTNING I NOK, KALENDE RÅR

SGA Global Growth Fund MSCI All Countries (AC) World DIFFERANSE



SGA Global Growth Fund

Side 10

3.3 Ulike aspekt ved avkastningen

Kilde: Industrifinans, Bloomberg, eVestment

Kilde: Industrifinans, Bloomberg, eVestment
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3.4 Konkurrentanalyse

Industrifinans benytter eVestments database over universet som kan relateres til den aktuelle forvalter.
Avkastningen er basert på strategienes samlede resultater i USD før fradrag av forvaltningshonorar, målt mot
MSCI AC World Net. Figurene viser strategiens historikk fra 28.02.2011 til 31.12.2019.

På 3- og 5-års horisont har fondet plassert seg blant de 5 % beste forvalterne som fokuserer på globale aksjer.
Dette er oppnådd med relativt lav risiko, målt gjennom standardavvik, samt gjennomsnittlig relativ risiko.

Kilde: eVestment, Industrifinans

Kilde: eVestment, Industrifinans
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3.5 Forvaltningskapital

Figuren under viser årlig utvikling i forvaltningskapitalen til fondets strategi fra 31.12.2011 til 31.12.2019.

Inkludert overlappende mandater, forvalter SGA totalt 14,9 milliarder USD. Forvaltningskapitalen er fordelt på
amerikanske og globale mandater som utgjør henholdsvis 8,5 milliarder U SD og 6,4 milliarder USD.

Kilde: Fund Questionnaire og presentasjon per mars 2020
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4 Analyse av motpartsrisiko og kvalitet

4.1 Juridisk struktur og tilsynviii

Sustainable Growth Advisers ble etablert av Robert Rohn, George Fraise og Gordon Marchand i 2003. I 2018
kjøpte Virtus Investment Partners 69 % av aksjene i selskapet, mens ansatte fortsatt eier 31 %. Virtus
Investment Partners er et børsnotert amerikansk selskap (VRTS: U S) som er en profesjonell eier av
forvaltningsselskaper som får operere uavhengig under Virtus eierskap. Virtus eierstrategi er at
nøkkelpersonene i datterselskapene skal eie om lag 1/3 av aksjekapitalen og får løpende tildelt om lag 50 %
av overskuddet til bonus for ansatte.

Virtus Global Funds ICAV er registrert i Irland og regulert av den irske sentralbanken (CBI). Fondet er et ICAV.
Underfondet, Virtus GF SGA Global Growth Fund oppfyller kravene til et UCITS-fond og er registrert for
markedsføring i Norge.

Fondets juridiske forvalterforetak, KBA Consulting Management Limited, er underlagt tilsyn av CBI i Irland. KBA
Consulting Management Limited har utkontraktert forvaltningen til Virtus Investment Advisers, Inc., som igjen
har utkontraktert den reelle forvaltningen til Sustainable Growth Advisers, LP (Sub-Advised Investment
Manager). Virtus Investment Advisers, Inc. og Sustainable Growth Advisers, LP er underlagt tilsyn av U.S.
Securities and Exchange Commission (SEC) i USA.

Fondets administrator, BNY Mellon Fund Services (Ireland), er regulert av CBI.

Fondets depotmottaker, BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, er regulert av CBI.

4.2 Rapportering ix

SGA lager månedlig faktaark, månedsrapport og kvartalsvis investorbrev. Faktaarket viser allokering og de
10 største posisjonene. Investorbrevet diskuterer utviklingen i porteføljen og drøfter utsiktene fremover.

Fullstendig beholdningsliste er tilgjengelig månedlig med én måneds forsinkelse.

SGA er løpende imøtekommende for oppfølging og spørsmål.

Utarbeidet / revidert Kommentar
7. mai 2020 Ferdigstilt notat

Ansvarsbegrensning. Dette fondsnotatet uttrykker Industrifinans Kapitalforvaltnings vurderinger per notatets
dato. Vurderingene er gjenstand for løpende overvåking som følge av ny informasjon og øvrige forhold, og kan
derfor endres på ethvert tidspunkt. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Vi tar
forbehold om feil.

i Kilde: prospectus supplement per 09.08.2019, nøkkelinformasjon per 22.01.2020
ii Kilde: sgadvisers.com/investment-strategies/global-growth per 04/2020, employee biographies per 03/2020, Fund Questionnaire per 03/2020
iii Kilde: Fund Questionnaire per 03/2020, presentasjon per 02/2020, sgadvisers.com/about-us/one-philosophy per 04/2020
iv Kilde: Fund Questionnaire per 03/2020, sgadvisers.com/about-us/one-process per 04/2020, presentasjon per 02/2020, faktaark per 28.02.2020
v Kilde: Fund Questionnaire per 03/2020
vi Kilde: unpri.org per 04/2020, Fund Questionnaire per 03/2020, sgadvisers.com/about-us/esg per 04/2020
vii Kilde: Fund Questionnaire per 03/2020
viii Kilde: Fund Questionnaire per 03/2020, prospectus per 09.08.2019, prospectus supplement per 09.08.2019, cbi.ie per 04/2020, finanstilsynet.no per
04/2020, sec.gov per 04/2020, Industrifinans
ix Kilde: Fund Questionnaire per 03/2020, Industrifinans
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Vedlegg
SGA Global Growth Fund sin portefølje per 31.12.2019:

Kilde: eVestment

SGA Global Growth Fund Vekt i % Land Ticker Sektor

Yum! Brands, Inc. 4,05 United States YUM US Forbruksvarer

AIA Group Limited 4,02 Hong Kong 1299 HK Finans

HDFC Bank Limited Sponsored ADR 3,96 India HDB US Finans

Visa Inc. Class A 3,92 United States V US IT

Amazon.com, Inc. 3,66 United States AMZN US Forbruksvarer

salesforce.com, inc. 3,59 United States CRM US IT

Autodesk, Inc. 3,52 United States ADSK US IT

IHS Markit Ltd. 3,51 United Kingdom INFO US Industri

Abbott Laboratories 3,44 United States ABT US Helsevern

Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 3,44 China BABA US Forbruksvarer

Alphabet Inc. Class C 3,44 United States GOOG US Kommunikasjon

Tencent Holdings Ltd. 3,21 China 700 HK Kommunikasjon

Danone SA 3,13 France BN FP Konsumvarer

Nestle S.A. 3,07 Sw itzerland NESN SW Konsumvarer

TJX Companies Inc 3,02 United States TJX US Forbruksvarer

NIKE, Inc. Class B 3,01 United States NKE US Forbruksvarer

Microsoft Corporation 3,00 United States MSFT US IT

New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sp 3,00 China EDU US Forbruksvarer

Novo Nordisk A/S Class B 2,95 Denmark NOVOB DC Helsevern

SAP SE Sponsored ADR 2,88 Germany SAP US IT

Heineken NV 2,88 Netherlands HEIA NA Konsumvarer

Equinix, Inc. 2,86 United States EQIX US Eiendom

Mondelez International, Inc. Class A 2,84 United States MDLZ US Konsumvarer

FleetCor Technologies, Inc. 2,77 United States FLT US IT

Linde plc 2,73 United Kingdom LIN US Materialer

Infosys Limited Sponsored ADR 2,64 India INFY US IT

Illumina, Inc. 2,22 United States ILMN US Helsevern

Sanlam Limited 2,19 South Africa SLM SJ Finans

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,02 United States REGN US Helsevern

MercadoLibre, Inc. 2,00 Argentina MELI US Forbruksvarer

Booking Holdings Inc. 1,95 United States BKNG US Forbruksvarer

FAST RETAILING CO., LTD. 1,91 Japan 9983 JP Forbruksvarer

CP All Public Co. Ltd. 1,01 Thailand CPALL TB Konsumvarer

CASH 2,14

TOTALT 100
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Forslag til vedtak: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune 
 
Dato: 05.06.2020 kl. 13:00 
Sted: Møterom Leseværelset, 2. etasje i rådhuset 
Arkivsak: 19/00257 
  
Til stede:  Anne-Marit Lillestø (V), leder  

Bente Aabel (Sp), nestleder 
Erna Skaugrud (Sp), medlem 
Dag Haakon Henriksen (H), medlem 
Hans Gravermoen Sp), medlem 

  
  
Andre: Rådmann Tore Isaksen 

Daglig leder Inger Anne Fredriksen, Viken kommunerevisjon 
  
Protokollfører: Pål Ringnes, Kontrollutvalgssekretariat i Buskerud 
  

 
 
Det var ett minutts stillhet før møtet på grunn av tidligere ordfører Kjell B. Hansens 
bortgang. 
 
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 
 
 
Kontrollutvalget vedtok å sette ytterligere en sak på sakslisten. Dette blir sak 44/20 
Økonomisk status og prognose 2020. 
 
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 39, 44 og 40-43 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

39/20 20/00106-2 
Uttalelse til årsregnskap 2019 for Ringerike 
kommune 

3 

40/20 20/00062-10 Åpenhetsrapport 2019 4 

41/20 20/00007-4 Sekretariatet informerer 5 

42/20 20/00008-4 Revisor informerer 6 

43/20 19/00258-15 Eventuelt 7 



 2  

44/20  Økonomisk status og prognose for 2020 8 

 
 
Hønefoss , 05.06.2020 
 
 
Anne-Marit Lillestø 
kontrollutvalgsleder  
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Saker til behandling 

39/20 Uttalelse til årsregnskap 2019 for Ringerike kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 05.06.2020 39/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
1. Kontrollutvalgets uttalelse til Ringerike kommunes årsregnskap 2019 vedtas.   
  
2. Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
1. Kontrollutvalgets uttalelse til Ringerike kommunes årsregnskap 2019 vedtas.   
  
2. Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
[Lagre]  
 
  



 4  

 

40/20 Åpenhetsrapport 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 05.06.2020 40/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar åpenhetsrapport 2019 fra Viken kommunerevisjon til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Daglig leder Inger Anne Fredriksen orienterte kort om rapporten. 
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar åpenhetsrapport 2019 fra Viken kommunerevisjon til orientering. 
 
[Lagre]  
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41/20 Sekretariatet informerer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 05.06.2020 41/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Sekretariatet informerte om følgende: 
 

- Spørsmålet om informasjon i kommunestyret, om temaet «Kontrollutvalget og 
revisors rolle». Leder/sekretariatet forespør ordfører 

- Innkalling til møte 11. juni 2020 ble delt ut 
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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42/20 Revisor informerer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 05.06.2020 42/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Daglig leder Inger Anne Fredriksen orienterte om: 
 

- Status for risiko- og vesentlighetsvurdering 
- Forvaltningsrevisjon om skolemiljø blir forsinket 

 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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43/20 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 05.06.2020 43/20 

 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
 
Det var ingen saker/temaer under denne posten. 
 
 
 
 
  
 
 
[Lagre]  
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44/20 Økonomisk status og prognose 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 05.06.2020 44/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
 
Møtebehandling 
 
Rådmannen redegjorde for kommunens økonomi og nøkkeltall. Tilsvarende 
redegjørelse ble gitt i kommunestyrets møte 4. juni 2020. 
 
Udekkede merutgifter knyttet til COVID-19 beregnes nå til cirka kr 10,9 mill. 
 
 
Kontrollutvalgets leder Anne-Marit Lillestø (V) oppsummerte med følgende forslag: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelse fra rådmannen til orientering. 
 
 
Votering 
 
Lederens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar redegjørelse fra rådmannen til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtakene ble gjennomgått i møtet og protokollen ble enstemmig vedtatt. 
 
Møtet ble hevet kl 1455. 
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Vedlegg 

Møteprotokoll fra Kontrollutvalget i Ringerike kommune 11.06.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Ringerike kommune

Dato: 11.06.2020 kl. 13:00
Sted: Fjernmøte
Arkivsak: 19/00257

Til stede: Anne - Marit Lillestø (V), leder
Erna Skaugrud (Ap), medlem
Dag Haakon Henriksen (H), medlem
Hans Gravermoen (Sp) , medlem

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Bente Aabel (Sp), nestleder

Andre: Magdalena Gonerska (sak 52)
Daniel Furre (sak 52)
Oppdragsansvarlig Marianne Elverum, Viken ko mmunerevisjon

Protokollfører: Pål Ringnes

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Sak 44/20 fikk saksnummer 52/20 . Sak 44/20 ble et eget saksnr. i møte 5. juni 2020.

SAKSKART Side

Saker til behandling

45/20 20/00107 - 2 Økonomirapport 1. kvartal 2020 3

46/20 20/00062 -
11

Oppsummering av regnskapsrevisjonen 2019 4

47/20
20/00062 -
12

Risiko - og vesentlighetsvurdering ved forenklet
etterlevelseskontroll 5

48/20 20/00007 - 5 Sekretariatet informerer 6

49/20 20/00008 - 5 Revisor informerer 7



2

50/20 20/00063 - 6 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 8

51/20
19/00258 -
16 Eventuelt 9

52/20 19/00308 - 6 Redegjørelse om oppfølging av fordringer

Hønefoss , 11.06.2020

Anne - Marit Lillestø
kontrollutvalgsleder



3

Saker til behandlin g

45/20 Økonomirapport 1. kvartal 2020

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 11.06.2020 45/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. kvartal 2020 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. kvartal 2020 til orientering.

[Lagre]



4

46/20 Oppsummering av regnskapsrevisjonen 2019

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 11.06.2020 46/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar oppsummering av regnskapsrevisjonen 2019 til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Marianne Elverum redegjorde for
oppsummeringen.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar oppsummering av regnskapsrevisjonen 2019 til orientering.

[Lagre]
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47/20 Risiko - og vesentlighetsvurdering ved forenklet
etterlevelseskontroll

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 11.06.2020 47/20

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

2. Kontrollutvalget imøteser revisors rapportering innen 15. september 2020.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig Marianne Elverum redegjorde for risiko - og
vesentlighetsvurderingen.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

2. Kontrollutvalget imøteser revisors rapportering innen 15. september 2020.

[Lagre]



6

48/20 Sekretariatet informerer

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 11.06.2020 48/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet informerte om følgende:

- Det er reist spørsmål til ordfører om presentasjon i kommunestyret om
«Kontrollutvalget og revisors rolle»

- Om godtgjørelse til kon trollutvalgets medlemmer
- Alle saker fra kontrollutvalget til kommunestyret er nå sendt til politisk

sekretariat
- Kontrollutvalgets l eder og sekretariat skal på kurs 12. juni om planlegging og

gjennomføring av kontrollutvalgsmøter

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]
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49/20 Revisor informerer

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 11.06.2020 49/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Ingen saker .

[Lagre]
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50/20 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 11.06.2020 50/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet informerte om foreløpige saker til neste møte.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]
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51/20 Eventuelt

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 11.06.2020 51/20

Møtebehandling

Ingen saker under denne posten.

[Lagre]
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52/20 Redegjørelse om oppfølging av fordringer

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 11.06.2020 44/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

Magdalena Gonerska og Daniel Furre redegjorde om oppfølging av fordringer.
Følgende ble i hovedsak nevnt:

• Bakgrunnsinformasjon
• Saksgang
• Tjenesteområder og særtrekk
• Sum utestående fordringer
• Utestående per sektor
• Løsningsgrad på 99,66%
• Tendenser knyttet til betalingsproblematikk
• Avskrivninger

Presentasjonen vil sendes kontrollutvalgets medlemmer.

Votering

Sekretariatets forslag ble enst emmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

[Lagre]

Vedtakene ble gjennomgått i møtet, og protokollen ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet kl 1440.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1056-21  Arkiv: 144  

 

Sak: 21/20 

 

Saksprotokoll - Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram - høring og offentlig 

ettersyn  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Kommunestyret vedtar kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel, i henhold til plan- og bygningsloven §§10-1 og 11-13. 

 
 

Behandling i Strategi og plan 16.06.2020: 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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- 

Strategi og plan 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1056-18   Arkiv: 144  

 

 

Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel- vedtak 
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel, i henhold til plan- og bygningsloven §§10-1 og 11-13. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunal planstrategi skal vedtas i starten av hver kommunestyreperiode, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1. Strategien avklarer hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i 

kommende periode for å møte kommunens behov. Planprogrammet setter rammene for hvordan 

kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides.  

 

Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram var til høring og offentig ettersyn i perioden 15. 

februar - 28. mars. Det ble mottatt 10 innspill fra statlige og regionale myndigheter og 

nabokommuner. Planstrategien og planprogrammet er revidert etter politisk behandling 12.02.2020, 

høring og offentlig ettersyn, samt rådmannens vurdering av planbehov.  

 

Rådmannen anbefaler at kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel vedtas. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunal planstrategi 2020-2023 og FNs bærekraftsmål  

Planstrategien skal inneholde en systematisk vurdering av kommunens planbehov i fireårsperioden. 

For å få en oversiktlig og mer behovsstyrt planlegging har det vært viktig å gjøre en prioritering av 

planer og ressursbruk. Ideelt sett bør kommunen ha få, men større planer. For  
 



- 

mange planer bidrar til en svekking av kommuneplanen som styringsdokument, i tillegg til å 

redusere oversiktligheten i plansystemet.  

 

I november 2018 vedtok kommunestyret at FNs bærekraftsmål skal være førende for den 

overordnede planleggingen i Ringerike kommune. I november 2019 ble ni fokusområder for 

Ringerike vedtatt av kommunestyret. Bærekraftsmålene og de utvalgte fokusområdene 

kommunestyret har vedtatt vil ligge til grunn for arbeidet med både samfunnsdelen og 

arealstrategien. Arealstrategien utarbeides som et eget prosjekt «Arealstrategi og bærekraftig 

mobilitet». Arealstrategien skal inneholde føringer for revisjon av kommuneplanens arealdel. De 

mest sentrale føringene fra arealstrategien innarbeides i samfunnsdelen. 

 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  

Ved utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel er det lovpålagt å utarbeide et planprogram som 

sendes på høring og offentlig ettersyn, før det fastsettes i kommunestyret. Planprogrammet skal 

gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning i arbeidet. 

Planstrategien og planprogrammet er slått sammen til ett dokument. 

 

Beskrivelse av saken 

Juridiske forhold  

Planstrategien vedtas av kommunestyret, og er retningsgivende for kommunens prioritering av 

planoppgaver. Kommunen kan imidlertid revidere planstrategien i løpet av perioden etter behov. 

Planstrategien er ikke juridisk bindende og kan fravikes hvis det er gode grunner for det. 

Kommunen kan også når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over planstrategien, men vil da 

måtte gjøre en prioritering av ressursbruk. Avklaring av planbehovet vil da skje gjennom den 

ordinære planprosessen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

29.11.2018 Kommunestyret vedtok i sak 143/18 følgende; «Ringerike kommune skal legge 

  FNs bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet».  

20.03.2019 I strategi og plan i sak 5/19 fikk de folkevalgte en gjennomgang av planlagt  

  fremdrift for kommuneplanprosessen.  

04.04.2019 Vedtak i kommunestyret i sak 35/19 om at Ringerike kommunes overordnede  

 planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig    

 energiomlegging og klimatilpasning skal integreres i kommuneplanen.  

27.08.2019 I strategi og plan fikk de folkevalgte en orientering om pågående arbeid med  

  planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, inkludert  

  integrering av FNs bærekraftsmål.  

07.11.2019 Kommunestyret vedtok i sak 158/19 ni fokusområder blant FNs bærekraftsmål. I 

tillegg ble det vedtatt at «I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå   

hvilke (+) mål som blir støttet og på hvilken måte det blir gjort.»  

12.02.2020 Strategi og plan vedtok å legge kommunal planstrategi 2020-2023 og  

 planprogram ut på høring og offentlig ettersyn, i sak 5/20. Det ble vedtatt med tre 

 tilleggspunkter; 

4. Det utarbeides kommunedelplaner eller lignende planer for de prioriterte 

tettstedene i kommunen, samt andre tettsteder hvor dette er naturlig. 

Rådmannen utarbeider forslag til hensiktsmessig avgrensing.  

5. Det utarbeides en oppdatert handelsanalyse for Hønefoss sentrum og 

nærliggende område. 

6. Det utarbeides en egen Handlingsplan på medvirkning. 



- 

Punkt 4 blir ivaretatt som en del av arbeidet med strategi for arealutvikling og 

bærekraftig mobilitet, samt kommuneplanens arealdel. Punkt 5 er i prosess og punkt 

6 tas inn i planstrategien.  

 

Økonomiske forhold 

Det er budsjett og handlingsprogram som omhandler kommunens økonomiske forhold. 

 
Innspill/merknader ved høring og offentig ettersyn 

Det var ti innspill/merknader til høring og offentlig ettersyn, og kommunen har tatt hensyn til mange 

merknader. Se gjennomgang av dette i eget dokument (Vedlegg 3 «Oppsummering av merknader 

med rådmannens kommentarer). Det kom innspill/merknader fra; 

1. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap 

2. Bærum kommune 

3. Bane NOR 

4. Direktoratet for mineralforvaltning 

5. Norges vassdrags- og energidirektorat  

6. Oslo kommune 

7. Den Norske kirke 

8. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

9. Statens vegvesen 

10. Viken fylkeskommune  

 

Vesentlige endringer i forslaget 

Det er gjort følgende endringer i planstrategien etter politisk behandling 12.02.2020, høring og 

offentlig ettersyn, samt rådmannens vurderinger: 

 

Politisk behandling 12.02.2020 

 Handlingsplan for medvirkning er lagt inn i plantabellen og skal utarbeides i 2020.  

 

Høring og offentlig ettersyn 

 Planstrategien omtaler følgende temaer ytterligere; 

o Utredningsbehovet når det gjelder naturmangfold, kap. 2.4. 

o Utdype de ulike plantypene som er valgt for kommunen, kap. 1.4. 

 Planprogrammet omtaler følgende temaer ytterligere; 

o Strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet, kap. 4.1. 

o Opplegg for medvirkning i samfunnsdelen, kap. 4.3. 

o Utdype hvordan FNs bærekraftsmål vil innarbeides i det overordnede planarbeidet, 

kap. 4.1. 

 

Rådmannens vurderinger 

 Digitaliseringsstrategi er lagt inn i plantabellen og skal utarbeides i 2020-2021. 

 Eierskapsstrategi er lagt inn i plantabellen og skal utarbeides i 2021. 

 Folkehelsemeldingen vil inngå i kommunedelplan for folkehelse, og er derved tatt ut av 

plantabellen 

 Justert fremdrift for følgende planer; 

o Strategi for utvikling av Petersøya: arbeid forventes både i 2020 og 2021 

o Regional plan for Ringeriksregionen: Vi har fått signaler fra Viken om at denne er 

forsinket, uten at ny fremdriftsplan er klar. Fremdrift endret fra 2020 til 2021-2022. 

Fremdrift er her opp til fylkeskommunen. 



- 

o Strategi for kommunens eiendomsvirksomhet: Denne er fremmet for politisk vedtak 

før sommeren 2020 (jf. sak 17/20 i strategi og plan) og fremdrift foreslås derfor 

endret fra 2020-2021, til kun 2020.  

Vurdering av planbehov 

Det er kun planoppgaver kommunen selv utarbeider som er en del av planstrategien. Private 

planoppgaver er dermed ikke representert i tabellen, heller ikke når kommunen er en stor 

samarbeidspart. R=revideres I=Igangsatt U=Utarbeides 

2020 2021 2022 2023 Kommuneplan Ansvarlig 

R    Kommuneplanens samfunnsdel SU 

 R   Kommuneplanens arealdel SU 

R R R R Handlingsprogram og budsjett (kommuneplanens handlingsdel 

med økonomiplan og årsbudsjett) 

ØIT 

2020 2021 2022 2023 Overordnede planer  

U    Risiko- og vesentlighetsvurdering HRF 

R    Alkoholpolitisk handlingsplan HRF 

U    Temaplan for kompetanseutvikling HRF 

U    Digitaliseringsstrategi ØIT 

 U   Eierskapsstrategi SU 

I R R R Beredskapsplan HRF 

R R R R Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse HRF 

  R  Arbeidsgiverpolitikk HRF 

   R Folkehelseoversikt 2023  UF 

U    Handlingsplan for medvirkning  Kom 

2020 2021 2022 2023 Kommunedelplan   

I    Kommunedelplan for idrettsanlegg TKI 

I    Kommunedelplan for masseforvaltning SU 

R    Kommunedelplan for landbruk og beite  SU 

U    Kommunedelplan for utdanning og familie UF 

 U   Kommunedelplan for helse og omsorg HO 

 U   Kommunedelplan for folkehelse  UF 

 R   Kommunedelplan for Vikerfjell (Ådalsfjella) SU 

2020 2021 2022 2023 Helse, omsorg og utdanning  

U    Strategi for barnehage- og skoleutbygging UF 

I    Handlingsplan for Leve hele livet (eldrereform) HO 

2020 2021 2022 2023 Kultur og idrett  

U    Frivillighetsstrategi (og fritidserklæring) TKI 

R    Kulturstrategi TKI 

 U   Temaplan for bibliotek TKI 

 U   Kunststrategi TKI 

2020 2021 2022 2023 Teknisk infrastruktur  

R    Temaplan for trafikksikkerhet TKI 

I    Handlingsplan for vann SU 

U    Beredskapsplan for vannverk i Ringerike kommune TKI 

U    Handlingsplan for overvann i bynære strøk TKI 

R R R R Handlingsplan for det forebyggende arbeidet, brann TKI 

   U Handlingsplan for vei, vann og avløp TKI 

2020 2021 2022 2023 Arealutvikling, næring og mobilitet  

I    Handlingsplan for næring  SU 

U    Parkeringsstrategi for Hønefoss 2020-2030 SU 

U    Strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet SU 

I    Strategi for kommunens eiendomsvirksomhet SU 

U    Strategi for utvikling av Petersøya  SU 

U    Handlingsplan - Velkommen til oss SU 

 U   Temaplan for kulturminner SU 



- 

 U   Regional plan for Ringeriksregionen  SU 

2020 2021 2022 2023 Klima og naturmangfold  

R    Strategi for SMIL og NMSK i Ringerike og Hole SU 

 U   Temaplan for naturmangfold, grøntområder og friluftsliv SU 

 U   Handlingsplan mot forsøpling SU 

 R   Handlingsplan vannforvaltning vannområdet Tyrifjorden  SU 

  R  Strategi for hjorteviltforvaltning SU 

2020 2021 2022 2023 Kommunale reguleringsplaner (areal)  

U    Reguleringsplan for Elvelangs  SU 

U    Reguleringsplan for Hjertelia og bru over til Støalandet  SU 

U    Reguleringsplan for Schjongslunden SU 

U    Reguleringsplan for Gamle Ullerål skole SU 

U  
  

Reguleringsplan for Osloveien og gang- sykkelbru over 

Kvernbergsund bru 

SU 

U U U  Diverse reguleringsplaner for manglende sykkelveier SU 

U U  
 

Interessekartlegging og behovsvurdering av Ringkollen. Ev. 

reguleringsplan for Ringkollen. 

SU 

 U   Reguleringsplan for Asbjørnsens gate SU 

 U   Reguleringsplan for vei og bru over Petersøya SU 

 U   Reguleringsplan for Stasjonstorget/Nordre tangent  SU 

 
 

U  

Reguleringsplan for Kongens gate (fra Kvernbergsund bru) og 

Hønefoss bru 

SU 

 

Rådmannens vurdering 

Merknader og innspill 

De fleste merknadene og innspillene til kommunal planstrategi og planprogram er av overordnet 

karakter, og tas med videre i arbeidet med strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet, 

kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Merknadene/innspillene med 

rådmannens kommentar kommer frem av vedlegg 3. 

 

Kommunal planstrategi 2020-2023  

Hovedhensikten med kommunal planstrategi er å gjøre kommunens planarbeid målrettet og ikke 

mer omfattende enn nødvendig. Rådmannen har gjennomført en prioritering av planoppgaver for 

kommende periode. Flere enkeltplaner er samlet i større planer, noe som vil styrke kommuneplanen 

som styringsdokument. Fremdriften for flere av de kommunale reguleringsplanene avhenger av 

ressursituasjon internt og fremdrift hos andre samarbeidspartnere, f. eks. Viken fylkeskommune ved 

utarbeidelse av reguleringsplaner langs fylkesvei. For å få en bedre oversikt og en mer behovsstyrt 

planlegging har rådmannen valgt å definere plantyper for organisasjonen.  

 

Det er viktig å understreke at planstrategien er retningsgivende for kommunens planarbeid i 

kommende periode. Dersom det underveis dukker opp behov for andre prioriteringer enn det som er 

angitt i planstrategien, kan det politisk fattes vedtak om disse prioriteringene. Det vil ikke 

nødvendigvis være behov for en formell revidering av vedtatt planstrategi.  

 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  

Planprogrammet tar for seg de viktigste rammene for utarbeidelse av kommuneplanens 

samfunnsdel. Ved å slå sammen prosessene for kommunal planstrategi og planprogram vises det en 

god sammenheng i kommuneplanprosessen og det skaper en flytende overgang til det videre 

planarbeidet.  

 

Konklusjon  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at kommunal planstrategi 2020- 2023 

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel vedtas. 



- 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
1. Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, datert 

02.06.2020  

2. Planbehov med forklaring av enkeltplaner, datert 02.06.2020  

3. Oppsummering av merknader med rådmannens kommentar, datert 02.06.2020 
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023 OG

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

R I N G E R I K E
K O M M U N E



Sammendrag
Kommunal planstrategi 2020 - 2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
Kommunal planstrategi er en plan for hvilke kommunale planer Ringerike kommune skal
utarbeide, revidere eller avvikle i inneværende kommunestyreperiode (2020 - 2023).

Kommuneplanen er kommunens mest sentrale styrin gsdokument, og skal gi retning til
kommunens utvikling og arbeid; både som samfunn og organisasjon. Målene i
samfunnsdelen legger føringer for alt planarbeid og kommunens årlige handlingsprogram og
budsjett. Revidering av samfunnsdelen tidlig i perioden gi r bedre tid til gjennomføring av ny
politikk. S amfunnsdel en skal inkludere en arealstrategi som legger føringer for arealdelen.
Videre er behovet for nye eller reviderte planer, både på tvers og innen de enkelte sektorene i
kommunen, vurdert. Dette er opps ummert i tabellen kapittel 3.3 . Klar prioritering av når i
perioden hvilke planer skal prioriteres er viktig både for å gi forutsigbarhet til politikere og
innbyggere og for å kunne disponere ressursene til kommunens administrasjon godt og
effektivt.

I arb eidet med planstrategien er det lagt stor vekt på kommunens egen vurdering av
utfordringsbildet i Ringerikssamfunnet, i tillegg til r egjeringen s forventninger og føringer for
kommunal planlegging .

Det er utarbeidet et tydelig planhierarki som viser samme nhengen mellom de ulike planene,
og det er laget klarere definisjoner for hvilket innhold, prosesskrav og politiske forankringer
ulike typer samfunnsplaner har. Det er definert fire ulike typer samfunnsplaner:
kommunedelplan, strategi, temaplan og handling splan. Kommuneplanen er d et overordnede
styringsdokumentet. Øvrige samfunnsplaner og arealplaner, samt årlige handlingsprogram
og budsjett, skal følge opp og vise hvordan de skal bidra til å nå målene i kommuneplanens
samfunnsdel.

FNs bærekraftsmål
FNs bæ rekraftsmål skal være førende for den overordnede planleggingen i Ringerike
kommune. Dette ble vedtatt i kommunestyret 29.1 1 .201 8. De mest relevante
bærekraftsmålene er valgt ut som fokusområder , som vil følges opp i kommuneplanens
samfunnsdel ved at det k onkretiseres egne, lokale mål innen de prioriterte områdene.

K ommunestyret har også vedtatt at Ringerike kommunes overordnede planlegging innen
reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging og klimatilpasning skal
integreres i kommuneplan en.
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1 I n n l edn i n g

1 . 1 Kommunal planstrategi 2020 - 2023 og planprogram
I plan - og bygningsloven kommer det frem at alle landets kommuner skal utarbeide og vedta en
komm unal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Formålet er å
avkla re de viktigste planutfordringene som kommunen står overfor, og å ta stilling til hvilke
planoppgaver som skal prioriteres den neste fireårsperioden.

Planpro grammet er en plan for hvordan kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides.
Ringerike har valgt å la k ommunal planstrategi være en del av oppstarten av arbeidet med
kommuneplanen s samfunnsdel , ved at planstrategien og planprogrammet slås sammen. Dette
gir en sammenhengende planprosess, og er også tidsbesparende. Figuren under viser
samme nhengen mellom de ulike stegene i planprosessen og forholdet mellom de ulike
plantypene.

Figur 1 : Planprosessen og forholdet mellom de u like plantypene

1 . 2 Folkehelseoversikten og FNs bærekraftsmål
Folkehelseoversikten ble fastsatt juni 201 9 og gir oversikt over helsetilstanden til befolkningen i
Ringerike og hva som påvirker denne . Folkehelseoversikten gir viktig faktagrunnlag for all
planle gging i kommunen . Den var også en sentral del av kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med
utvelgelse av fokusområder blant FNs bærekraftsmål.

For å komme frem til hvilke bærekraftsmål Ringerike b urde ha fokus på ble alle 1 7 mål og 1 69
delmål gjennomgått og relevans for Ringerike vurdert . Både globale og nasjonale forventninger,
kommunens ansvar og virkemidler, og lokale muligheter og utfordringer utgjorde en del av
helhetsvurdering en . Gjennom dette ar beidet ble det vedtatt at ni av bærekraftsmålene skal være
fokusområder for Ringerike kommune.

Lokal handling er avgjørende for å nå de globale målene. K ommunestyret vedtok at alle
saksfremlegg i folkevalgte organer skal vise til hvilke mål som blir støttet og på hvilken måte det
blir gjort. I kommuneplanens samfunnsdel skal dette følges opp ved å konkretisere egne, lokale
mål innen de prioriterte områdene. I figuren under vi ses de bærekraftsmålene som er utvalgt
som fokusområder for Ringerike .
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Figur 2 : FNs bærekraftsmål, fokusområder for Ringerike kommune

1 . 3 Overordnede føringer
Regjeringen legger hvert fjerde år frem nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling. Dokumentet for 201 9 - 2023 finner du her .
Regjeringen fremhever at FNs 1 7 bærekraftsmål ligge r som grunnlag for regional og kommunal
planlegging og trekker frem fire store utfordringer:

1 . Å skape et bærekraftig samfunn
2. Å skape et økologisk bærekrafti g samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk

og en forsvarlig ressursbruk
3. Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
4. Å skape et trygt samfunn for alle

Regionale planer skal legges til grunn for kommunal planlegging. Oversikt over nasjonale og
region ale planer som gjeld er for Ringerike finner du her .



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNAL PLANSTRATEG I 2020 - 2023 OG PLANP ROGRAM
SIST REVIDERT 02.06. 2020

4

1 . 4 Plansystemet i Ringerike kommune
Et plansystem er en oversikt over hvordan de ulike planene i kommunen henger sammen. Den
tar for seg planhierarkiet og plandefinisjoner. Kommunens planer er en strategisk utdypning av
kommuneplanen, og skal følge opp mål og strategier som kommer frem her. Figuren under
illustrerer plan systemet for Ringerike kommune.

Figur 3 : Plansystemet i Ringerike kommune

I planperioden 2020 - 2023 er det gjort noen hovedgrep i kommunens plansystem.

Kommuneplanens samfunnsdel vedtas tidlig i kommunestyreperioden slik at d en kan
fungere som politikernes styringsdokument resten av perioden. Mål og arealstrategi i
samfunnsdelen legge r føringer for arealdelen.

Kommunens overordnede planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt
miljøvennlig energiomlegging og klimatilpa sning integreres i kommuneplanens
samfunnsdel.

Budsjett og handlingsprogram får en styrket rolle som kommuneplanens handlingsdel.
Det skal fremgå tydelig i dokumentet hva kommunen skal gjøre for å nå målene i
kommuneplanens samfunnsdel.

FNs bærekraftsmål l egges til grunn for organisasjonen. De mest relevante
bærekraftsmålene er valgt ut som fokusområder , som vil følges opp i kommuneplanens
samfunnsdel ved at det konkretisere s egne, lokale mål innen de prioriterte områdene. I
tillegg skal alle saksfremlegg til folkevalgte organer vise til hvilke bærekraftsmål som blir
påvirket av forslaget og på hvilken måte det blir gjort.

Et tydelig planhierarki skal vise sammenhengen mellom de ulike planene, og ha klart
definerte planty per . Utvalgte plantyper for Ringerike er (se figur 3) :

o Strategi: Overordnet plan med klare formål og langsiktige veivalg, uten tiltak.
o Temaplan: Mer omfattende plan på et detaljert temaområde. Brukes når det er

behov for en bredere drøfting og presentasjon av satsingsområder, mål og tiltak.
o Handlingsplan: Angir gjennomføring av overordnede strategier eller mål, og

konkretiserer tiltak.
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2 U tviklingstrekk for Rin gerikes kom m un e
2. 1 Befolkningsutvikling og levekår

Befol kningsutvikling har betydning for kommunen når det gjelder omfang og kvalitet av de ulike
tjenestene som skal leveres til innbyggerne i fremtiden. Ringerike kommune har en svak
befolkningsvekst hvor befolkningen har økt med 0,5% årlig de siste ti årene. Ho vedutfordringene
innen befolkningsutvikling og – sammensetning i Ringerike er en stadig eldre befolkning og
generell lav utdannelse blant innbyggerne. En eldrebølge kan få konsekvenser for kommunens
inntektsgrunnlag og tilgang på arbeidskraft. Kommunen vil få færre i arbeid samtidig som det blir
et økt behov for tjenestene kommunen leverer.

Ringerike har et lavt utdanningsnivå . Utdanning er en av de viktigste faktorene som bidrar til
utjevning og sosiale forskjeller i befolkningen da utdanning gir den en kelte valgfrihet og muligh et
til inntektsgivende arbeid. H elsestatusen til innbyggerne blir gradvis bedre jo høyere i det
sosioøkonomiske hierarkiet de befinner seg. Dette er en av grunnene til at det er viktig å
motvirke sosiale forskjeller. Ringerike har større helseutfordringer enn landet for øvrig.
Helseutfordringene omfatter både fysisk og psykisk helse, noe som kan føre til sosiale og
økonomiske belastninger på individ - og samfunnsnivå. For å motvirke sosial ulikhet er god t
oppvekst - og læringsmiljø g jennom barnehage og skole sentralt. Barnehager og skoler er de
mest sosialt utjevnende arenaene i kommunen.

2. 2 Næringsliv og sysselsetting
Ringerike har opplevd bortfall av et stort antall arbeidsplasser siden 2002 ved at
hjørnestensbedrifter ble avviklet og nedbemannet. Disse arbeidsplassen har ikke blitt, i
tilstrekkelig grad, erstattet med nye næringer med tilsvarende høy verdiskaping, noe som
reduserer skatteinntektene til kommunen. For å øke ønsket arbeidsplassvekst ble det utarbeidet
en næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen. Strategien ble vedtatt i de tre
kommunestyrene i Ringeriksregionen (desember 201 8) og er førende for kommunens
næringsutviklingsarbeid for å bidra til flere verdiskapende arbeidsplasser. I strategien kommer
det frem hvordan kommunen skal jobbe for økt skatteinngang gjennom fokus på næringer med
høy verdiskapnig .

Siden 2002 har næringssammensetningen forandret seg fra å være et ensidig næringsliv til nå å
være mer differensiert. Dette gjør Ringerike mindre sårbart enn tidligere, og er et viktig bidrag for
å legge til rette for at personer som ønsker å flytte til og bli i Ringerike har tilgang til differensiert e
arbeidsplasser. Arbeidsplasser og boligtilbud er grunnleggende for å skape vekst og velferd .
Proaktiv arealforvaltning og aktiv bruk av tilgjengelige arealer er kommunens viktigste bidrag for
å påvirke verdiskapende og bærekraftig næringsutvikling i kommunen. Kommunen kan ikke
gjøre dette alene og samhandler med næring - og utviklingsaktører som sammen må ta et ansvar
for å tilrettelegge for arbeidsplassutvikling. Bedrifters plassering er viktig. Enkelte bedrifter har
negative eksterne effekter i form av støy, støv eller lukt, og er derfor avhengig av en lokalisering
som sikrer næringene langsikti ghet og effektiv skjerming som reduserer konflikt med
boligområder

Premisser som må være tilstede for at vi skal nå ønsket næringsutvikling og økt sysselsetting er
vei og bane, positivt omdømme, bo - og besøksattraktivitet og byutvikling. Kommunen har stor
mulighet for å påvirke disse områdene og de må prioriteres. Vi må heller ikke glemme at vi er en
skogkommune, og har lang industrihistorie og tilgang på naturressurser. Dette er fortrinn som vi
bør vektlegge under vårt arbeid med å tilrettelegge næringsliv et og økt sysselsetting.
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2. 3 Boligbygging , transport og infrastruktur
Tilgang til varierte boliger er avg jørende for å møte veksten i fre mtid en . Ringerike er en relativt
stor kommune med mer enn 30 000 innbyggere . For å styrke de lokale tilbudene i de priori terte
lokalsamfunn ene er det viktig at f ramtidig vekst er knyttet til i disse områdene. Befolkningsøkning
har vært et uttalt mål i kommunen i gjeldende samfunnsdel. Både økt boligbygging og flere
arbeidsplas ser må til for å tiltrekke fl ere mennesker til ko mmunen i fre mtid en .

Ringerike står overfor en spennende utvikling med næringsetablering, vekst, modernisering og
utbygging. Med utbygging av ny E1 6 og Ringeriksbane n vil regionen og Ringerike kommune
møte økt oppmerksomhet og interesse for tilflytting. Utf ordringene i tjenestetilbudet må løses på
en god og effektiv måte innenfor kommunens ressursramme.

2. 4 Miljø, klima og langsiktig arealbruk
Et klima i endring, sammen med masseutryddelsen av arter og økosystemer verden står ovenfor
nå, skaper utfordri nger også for Ringerike kommune. Kommunen har et vi ktig ansvar for å
redusere egne klima gass utslipp. I 201 7 kom over 50% av direkte klimagassutslipp i Ringerike fra
veitrafikk, 1 4% fra industri og 21 % fra jordbruk. Samtidig må kommunen tilpasse seg et klima i
endring, blant annet ser man allerede økt risiko for flom og skred. Ringerike har i tillegg mange
områder med forekomster av kvikkleire.

Like viktig er det at kommunen tar vare på naturmangfold og ren natur og vann. Over 2000 arter
er utrydnin gstruet i Nor ge, hovedgrunnen er endret arealbruk. Kli maendringer gjøre mange av
disse ar tene enda mer sårbare. Kommunen har et ansvar som planmyndighet og
landbruksmyndighet for å sikre bærekraftig forvaltning av arealer, arter, og øk osystemer på land
o g i ferskvann . Et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å unngå tap av naturmangfold
gjennom endret arealbruk. I forbindelse med igangsetting av planprosesser vil kommunen
vurdere om planarbeidet utløser behov for nye kartlegginger av naturverdier. Kommunen må
søke etter flest mulige positive synergier i arealplanleggingen, f.eks. kompakt utbygging som
reduserer både transportbehov og arealinngrep og lokal overvannshåndtering med blågrønne
løsninger som også tar vare på det biologiske mangfoldet og innbyggernes trivsel.

2. 5 Kommunal økonomi
Mye tyder på at u tgiftene til å opprettholde dagens standard og dekningsgrad i tjenestetilbudet
vil øke kraftig i årene fremover. Ringerike, i likhet med resten av landet, vil få en større aldrende
befolkning. De eld re er friskere nå enn tidligere, men etter fylte 80 år ser man en stor økning i
andel som har behov for kommunale tjenester . Dette er en utfordring for kommunen. I tillegg vil
en større andel av befolkningen ha pensjon i stedet for en høyere arbeidsinntekt som
inntektskilde.

2. 6 Prioriteringer og planbehov

Ut fra utviklingstrekk i Ringerike er det gjort en planprioritering. Det er sett på behov,
utfordringene ( Folkehelseoversikten ), overordnede føringer og FNs bærekraftsmål ved
utvelgelse av planbehov. Planer som bidrar innen de bærekraftsmål kommunestyret har valgt ut
som fokusområder er prioritert
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3 Vu rdering av plan behov
Med p lanstrategien skal kommunestyret hvert fjerde år vurdere behovet for å revidere
kommuneplanen og det øvrige planbehovet. Disse vurderingene gjøres i lys av utfordringene
kommunen har og den politikken kommunestyret ønsker å føre.

3. 1 Kommuneplanens samfunnsd el
Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 30. april 201 5. Denne planen er
kommunens overordnede styringsdokument og legger føringer for Ringerikes utvikling frem mot
2030. Planen finner du her .

E n revidering av kommuneplanens samfunnsdel vil klargjøre grunnlaget for ny politikk og legge
til rette for at FNs bærekraftsmål legges til grunn for organisasjonen . Målene i samfunnsdelen
skal være en konkretisering av FNs bærekraftsmål, og legge til rette for en økonomisk, sosial og
miljømessig bærekraftig utvikling. I tillegg utarbeides det en arealstrategi som vil legge føringer
for arealdelen.

3. 2 Kommune planens arealdel
Arealdelen viser sammenhengen mellom ønsket fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
Arealdelen for Ringerike kommune ble vedtatt 31 . januar 201 9. Dette var et vedtak et ter en lang
og krevende prosess. Det ble va rslet oppstart av arbeid i 201 3 og høring og offentlig ettersyn i
201 7. Selv om gjeldende arealdel er vedtatt ganske nylig, er flere av premissene for planen
endret etter at kunnskapsgrunnlaget for planen ble utarbeidet og høringer gjennomført. Dette er
argumenter for å revidere ar ealdelen på nytt i inneværende kommunestyreperiode.

A realdelen skal følge opp samfunnsdelen og legge til rette for den nye arealstrategien . I lys av
forventede klimaendringer skal kommunen også f orut for oppstart av arbeid med arealdelen
gjøre en risikovu rdering knyttet til uønskede naturhendelser og vurdering av behovet for
oppheving, revisjon eller oppdatering av gjeldende plane r. Dette for å sikre et mer enhetlig og
oppdatert plangrunnlag.
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3. 3 Planbehov Ringerike kommune 2020 - 2023
I tabellen under kommer det frem hvilken sektor som har hovedansvaret for å utarbeide
planen/strategien. Arbeidet vil likevel i mange tilfeller involvere bredt på tvers av organisasjonen.

SU=Strategi og utvikling HRF=HR og fellestjenester HO=Helse og o msorg
UF = U tdanning og f amilie TKI= Teknisk, kultur og idrett ØIT= Ø konomi og IT
Kom=kommunikasjon
R=revideres I = Igangsatt U=Utarbeides

2020 2021 2022 2023 Kommuneplan Ansvarlig
R Kommuneplanens samfunnsdel SU

R Kommuneplanens arealdel SU
R R R R Handlingsprogram og budsjett (kommuneplanens

handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett)
ØIT

2020 2021 2022 2023 Overordnede planer
U Risiko - og vesentlighetsvurdering HRF
R Alkoholpolitisk handlingsplan HRF
U Temaplan for kompetanseutvikling HRF
U Digitaliseringsstrategi ØIT

U Eierskapsstrategi SU
I R R R Beredskapsplan HRF
R R R R Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse HRF

R Arbeidsgiverpolitikk HRF
R Folkehelseoversikt 2023 UF

U Handlingsplan for medvirkning Kom
2020 2021 2022 2023 Kommunedelplan

I K ommunedelplan for idrettsanlegg TKI
I Kommunedelplan for masseforvaltning SU
R Kommunedelplan for landbruk og beite SU
U Kommunedelplan for utdanning og familie UF

U Kommunedelplan for helse og omsorg HO
U Kommunedelplan for folkehelse UF
R Kommunedelplan for Vikerfjell (Ådalsfjella) - areal SU

2020 2021 2022 2023 Helse, omsorg og utdanning
U Strategi for barnehage - og skoleutbygging UF
I Handlingsplan fo r Leve hele livet (eldrereform) HO

2020 2021 2022 2023 Kultur og idrett
U Frivillighetsstrategi (og fritidserklæring) TKI
R Kulturstrategi TKI

U Temaplan for bibliotek TKI
U Kunststrategi TKI

2020 2021 2022 2023 Teknisk infrastruktur
R Temaplan for trafikksikkerhet TKI
I Handlingsplan for vann SU
U Beredskapsplan for vannverk i Ringerike kommune TKI
U Handlingsplan for overvann i bynære strøk TKI
R R R R Handlingsplan for det forebyggende arbeidet, brann TKI

U Handlingsplan for vei, vann og avløp TKI
2020 2021 2022 2023 Arealutvikling, næring og mobilitet

I Handlingsplan for næring SU
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U Parkerings strategi for Hønefoss 2020 - 2030 SU
U Strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet SU
I Strategi for kommunens eiendomsvirksomhet SU
U Strategi for utvikling av Petersøya SU
U Handlingsplan - Velkommen til oss SU

U Temaplan for kulturminner SU
U Regio nal plan for Ringeriksregionen SU

2020 2021 2022 2023 Klima og naturmangfold
R Strategi for S MIL og NMSK i Ringerike og Hole SU

U Temaplan for naturmangfold, grøntområder og friluftsliv SU
U Handlingsplan mot forsøpling SU
R Handlingsplan vannforvaltning vannområdet Tyrifjorden SU

R Strategi for hjorteviltforvaltning SU
2020 2021 2022 2023 Kommunale reguleringsplaner (areal)

U Reguleringsplan for Elvelangs SU
U Reguleringsplan for Hjertelia og bru over til Støalandet SU
U Reguleringsplan for Schjongslunden SU
U Reguleringsplan for Gamle Ullerål skole SU

U
Reguleringsplan for Osloveien og gang - sykkelbru over
Kvernbergsund bru

SU

U U U Diverse reguleringsplaner for manglende sykkelveier SU

U U

Interessekartlegging og behovsvurdering av Ringkollen.
Ev. reguleringsplan for Ringkollen.

SU

U Reguleringsplan for Asbjørnsens gate SU
U Reguleringsplan for vei og bru over Petersøya SU
U Reguleringsplan for Stasjonstorget/Nordre tangent SU

U

Reguleringsplan for Kongens gate (fra Kvernbergsund bru)
og Hønefoss bru

SU
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4 Planprogram for kom m u neplanen s samfu nn sdel

4. 1 Innledning
Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument. Den tar for seg hele kommunen
som organisasjon, og setter mål og strategier for videre utvikling. Planprogrammet skal gjøre
rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning i arbeidet med
samfunnsdelen .

I november 201 8 vedtok kommun estyret at FNs bærekraftsmål skal være førende for den
overordnede planleggingen i Ringerike kommune. I november 201 9 ble ni fokusområder for
Ringerike vedtatt av kommunestyret. Bærekraftsmålene og de utvalgte fokusområdene
kommunestyret har vedtatt vil li gge til grunn for arbeidet med både samfunnsdelen og
arealstrategien. Arealstrategien utarbeides som et eget prosjekt «Arealstrategi og bærekraftig
mobilitet». Arealstrategien skal inneholde føringer for revisjon av kommuneplanens arealdel. De
mest sentral e føringene fra arealstrategien innarbeides i samfunnsdelen. Kommune n s
overordnede planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging
og klimatilpasning skal også integreres i kommuneplanen.

Ringerike kommune er forslagsstil ler og eier av planarbeidet. Rådmannen organiserer sin
administrasjon for å ivareta de roller og arbeidsoppgaver som fastsatt planprogram beskriver.

4. 2 Prosess
Oppstart av planarbeidet varsles samtidig som forslag til planprogram legges ut på høring. Det
er mulig i høringsperioden å vurdere planprogrammet, gi innspill til arbeidet med planen og
komme med forslag til utredningstemaer og hvordan utredningene bør gjennomføres for berørte
og interesserte. Etter at planprogrammet har vært på høring, og innkommend e uttalelser har blitt
gjennomgått fastsettes endelig planprogram politisk. Fastsatt planprogram vil ligge til grunn for
utredningsprosessen og videre arbeid med samfunnsdelen.

Framdriftsplan
2020 2021

Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar April

Vedtak om oppstart og
planprogram på høring
og offentlig ettersyn

1 2.

Varsel om oppstart og
høring og offentlig
ettersyn av planprogram
(6 uker)

28.

Fastsette planprogram

Utredningsfase:
utarbeide planforslag,
medvirkning og
behandle innspill
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4. 3 Medvirkning
Medvirkning er avgjørende for å kunne lage gode planer. Man planlegger for de som bor i og
bruker kommunen, og lokalkunnskap fra innbyggerne kan komplettere kunnskapen for
planarbeidet.

Lovkravet om medvirkning i planleggingen framkommer i plan - og bygningsloven § 5 - 1 . Vi
ønsker blant annet innspill på mål og strategier basert på FNs bærekraftsmål.

Det skal utarbeides en medvirkningsplan som viser hvordan informasjon og medvirkning vil bli
ivaretatt i prosessen. Medvirkningsplanen skal være felles for arbeidet med samfunnsdelen og
arealstrategien. Som en del av medvirkningsplanen skal det utarbeides en enkel
interessentanalyse som viser interessenter internt og eksternt.

Kommunen har et særlig ansvar for å legge til rette for medvirkning fra grupper som krever
spesiell tilrette legging. Kommunen må derfor forsøke å redusere barrierer knytta til språk, kultur,
alder, funksjonshemming og annet. Dette må vurderes konkret ved valg av metode,
kommunikasjonskanaler og arenaer for medvirkning.

I tillegg til medvirkning fra befolkninge n og interessegrupper, er det viktig med medvirkning fra
berørte myndigheter og politikere. Medvirkningsplanen vil vise hvordan kommunens råd og
utvalg skal involveres i planprosessen. Formannskapet (strategi og plan) vil være politisk
styringsgruppe for a rbeidet. I tillegg vil det være viktig med informasjon og medvirkning også fra
hele kommunestyret, for å få en bred politisk forankring. Det vil bli avholdt medvirkningsverksted
med kommunestyret, slik at de folkevalgte får mulighet til å gi innspill og se tte seg inn i
planforslaget før endelig behandling.

Framdriftsplanen for samfunnsdelen innebærer at mye av medvirkningen må gjennomføres i
løpet av 2020, i en periode hvor det trolig fortsatt vil være restriksjoner knytta til fysiske
arrangement grunnet C ovid1 9. Dette krever at vi planlegger for digital medvirkning i større grad
enn i en normalsituasjon. Det er ikke alle som har mulighet eller ønske om å delta i digital
medvirkning. Vi må legge til rette for at det er mulig å levere skriftlig innspill fysi sk og per post,
samt gi muligheten for å stille spørsmål og gi innspill på telefon. Det må også gjennomføres noe
fysisk medvirkning. Her bør grupper som ikke bruker digitale verktøy prioriteres først, samt de
folkevalgte som er planeiere og de som skal ved ta planen til sist.

Politisk 1 .
gangsbehandling

Høring og offentlig
ettersyn (6 uker)

Merknadsbehandling,
ev. endringer av
planforslag og
tilleggsutredninger

Polit isk sluttbehandling
med vedtak
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4. 4 U tredningsbehov
Utredningsbehov handler om å innhente statistikk , f akta og analyser for å kunne ta avgjørelser
basert på kunnskap. Dette gjelder spesielt for de ni fokusområdene og de områdene i Ringeri ke
som har størst utfordringer. Det blir behov for å utrede virkemidler kommunen har for de ulike
målområdene, og effekten disse virkemidlene kan ha på måloppnåelse. Det er behov for å finne
frem til hvilke virkemidler og tiltak som er rettet mot de ulike målområdene, og det må vurderes
om disse tiltakene er riktige og tilstrekkelige. Det blir behov for å få en oversikt over andre
virkemidler enn de kommunale, og om det er grunnlag for å inngå forpliktende avtaler om
innsats rettet mot målene for å øke innsatskraften og styrke muligheten for god måloppnåelse.

Gode og relevante målsettinger er viktig for å styre kommunen i riktig retning de neste årene, og
det vil være mange strategier og andre dokumenter, på tvers av fagfelt og sektorer, som vil være
kunnskapsgrunnlag for samfunnsdelen.



2020 2021 2022 2023 Kommuneplan Ansvarlig Beskrivelse Erstatter /grunnlag for

R Kommuneplanens samfunnsdel SU Samfunnsdelen er kommunens overordnede
styringsdokument. Den tar for seg hele kommunen som
organisasjon, og setter mål og strategier for videre
utvikling. Det har vært et v edtak i kommunestyret (sak
35/1 9) om at Ringerike kommunes overordnede
planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt
miljøvennlig energiomlegging og klimatilpasning skal
integreres i kommuneplanen. Dermed erstattes energi -
og klimaplan (201 0) av kommuneplanen. Strategi for
arealutvikling og bærekraftig mobilitet ligger til grunn for
denne.

Planer som erstattes av
denne :
1 . Energi - og

klimaplan (201 0)
Kunnskapsgrunnlag for
planen :

By - og
handelsanalyse
(2020)

Strategi for
arealutvikling og
bærekraftig
mobilitet (2020)

R Kommuneplanens arealdel SU Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede
plan for disponering av arealene i kommunen. Den skal
tilrettelegge for en arealutvikling som bidrar til å oppfylle
de målene som er skissert i kommuneplanens
samfunnsdel. I vedtak om områderegulering Hønefoss
(sak 1 24/1 9) kommer det frem at reguleringsplan for
Hønefoss nord og reguleringsplan for Eikli skal
igangsettes. Administrasjonen foreslår at diss e
områdene innlemmes i kommuneplanens arealdel (med
en mer detaljert utforming), og trekkes ut som
soneplaner.

Kunnskapsgrunnlag for
planen:

Utredning for
gravplasskapasitet
(2012)

Kartlegging av
verdifulle
jordbruksområder
(2015)
Kartlegging av
vilttrekk (2015)

R R R R Handlingsprogram og budsjett
(kommuneplanens handlingsdel med
økonomiplan og årsbudsjett)

ØI T Kommunestyret vedtar hver høst et budsjett for det
kommende året, sammen med et fireårig
handlingsprogram (økonomiplan).
Handlingsprogrammet viser hvilke tiltak som planlegges
gjennomført i forhold til endringer i tjenestene og
investeringer i sektorene og virksomheten.

2020 2021 2022 2023 Overordnede planer



U Risiko - og vesentlighetsvurdering HRF Det er lovpålagt å utarbeide en risiko - og
vesentlighetsvurdering av den kommunale forvaltningen.
Hensikten er å identifisere risikoområder innen den
kommunale forvaltningen som kontrollutvalget bør se
nærmere på i løpet av kommunestyreperioden og
vurdere behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon
innen ulike sektorer og virksomheter samt
eierskapskontroll. Resultatet av risiko - og
vesentlighetsvurderingene skal danne grunnlag for
utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og plan for
eierskapskontroll . Planene skal vedtas av
kommunestyret senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert.

R Alkoholpolitisk handlingsplan HRF Alkoholpolitisk handlingsplan er lovpålagt og skal sette
bestemmelser om skjenketider, behandling av
skjenkebevillinger m.m. Planen skal være
retningsgivende både for administrasjonen ved
forberedelse av saker til politisk behandling og ved
avgjørelse av s algs - og skjenkebevillinger. Gjeldende
plan er fra 201 6.

U Temaplan for kompetanseutvikling HRF Plan for kompetanseutvikling av kommunens
organisasjon.

U Digitaliseringsstrategi ØI T D igitaliseringsarbeidet i kommunen skal styrkes gjennom
å:

etablere en helhetlig porteføljestyring på tvers av
sektorer
vurdere og gi råd om alle nye
digitaliseringstiltak/anskaffelser
bidra til at digitaliseringsprosjekter gjennomføres
etter en felles prosjektmodell
bidra til at kommunens digitaliseringsstrategi blir
revidert



U Eierskapsstrategi SU E ierskapsstrategien skal gi retning og forutsigbar het for
eierskapspolitikk en i R ingerike kommune og ramme r for
hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap i de
selskaper som kommunen har eierinteresser i .

I R R R Beredskapsplan HRF Beredskapsplanen er kommunens overordnede plan for
håndtering av kriser og uønskede hendelser. Den skal
inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har
forberedt for å håndtere uønskede hendelser.
Beredskapsplanen er lovpålagt og skal være oppdatert
og revideres minimum én gang per år. Helhetlig risiko -
og sårbarhetsanalys e er utgangspunktet for denne
planen.

Delplaner som følger
opp denne :
1 . Beredskapsplan

Helse
2. Kriseteamets lille

røde

R R R R Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse HRF Kommunen er lovpålagt å kartlegge hvilke uønskede
hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere
sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og
hvordan de kan påvirke kommunen. Resultatet av dette
arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhet lig
risiko - og sårbarhetsanalyse. Risiko - og
sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og
oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner.

R Arbeidsgiverpolitikk HRF Det arbeides målrettet for at "Ringerike skal være det
mest spennende vekstområde på Østlandet".
Arbeidsgiver politikken skal bidra til å legge til rette for at
Ringerike kommune skal nå målsetningene. De ansatte
er kommunens viktigste ressurs og skal sammen sikre at
våre innbygger e opplever gode tjenester.

R Folkehelseoversikt 2023 UF Folkehelseoversikten er en oversikt over befolkningens
helsetilstand i kommunen. Oversikten skal lages hvert
fjerde år i forkant av arbeidet med kommunal
planstrategi. Dokumentet brukes som
kunnskapsgrunnlag for overordnet planarbeid samt det
løpende helsearbeidet.



U Handlingsplan for medvirkning Kom Handlingsplan for medvirkning omhandler
innbyggerinvolvering i kommunens arbeid og å jobbe for
innovative medvirkningsprosesser .

2020 2021 2022 2023 Kommunedelplan - tema
I Kommunedelplan for idrettsanlegg TKI Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende

kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang av
nåværende status for anlegg og arealer for idrett og
fysisk aktivitet i kommunen. Planarbeidet vil også legge
grunnlag for en god strategi og helhet i det videre
arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det videre
samarbeidet med det f rivillige. Det er et krav fra
kulturdepartementet at kommunen har en helhetlig plan
for å kunne søke om spillemidler.

I Kommunedelplan for masseforvaltning SU Hensikten med kommunedelplan for masseforvaltning er
å sikre en helhetlig forvaltning av massene i kommunen,
unngå ulovlige deponering av masser, samt ha arealer
som er egnet for massemottak i takt med utviklingen i
kommunen (og regionen). Videre er det øn skelig å
kunne sikre fremtidige ressurser på en bærekraftig måte,
skape forutsigbarhet for næringen og redusere
fremtidige arealkonflikter.

Planer som erstattes av
denne:
1 . Temautredning –

masseforvaltning
( 201 5)

R Kommunedelplan for landbruk og beite SU Kommunedelplan for landbruk og beite skal gi oversikt
over næringens areal - og ressursbruk, og en
systematisert presentasjon av beitearealene i
kommunen og bruken av disse arealene til beiting med
husdyr. Den skal dokumentere omfang og verdi av
nåværend e beitebruk, samt vise til historisk bruk og gi
estimater for framtidig bruk.

U Kommunedelplan for utdanning og familie UF Kommunedelplan for familie og utdanning er en samlet
plan for sektoren og erstatter Handlingsplan for
barnehage (fra ord til handling), Strategi for digital
barnehage - og skolehverdag, Handlingsplan for
grunnskolen («sammen skaper vi Ringeriksskolen»),

Planer som erstattes av
denne:
1 . Fra ord til handling

– 2020



Handlingsplan for SFO og Skolebiblioteksplan (knyttet til
midler).

2. Sammen skaper vi
Ringeriksskolen –
2021

3. Temaplan for
digital barnehage -
og skolehverdag -
2021

4. Handlingsplan
SFO -
skolefritidsordninge
n - 2022

U Kommunedelplan for helse og omsorg HO Kommunedelplanen for Helse og omsorg er en samlet
plan for helsesektoren og erstatter Rehabiliteringsplan,
Rusplan, Demensplan, Psykiatriplan, Husbankens
kommuneprogram, Interkommunal strategisk plan for
kompetanse for helse og omsorg, Strategisk plan for
legetjenester (interkommunal) og Temaplan for
spesialistutd anning av leger.

Planer som erstattes av
denne:
1 . Psykiatriplan
2. Demensplan
3. Interkommunal

strategisk
kompetanseplan
for helse og
omsorg

4. Handlingsplan -
Husbankens
kommuneprogram

5. Strategisk plan for
legetjenester
(interkommunal)

6. Plan for
spesialistut danning
av leger

7. Plan for
fysioterapitjenesten

8. Velferdsteknologi



9. Rehabiliteringsplan
(fra 2021 )

1 0. Rusplan (fra 2021 )
U Kommunedelplan for folkehelse UF Kommunedelplanen for folkehelse er en samlet plan for

folkehelse og erstatter Smittevernplan, Plan for
miljørettet helsevern og Strategi for universell utforming.

Planer som erstattes av
denne:
1 . Smittevernplan
2. Plan for miljørettet

helsevern
3. Strategi for

universell utforming
4. Folkehelsemelding

R Kommunedelplan for Vikerfjell (Ådalsfjella) SU Kommunedelplan som tar for seg friluftsliv og
fritidsboliger på Vikerfjell. Dette er en arealplan.

2020 2021 2022 2023 Helse, omsorg og utdanning

U Strategi for barnehage - og
skoleutbygging

UF Barnehagekapasiteten som helhet må økes på sikt.
Rådmannen har derfor i 201 9 startet arbeidet med å
planlegge barnehagestrategi frem til 2033.

I Handlingsplan for Leve hele livet
(eldrereform)

HO Kommunene og samfunnet skal legge til rette for at eldre
har muligheten til å leve gode liv. I lokalsamfunnene
finnes det mange gode løsninger som sikrer de over 65
år gode liv. For å følge opp Meld. St. 1 5 (201 7 - 201 8)
Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre , lages det en
tiltakspakke.

2020 2021 2022 2023 Kultur og idrett
U Frivillighetsstrategi ( og fritidserklæring ) TKI Det er statlige oppfordringer om å systematisere

arbeidet med frivilligheten. I Ringerike er det lite
strukturert og svært fragmentert. Strategien følges opp
av en fritidserklæring som skal sikre alle barn og unges
rett til å delta i fritidsaktiviteter. De t er en
samarbeidsplattform mellom
lag/forening/kommune/næringsliv.



R Kulturstrategi TKI Kulturplanen er et overordnet styringsdokument for
kulturarbeidet i kommunen, og brukes aktivt i utvikling,
styring og prioriteringer.

U Temaplan for bibliotek TKI Bibliotekarbeidet følger lov om folkebibliotek og
bibliotekene er i stor endring.

U Kunststrategi TKI Kommunen er eier, forvalter og innkjøper av kunst. Per i
dag finnes det verken oversikt, transparens eller
planmessig forvaltning av kunsten. Svært mange lovkrav
følger rollen som kunstforvalter og innkjøper. Arbeidet
må systematiseres og profesjonaliseres.

2020 2021 2022 2023 Teknisk infrastruktur
R Temaplan for trafikksikkerhet TKI Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende for å

nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt
skadde i trafikken. Planen gir mål, strategier og tiltak for å
bedre trafikksikkerheten i kommunen.

I Handlingsplan for vann SU Planen er igangsatt, men vil på sikt være en del av
handlingsplan for vei, vann og avløp.

U Beredskapsplan for vannverk i Ringerike
kommune

TKI Beredskapsplan for Ringerike vannverk og Nes,
Hallingby og Ringemoen vannverk slås sammen.

U Handlingsplan for overvann i bynære strøk TKI Det er utarbeidet retningslinjer for overvannshåndtering .
Denne følges opp med følgende handlingsplan.

R R R R Handlingsplan for det forebyggende
arbeidet, brann

TKI Handlingsplan for det forebyggende arbeidet i
brannvesenet. Det er en lovpålagt plan som revideres
årlig.

U Handlingsplan for vei, vann og avløp TKI Denne slår sammen flere enkelt planer som hovedplan
vann (nå handlingsplan vann), hovedplan avløp og
handlingsplan for vei og sanering av fellesavløp.

2020 2021 2022 2023 Arealutvikling, næring og mobilitet
I Handlingsplan for næring SU Kommunal handlingsplan i samarbeid med Hole og

Jevnaker. Den skal bygge opp under næringspolitisk
strategi.



I Parkeringsstrategi for Hønefoss 2020 -
2030

SU Viser mål, strategi og tiltak for parkering i Hønefoss. Skal
rulleres når kommuneplanen rulleres. Strategien er
planlagt vedtatt tidlig 2020.

Planer som inngår i
denne:
1 . Soneskiltplan

(201 1 )

U Strategi for arealutvikling og bærekraftig
mobilitet

SU Formålet med strategien er å lage en kobling mellom
overordnede føringer og målsettinger i
kommuneplanens samfunnsdel og arealdisponeringene
i arealdelen. Strategien erstatter også kommunedelplan
for gående og syklende fra 1 990 - tallet.

Planer som erstattes av
denne:
1 . Kommunedelplan

f or gående og
syklende

Kunnskapsgrunnlag for
planen:

Utredning av
livskraftige
lokalsamfunn
(2013)
Transportutredning
, byplanen (2018)

Kollektivutredning,
byplanen (201 8)

Kartlegging og
verdisetting av
friluftsområder
(2020)

Kartlegging av
friluftslivets
ferdselsårer (under
utarbeidelse)

I Strategi for kommunens
eiendomsvirksomhet

SU Strategi for forvaltning og utvikling av verdiene i
kommunens totale eiendomsmasse, inklusive
grunneiendommer.



U Strategi for utvikling av Petersøya SU Kommunestyret har bedt rådmannen om å igangsette
planlegging for utvikling av Petersøya som kommunalt
friområde, med konkrete forslag til tiltak, herunder
vurdere opparbeidelse av bystrand. Videre ber
kommunestyret om plan og tiltak for at Petersøya snares t
avvikles som snødeponi, og for at det skal bli adgang til
området når flom oppstår.

U Handlingsplan - Velkommen til oss SU Handlingsplanen er en positiv beredskapsplan som tar
for seg omdømmet til Ringerike.

U Temaplan for kulturminner SU Kulturminneplanen skal ivareta både materiell og
immateriell kulturarv. Planen e rstatter gjeldende
temautredning kulturminner. Blant annet DI VE - analyse
ifm. byplanen er kunnskapsgrunnlag for denne.

Planer som erstattes av
denne:
1 . Temautredning

kulturminner
(201 3)

U Regional plan for Ringeriksregionen SU Den regionale planen legger til rette for utnyttelse av
potensialet for vekst og verdiskaping i Ringeriksregionen
ved å samordne innsats på tvers av kommunegrensene
for å få til bærekraftig utvikling for bolig, næring,
arealbruk og transport.

2020 2021 2022 2023 Klima og naturmangfold
R Strategi for SMI L og NMSK i Ringerike og

Hole
SU Dette er en strategi for tilskuddsmidler. Det kommer frem

retningslinjer for prioritering av søknad om tilskudd til
miljøtiltak i jordbruk og skogbruk. Utarbeides for
Ringerike og Hole kommune. Strategien rulleres hvert
fjerde år etter lovkravet. SMI L står for Særskilte miljøtiltak
i landbruket , og NMSK står for Nærings - og miljøtiltak i
skogbruket .

U Temaplan for naturmangfold,
grøntområder og friluftsliv

SU Temaplanen skal både fastsette helhetlige strategier og
peke på tiltak innen ivaretakelse av naturmangfold,
forvaltning av grøntområder og tilrettelegging for
friluftsliv. Når det gjelder friluftsliv vil planen bygge på
faktagrunnlag samlet inn gjennom kartlegging og

Kunnskapsgrunnlag for
planen:

Plan for
tilrettelegging av
vannkanter i
Hønefoss (2013)



verdsetting av friluftsområder og kartlegging av
friluftslivets ferdselsårer.

Kartlegging og
verdisetting av
friluftsområder
(2020)
Kartlegging av
friluftslivets
ferds elsårer (under
utarbeidelse i
2020 )

U Handlingsplan mot forsøpling SU Forsøpling i innlandet er et betydelig problem. I arbeidet
med en handlingsplan kartlegges årsakene til forsøpling
og type forsøpling (eierløst avfall, søppel i snødeponier ,
villfyllinger, mangelfull søppelhåndtering hos innbyggere,
næringsliv og det offentlige osv.). Videre kan det
iverksettes strakstiltak som ryddeaksjoner, og deretter
lages en skreddersydd handlingsplan basert på faktiske
kilder og årsaker til forsøpling.

R Handlingsplan vannforvaltning
vannområdet Tyrifjorden

SU Interkommunal plan (Hole, Jevnaker, Lier, Modum og
Krødsherad). Tar for seg forvaltning av vannområdet.

R Strategi for hjorteviltforvaltning SU Kommunen er gjennom forskrift pålagt å vedta
målsetninger for forvaltningen av hjorteviltartene som det
er åpent jakt for. Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr,
og omhandler beitegrunnlag, bestandssammensetning
og fremtidig avskyting.

2020 2021 2022 2023 Arealplaner

U
Reguleringsplan for Elvelangs

SU Elvelangs er en oppføring av Områderegulering
Hønefoss. Den tilrettelegger for ferdsel langs elvekanten.

U Reguleringsplan for Hjertlia og bru over til
Støalandet

SU Reguleringsplanen vil følge opp Områderegulering
Hønefoss og se det i sammenheng med utvikling av
kommunens arealer i Hjertlia.

U
Reguleringsplan for Schjongslunden

SU Reguleringsplanen vil avklare videre utvikling av området
som idrettsarena, friluftsområde og avgrensning til
reguleringsplan for Elvelangs.



U Reguleringsplan for Gamle Ullerål skole SU Kommunal boligplan.

U Reguleringsplan for Osloveien og gang -
sykkelbru over Kvernbergsund bru

SU Regulering avhenger av prioritering hos Viken FK, som er
veieier, og samarbeid med dem. Planen vil bli brukt som
innspill til regionale midler.

U U U
Diverse reguleringsplaner for manglende
sykkelveier

SU Det legges det til rette for et ukjent antall
reguleringsplaner for manglende sykkellenker i
kommunen, blant annet Fv. 2860 Klekkenveien fra kryss
Øvre Klekkenvei til Hønengata, Fv. 241 Åsbygda skole til
Kleggerud, Fv. 2858 Busundveien fra Prestmoen grustak
til Norderhovsveien. Slike planer øker sjansen for
fremtidige midler.

U U

Interessekartlegging og behovsvurdering
for Ringkollen. Ev. reguleringsplan for
Ringkollen.

SU I sak 24/1 8 vedtok kommunestyret: «(…) Formannskapet
ønsker et attraktivt tilbud på Ringkollen. Vi ber derfor
ordfører ta initiativ til å samle all berørte parter til en
dialog for å se på fremtidige drift s - og fremtidsmuligheter
for Ringkollen (…). ». Ved dette vil det gjennomføres en
interessekartlegging og behovsvurdering for Ringkollen.
Hvis det er aktuelt vil dette følges opp av en
reguleringsplan.

U Reguleringsplan for Asbjørnsens gate
SU Reguleringsplanen utarbeides i samarbeid med Viken

fylkeskommune. Fylket ser for seg planoppstart i 2021 .

U
Reguleringsplan for vei og bru over
Petersøya

SU Reguleringsplanen utarbeides i samarbeid med Bane
NOR og Viken FK.

U
Reguleringsplan for
Stasjonstorget/Nordre tangent

SU Plan for fremtidig infrastruktur.

U
Reguleringsplan for Kongens gate (fra
Kvernbergsund bru) og Hønefoss bru

SU Reguleringsplanen følger opp Områderegulering
Hønefoss.



RI N GE RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

VURDERI NG AV UTTALELSER VED
HØRI NG OG OFFENTLI G ETTERSYN AV

Kommunal planstrategi 2020 - 2023 med planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap 19.03.20
2 Bærum kommune 16.03.20
3 Bane NOR 23.03.20
4 Direktoratet for mineralforvaltning 24.03.20
5 Norges vassdrags - og energidirektorat 26.03.20
6 Oslo kommune 25.03.20
7 Den Norske Kirke 30.03.20
8
9
10

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Statens vegvesen
Viken fylkeskommune

01.04.20
17.04. 20
25.05. 20

Oppsummering av uttalelser Rådmannens kommentar

1. Direktoratet for samfun n ssikkerhet og
beredskap

Direktoratet kommer med et generelt svar.

Det er fylkesmannen som følger opp at hensynet
til samfunnssikkerhet i kommunale planer.
Direktoratet gir faglig innspill til fylkesmannen der
det er nødvendig.

Videre listes inn s igelseskompetansen opp.

Merknaden tas til orientering.

2. Bærum kommune

Planprogrammet viser at det er lagt et godt
grunnlag for den nye samfunnsdelen. Bærum
kommune mener det er et godt grep at Ringerike
har valgt ut ni bærekraftsmål som fokusområder,
og at disse også er utgangspunkt for prioriteringer
av planarbeidet i fireå rs p erioden.

Bærum kommune berømmer oversikten over
kommunens plansystem, med klart definerte
plantyper.

Merknaden tas til orientering.

3. Bane NOR

Departementets beslutning angående
Fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen bør ligge til

Planen er vedtatt i KMD. Fremtidige
utviklingsstrategier legger denne til grunn.
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grunn for kommunens utviklingsstrategier
framover.

Det fremgår ikke av planprogrammet om
samfunnsdelen også skal omfatte en
arealstrategi. Dersom den skal det, bør Bane
NOR inkluderes i medvirkningsopplegget. Den bør
bygge på realistiske prognoser for
befolkningsutvikling, og baseres på nasjonal
areal - og transportpolitikk.

Medvirkningsopplegget bør konkretiseres mer.

Kommunen bør benytte anledningen til å drøfte ny
regionstruktur og hva dette betyr for kommunens
fremtidige utvikling.

Det utarbeides en arealstrategi som et eget
prosjekt « Arealstrategi og bærekraftig mobilitet ».
Arealstrategien skal inneholde føringer for revisjon
av kommuneplanens arealdel. De mest sentrale
føringene fra arealstrategien innarbeides i
samfunnsdelen.

Det utarbeides en egen medvirkningsplan som er
felles for arbeidet med samfunnsdelen og
arealst rategien. Denne er konkretisert nærmere i
planprogrammet. Medvirkningsplanen skal
ferdigstilles i juni 2020. Rådmannen ser
BaneNOR sin interesse for å delta i
medvirkningsopplegget som positiv og vil
tilrettelegge for slik deltakelse.

Dette drøftes i ny samfunnsdel. Det pågår også et
arbeid med tanke på å utvide Ringeriksregionen .

4. Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for mineralforvaltning fremhever
viktigheten av Ringerikes tilgang på
byggeråstoffer for mange kommuner på det
sentrale Østlandsområdet. Aktivitet i bygge - og
anleggsbransjen medfører at det er viktig at
tilgangen på slike ressurser er forutsi gbar og at
det arbeides systematisk for å sikre både god
ressursutnyttelse og redusert transportbelastning
der dette er mulig.

Videre tar direktoratet opp forvaltning av ikke -
fornybare ressurser og viser til kommunedelplan
for masseforvaltning som er i ga ng og planlagt
vedtatt i 2021. Det er viktig at planen blir et
anvendelig verktøy og planlegger for utvikling og
forvaltning av mineralressursene i kommunen.

Rådmannen er kjent med viktigheten av å avsette
hensynssoner for fremtidig bygge råstoff. Både for
å sikre ressursen, og for påse at det ikke bygges
helt inntil ressursen som kan vanskeliggjøre
fremtidig drift. Rådmannen ønsker at massene
skal håndteres kortreist og lokalt, og at anleggene
ligger tett på hovedveinettet. Dette vil bli omtalt i
samfunnsde len, og utdypet i kommunedelplan for
masseforvaltning som jf. utkast til planstrategi er
planlagt utarbeidet i 2020 - 2021 .

Rådmannen tar innspillet om kommunedelplan for
masseforvaltning til orientering.

5. Norges vassdrags - og energidirektorat

NVE viser til veileder 2/2017 der deres
forvaltningsområder og hvordan de skal ivaretas
er beskrevet.

Planstrategien bør gi tydeligere føringer for
hvordan kommunen skal se til at faren for
oversvømmelse, flom og skred blir identifisert på
overordnet nivå i kommunen. Områder der man
har bygd seg inn i flomutfordringer (eller områder
der man er i ferd med å gjøre det) er viktig å
identifisere.

NVE viser til plan - og bygningsloven og Nasjonale
forventinger når det kommer til temaene
k limaendringer og klimat ilpasning. Dette er en
planoppgave og må vurderes når nye
utbyggingsområder vurderes.

Hensynet til flomfare må ses i sammenheng med
lokal overvannshåndtering. Kommunen bør

Overordnede føring er for å identifisere faren for
oversvømmelse, flom og skred vil komme frem av
kommuneplanen . Det vil bli avsatt hensynssoner
for naturfare i forbindelse med revidering av
kommuneplanens arealdel.

Kommunen er i gang med å vurdere om
eksisterende reguleringsplaner ivaretar forventede
klimaendringer (skred, flom og overvann).
Reguleringsplanene blir vurder t opp mot
registrerte skredhendelser, lokalkunnskap,
aktsomhetskart og farekart. I de tilfeller det
avdekkes naturfare vil det bli gjort en vurdering på
om det bør gjøres endring i plan ene .

Det er utarbeidet egne retningslinjer for
overvannshåndtering i kommunen, som ligger til
grunn for nye reguleringsplaner og byggesak er .
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forsikre seg om at både resipient og VA -
infrastruktur har tilstrekkelig kapasitet fø r nye
byggeområder planlegges.

NVE viser til Statlig planretningslinje for klima - og
energiplanlegging og klimatilpasning som skal
ligge til grunn for kommunal planlegging.

Planlegging og utbygging langs vassdrag må ta
hensyn til naturlige prosesser som flom, erosjon
og skred.

NVE anbefaler at kommunen har en tydelig
strategi for forvaltning av vassdragene og viser til
at Ringerike både har vassdrag der RPR for verna
vassdrag har virkeområde, vernede områder og
Ramsarområde som kommunen har et særlig
ansv ar for å forvalte.

Kommunens planer må ta hensyn til anlegg som
er planlagt eller har konsesjon etter energi - og
vassdragslovgivnin gen.

Videre viser NVE til veiledere og verktøy de
anbefaler kommunen å benytte i planarbeidet.

Vann og avløpsavdelingen er med på interne
oppstartsmøter av nye utbyggingsområder
(reguleringsplan) og uttaler seg om hovedsakelig
VA - infrastruktur og overvannsproblematikk der
det er kjente problemer.

Kommunestyret i Ringerike vedtok 4.4.2019 i sak
35/ 19 at kommunes overordna planlegging innen
reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig
energiomlegging og klimatilpasning skal
integreres i kommuneplanen.

Hensyn til flom, erosjon og skred vurderes i
arealdelen og ved utarbeidelse av nye
reguleringspla ner .

Vannforva l tning vil bli et tema i kommuneplanens
samfunnsdel. FNs bærekraftsmål 15 «Liv på
land» er et av ni fokusområder valgt ut for
Ringerike .

Dette tas til orientering.

Dette tas til orientering.

6. Oslo kommune

Oslo ser det som positivt at Ringerike legger FNs
bærekraftsmål til grunn for planleggingen og at
kommunen anerkjenner sitt ansvar for å sikre
bærekraftig forvaltning av arealer, gjennom
kompakt utbygging som reduserer transportbehov
og arealinngrep. Det er viktig at dette gjenspeiles i
kommende arealstrategi.

Bærekraftig arealutvikling bør ligge til grunn for ny
samfunnsdel.

For å styrke de lokale tilbudene i de prioriterte
lokalsamfunnene er d et viktig at fremtidig vekst er
knyttet til disse områdene. Bilbasert utvikling, som
også k an øke biltrafikken inn til Oslo bør ikke
prioriteres.

Oslo savner en mer konkret vurdering av hva som
er relevante behov som skal utredes i arbeidet
med samfunnsdelen. Oslo kommune vil påpeke at
det blant annet er viktig å se arealstrategi i
sammenheng med konsekvenser for
transportbehov og mulighetene for grønn
mobilitet.

Oslo har eierinteresser i innsjøen Langlivannet
som er en del av Oslo vannforsyning. Den er per i
dag beredskapsvannkilde for Oslo.

Bærekraftsmålene og de utvalgte fokusområdene
kom munestyret har vedtatt vil ligge til grunn for
arbeidet med både samfunnsdelen og
arealstrategien. Arealstrategien utarbeides som et
eget prosjekt «Arealstrategi og bærekraftig
mobilitet». Arealstrategien skal inneholde føringer
for revisjon av kommuneplan ens arealdel. De
mest sentrale føringene fra arealstrategien
innarbeides i samfunnsdelen.

Prioriterte tettsteder vil bli avklart i arealstrategien
som utarbeides i forbindelse med revidering av
kommuneplanens samfunnsdel . Hoveddelen av
fremtidig vekst skal være i disse prioriterte
områdene . Ringerike har mål om nullvekst i
persontrafikk og d et legges opp til fortetning i
områder med kollektivtilbud og gang - og
sykkelavstand til daglige gjøremål.

Angående spesifisering av behov og påpekning
om viktigheten av å se arealutvikling og transport i
sammenheng viser rådmannen til punkt over om
bærekraftsmål og at strategi for arealutvikling og
bærekraftig mobilitet utarbeides.

Dette tas til orientering.
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7. Den Norske Kirke

Ringerike utarbeidet en helhetlig utredning om
gravplassene i kommunen i 2012/13. Denne bør
revideres slik at den er bedre i samsvar med
dagens situasjon og forventet behov.

Hønefoss kirkegård har nå ingen eller svært
begrensete muligheter for utvidelse.

En helhetlig plan og de lokale gravplasstilbud er
vesentlige aspekter for områdene
«Befolkningsutvikling og levekår» og
«Boligbygging, transport og infrastruktur».

Gravplassutredningen revideres som en del av
arbeidet med kommune planens arealdel, da det
er i arealdelen arealer til gravplasser avsettes.
Utredningen begrenses til en enkel revide ring.
Kirkevergen i Ringerike kommune bekrefter at det
er behov for en enkel oppdatering, med spesielt
fokus på gravplasser i Hønefoss sentr um. Det er
strategi og utvikling som har ansvaret for denne
oppdateringen, i samarbeid med kirkevergen.

8. Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen støtter vurderingen av å prioritere
ny samfunnsdel først da dette skal være det
overordnede styringsdokumentet for kommunen.
Vi stiller imidlertid spørsmål om det kan bli
krevende å utarbeide/revidere alle planene som er
listet opp i perioden frem til 2023.

Fylkesmannen savner en grundigere utreding av
kommunens strategiske valg knyttet til
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk,
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en
vurdering av kommunens planbehov i
valgperioden, men mener det er utarbeidet en god
oversikt over prioriterte planer i perioden med en
kort beskrivelse av hver enkelt plan.

Vi oppfordrer kommunen til å sette tydelige mål
for utviklingen i kommunen, og at det utarbeides
strategier for hvordan disse målene skal nåes.
Dette fremkommer i liten grad av
planprogrammet.

B er kommunen vurdere å legge frem forslag til
han dlingsdel sammen med kommuneplanens
samfunnsdel når denne skal sendes på høring og
legges frem til offentlig ettersyn.

Tematiske innspill:

Arealstrategi

Med vedtak av statlig plan for Ringeriksbanen og
ny E16 knyttes regionen nærmere Osloområdet.
Dette gj ør det svært viktig å ha et oppdatert
plangrunnlag for å styre veksten på en
bærekraftig og klimavennlig måte som også følger
opp nasjonale forventninger samt målsettinger i
regional plan for samordnet areal og
transportplanlegging i Buskerud, klima, jordv ern,
friluftsliv, vannmiljø og vassdrag og
naturmangfold .

Klima

Bra at klimautfordringene er pekt ut som ett av
satsningsområdene i arbeidet med
samfunnsdelen. Fylkesmannen forventer at
satsningen på klima også vil gjenspeile seg i
arealstrategien.

Rådmannen samtykker i at vi har en ambisiøs
planstrategi. Men vi viser til at kommunen er i en
viktig utviklingsfase og at vi derfor ønsker å
strekke oss langt for å styre både samfunns - og
arealutviklingen i kommunen i ønsket retning og å
drive mer aktiv eiendomsutvikling enn ti dligere. Vi
har imidlertid gjort en ny, intern vurdering av
kapasitet og gjort noen mindre justeringer .

Dette er ikke et krav, men en anbefaling i PBL
§10 - 1. Da FNs bærekraftsmål er et nytt og
fremtredende element i det overordnede
planverket, er disse vu rderingene gjort ved
utvelgelse av bærekraftsmål (vedlagt saken). Tar
dette til orientering.

Det vil i samfunnsdelen utarbeides mål og
strategier ut fra fokusområdene som er valgt ut
blant FNs bærekraftsmål. I tillegg skal det
identifiseres resultatindikatorer som skal brukes i
oppfølgingen for å vurdere måloppnåelse.

I Ringerike kommune behandles årlige budsjett
sammen med det fireårige handlingsprogrammet
( økonomiplanen ) som utgjør handlingsdelen til
kommuneplanen.

Dette tas til orientering. Det vil parallelt med
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel
utarbeides en strategi for arealutvikling og
bærekraftig mobilitet. Arealstrategien skal
inneholde føringer for revisjon av
kommuneplanens arealdel. De mest sentrale
føringene fra arealstrategien innarbeides i
samfunnsdelen.

Tas til orientering. Kommunestyret har ve dtatt at
samfunnsdelen skal ivareta kommunens
overordna planlegging iht. statlig planretningslinje
for klima - og energiplanlegging og klimatilpasning.
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Fylkes mannen mener det kan være fornuftig å
forankre mål og strategier for klimaarbeidet i
samfunnsdelen så lenge dette kommer tydelig
frem.

Friluftsliv

Det er positivt at planer for å fremme økt grønn
mobilitet er prioritert sammen med temaplan for
naturmangfold, grøntområder og friluftsliv. Vi ser
at dette skal gå parallelt med arbeidet med å
rullere arealdelen. Det blir derfor viktig å
samordne disse prosessene på en god måte.

Naturmangfold

Fylkesmannen forutsetter at kommunen legger til
grunn en b ærekraftig arealpolitikk. Dette
forutsetter et godt kunnskapsgrunnlag. De ber om
at kommunen vurderer og drøfter
utredningsbehovet når det gjelder naturmangfold
nærmere i planstrategien.

De anbefaler kommunen å ta initiativ til ytterligere
kartlegging, med fokus på områder som er
aktuelle for utbygging.

Vann og vassdrag

Fylkesmannen ber om at planstrategien og
samfunnsdelen sier noe om hvordan den
regionale vannforvaltningsplanen skal følges opp.
Kommunen må vurdere om det er behov for å
utarbeide nye plane r, eller endre eksisterende
planer for å følge opp tiltakene i
vannforvaltningsplanen. Det blir bedt om at
miljømålene i va nnforvaltningsplanen blir tatt i nn
som viktige føringer i handlingsplan for vann og
handlingsplan for vei, vann og avløp.

Det bør fas tsettes konkrete mål for vassdragene.

Planstrategien må redegjøre for om kommunen
har oppdaterte planer for avløpssektoren.

Kommunen må vurdere om det er behov for nye
eller endring av planer for landbrukssektoren, for
å følge opp forventninger og tiltak i
vannforvaltningen.

Masseforvaltning

Det bør utarbeides en oversikt over pågående og
kommende planarbeider i kommunen som
genererer eller trenger masser.

Det anbefales at gjenbruk blir et av hovedmålene i
masseforvaltningsplanen.

Samfunnsdelen skal altså fastslå mål og strategier
for klimaarbeide t.

Dette tas til orientering . Rådmannen er enig i at
disse prosessene må sees i sammenhen g. Et
bidrag til dette er at viktig faktagrunnlag for nevnte
planer ferdigstilles allerede i 2020, herunder
kartlegging av friluftsområder , friluftslivets
ferdselsårer og gang - og sykkelveier.

Vi vil omtale utredningsbehovet for naturmangfold
nærmere i planstrategien. For øvrig viser
rådmannen til at naturmangfold også vil være et
tema i kommuneplanens samfunnsdel og at det
planlegges å uta rbeide en temaplan for
naturmangfold, grøntområder og friluftsliv.

Godkjent forvaltningsplan skal legges til grunn for
kommunens planlegging og virksomhet i
vannregionen, jamfør plan - og bygningsloven §8 -
2. Herunder for handlingsplan for vann og
handlingsplan for vei, vann og avløp. Det vil i
samfunnsdelen utarbeides mål og strategier ut fra
fokusområdene som er valgt ut blant FNs
bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål 15 «Liv på
land», herunder forvaltning av ferskvann, er et av
ni fokusområder valgt u t for Ringerike. I denne
sammenheng vil også k onkrete mål for vassdrag
vurderes.

Miljømålene i vannforvaltningsplanen skal
vurderes i alle planer der dette er relevant. I 2017
ble Hovedplan avløp og vannmiljø vedtatt. På sikt
vil Hovedplan vann, avløp, overvann og vei
samkjøres.

Det skal utarbeides en plan for landbruk og beite,
hvor dette vil være et tema.

I forbindelse med kommunedelplan for
masseforvaltning må det utarbeides en oversikt
over prosjekter som genererer masser i
kommunen og regionen.

Gjenbruk av masser skal være et av
hovedmålene.
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Folkehelse, boligsosiale forhold og andre
velferdshensyn

Folkehelseoversikten bør inngå i, og synliggjøres
mer, som kunnskapsgrunnlag for planstrategien
og samfunnsdelen.

Det boligsosiale arbeidet bør ses i sammenheng
med den generelle boligpolitikken og by - og
tettst edsutviklingen og det bør tilrettelegges for
variert boligsammensetning.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Skredet som gikk ved Hovsenga i november 2019
viser med tydelighet viktigheten av arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap og
vektleggingen av dette. For neste periode vil vi
fremheve viktigheten av koblingen mellom ROS -
analyse etter lov om kommunal ber edskapsplikt,
og ROS - analysen som skal utarbeides med
hjemmel i plan - og bygningsloven.

Det er en anbefaling at kommuner inkluderer
langsiktige utfordringer, mål og strategier
vedrørende samfunnssikkerhet i samfunnsdelen.

Landbruk – jordvern, matpro d uksjon og øvrig
bærekraftig landbruk

Jordvernhensyn mangler helt i planstrategi og
planprogrammet. Ringerike blir oppfordret til å
drøfte planer og arealstrategier som kan bidra til å
nå de nasjonale målene for jordvern og økt
matproduksjon, og til å fastsette e n nullvisjon for
omdisponering av dyrka jord.

Det anbefales at FNs bærekraftsmål nr. 2 m.fle.
brukes i kommunens planer.

Innspill om planbehov

Kommunedelplan for masseforvaltning

Klima og energi og landbruk
o Drøfte om det i tillegg bør

utarbeides en egen plan for dette.

Landbruksplan

Planprogram

Ringerike bør ha med jordvern og matproduksjon
og landbrukets øvrige samfunnsbidrag som tema i
planprogrammet for samfunnsdelen, jf. nasjonale
mål og føringer.

Kommun al planstrategi bygger på
folkehelseoversikt 2019, i tråd med
Folkehelseloven . Viser til kapittel 1.2 om
folkehelse. Dette vil synliggjøres mer i
samfunnsdelen.

Det boligsosiale perspektivet inngår i arbeidet
med arealstrategien.

Tar dette til orientering.

Dette vil inkluderes i samfunnsdelen.

Det planlegges å innarbeide retningslinjer fra
jordfaglig vurdering i bestemmelser og
retningslinjer til kommende arealdel. I gjeldende
arealstrategi kommer det frem at man ikke skal
bygge ned dyrka/dyrkbar mark.

K ommunedelplan for masseforvaltning planlegges
utarbeidet i 2020 - 2021.

Klimatiltak og klimatilpasning i landbruket vil
omfattes i kommuneplanens samfunnsdel.
Hovedmål, delmål og strategier vil fastsettes i
samfunnsdelen. Utdypninger kan gjøres i
underlagsdokument og årlig vurdering av tilt ak i
forbindelse med årlig behandling av budsjett
sammen med det fireårige handlingsprogrammet
(økonomiplanen) som utgjør handlingsdelen til
kommuneplanen.

Det ble utarbeidet en landbruksplan i 2005. Denne
vil erstattes a v ny plan for landbruk og beite som
er planlagt revidert i 2020 - 2021 .

Dette vil omtales i strategien for areal utvikling og
bærekraftig mobilitet.
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9 Statens vegvesen
Prinsipper for framtidig transportsystem bør ikke
bare bli en målsetting, men bør gjøres forutsigbart
og bindende for utviklingen i kommunen gjennom
at det, for eksempel, utarbeides egne
kommunedelplaner for:

Framtidig gang - og sykkelvegsystem,
herunder plan for skoleve ger i gjeldende og
eventuelt i ny skolestruktur, i hele kommunen.
Kollektivruter med knutepunkter etc.
Vurdering av trafikksikkerhet og mål for dette
som ledd i kommunale strategier for eksempel
innenfor helse og oppvekstsvilkår. Eventuelt
bør det vurderes om det kan være
hensiktsmessig å oppdatere kommunedelplan
for trafikksikkerhet.

Planstrategien og planprogrammet bør gi føringer
på hvordan dette skal sikres videreført i det
kommunale planarbeidet.

Bypakker og bymiljøavtaler og nødvendige
planavklaringe r for dette bør også vurderes.
E ventuelle før inger for hvordan dette skal inngå i
kommunalt planarbeidet bør avklares i
planstrategien.

B asert på utbyggingsmønsteret i k ommunen fram
til nå anser vi følgende utviklin gstrekk som
aktuelle i et framt idig transportnett:

Økt bruk av gange, sykkel og kollektiv og
tilrettelegging for disse transportformene.
Samferdselskorridorene mot Drammen/ Oslo,
Gardermoen/ Lillehammer, Hallingdal og
Valdres må utvikles videre. Nødvendige
arealer til framtidig utvikling av disse må
skjermes for nedbygging.
Arealutvikling kan i hovedtrekk først
gjennomføres når transportnettet er tilpasset
ny tt og økt transport behov med nødvendige
tiltak og utbedringer. Første prikkpunkt er
alternativer for å legge til rette for nyskapt
transport.
Arealutvikling som medfører økt biltrafikk
utover fylkesveienes kapasitet må unngås. Vi
er spesielt opptatt av å unngå oppstuving av
kø ut på det overordnede riksvegnettet i
kommunen.
Scenarier må utarbeides også for en situasjon
der ny E1 6 og R ingeriksbanen ikke bygges i
nær framtid.

Der k ommunen ikke kan stille med egne ressurser
som har riktig kompetanse, må det vurderes å
innhente dett e eksternt. Fra vår side er det
ønskelig at kommunen definerer mål og rammer
for dette i sin planstrategi.

Både gang - og sykkelsystemet og kollektivruter vil
være tema i arealstrategi og bærekraftig mobilitet.

Temaplan for trafikksikkerhet vil revideres i 2020 -
2021.

I forbindelse med innspill til NTP 2022 - 2033 har
Ringerike kommune gitt innspill til Viken
vedrørende ordninger for mindre og mellomstore
byer knytte t til belønningsmidler/bypakker i likhet
med det so m gjelder for de ni største
byområdene.

Tar dette til orientering. Alle disse temaene vil
komme frem av arealstrategi og bærekraftig
mobilitet, og prinsipper fra denne vil tas inn i
kommuneplanen.

Etter vedtak av FRE16 27.03.2020 ser ikke
rådmannen hensikten med å utarbeide et scenario
for en situasjon uten dette prosjektet. Det er gitt
sterke politiske signaler om en
investeringsbeslutning i 2021.

Dette er ikke et tema i en kommunal planstrategi.
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Viken fylkeskommune
Planstrategi
Tabellen viser ikke en klar prioritering av planene,
men fordi kommuneplanens samfunnsdel og
kommuneplanens arealdel er satt opp først, må
en gå ut fra at det er disse planene som skal
prioriteres.

Tradisjonelt har det gåt t svært mye tid til å
utarbeide kommuneplanen i Ringerike. Det er
ulike årsaker til det bl.a. om prioritering,
prioritering av ressurser til planarbeidet, og ikke
minst endrede politiske forutsetninger. Det er
derfor det er viktig at dette arbeidet priorit eres og
gjennomføres innenfor en rimelig tidshorisont.

Viken fylkeskommune minner likevel om at de
regionale føringene følges opp gjennom følgende
gjeldene regionale planer for Viken
fylkeskommune og tidligere Buskerud
fylkeskommune:

Regional plan for ar eal - og transport for
Buskerud 2018 - 2035
Kulturminnekompasset: Regional plan for
kulturminnevern i Buskerud 2017 - 2027
Regional plan for vannforvaltning i vannregion
Vest - Viken 2016 - 2021
Regional plan for vannforvaltning i vannregion
Glomma 2016 - 2021
Regional plan for kunnskapssamfunnet
Regional plan for verdiskaping og
næringsutvikling

Planprogram
Planprogrammet burde ha inneholdt en oversikt
over viktig tema, tema som skal utredes, viktige
fokusområder, etc. Et mer innholdsrikt
planprogram vil gjør e det lettere å styre denne
prosessen.

I forbindelse med utarbeiding av samfunnsdelen
bør det utarbeides en arealstrategi. Den bør
inneholde føringer når gjelder areal og
transportplanlegging, klima , friluftsliv, vann og
vassdrag, osv.

Dette er nevnt under punkt 4.4 utredningsbehov,
hvor det kommer fram at det skal innhentes et
kunnskapsgrunnlag. Det må skilles mellom
innhenting av fakta og statistikk som vil utgjøre
kunnskapsgrunnlaget og hva som skal gjøres av
utredninger. Dette grunnlaget kunne ha v ært mer
omfattende med mer fakta og statistikk, og det
kunne ha foreligget nå, men vi regner med at
dette innhentes i forbindelse med prosessen.

Viken fylkeskommune ser positivt på at det blir
utarbeidet en plan for medvirkning.

Planene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge,
men med mål for når i planperioden (2020 - 2023)
de skal utarbeides. Rådmannen er imidlertid enig i
at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel har
høy prioritet.

Det er i plantabellen satt opp at kommuneplanens
samfunnsdel skal utarbeides i 2020 - 2021, og
kommuneplanens arealdel i 2021 - 2022. Dette
anses som en rimelig tidshorisont.

Tar dette til orientering.

Tar dette til orientering. S om omtalt i
planprogrammet vil det i samfunnsdelen
utarbeides mål og strategier ut fra de ni
fokusområdene som er valgt ut blant FNs
bærekraftsmål.

Det utarbeides en arealstrategi som et eget
prosjekt « Arealstrategi og bærekraftig mobilitet ».
Arealstrategien skal inneholde føringer for revisjon
av kommuneplanens arealdel. De mest sentrale
føringene i arealstrategien innarbeides i
samfunnsdelen.
Dette vil innhentes i forbindelse med prosessen.
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1413-12  Arkiv: B01  

 

Sak: 62/20 

 

Saksprotokoll - Miljøveiledere i skolen - Evaluering  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 
 

Behandling i Kommunestyret 04.06.2020: 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

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.: 19/2335-8  Arkiv: X31 &01  

 

Sak: 64/20 

 

Saksprotokoll - Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 04.06.2020: 

 

 
 



 

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 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/661-4  Arkiv: H43 &14  

 

Sak: 69/20 

 

Saksprotokoll - Årsmelding krisesenteret 2019  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 04.06.2020: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/661-2  Arkiv: H43 &14  

 

Sak: 19/20 

 

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. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/661-3  Arkiv: H43 &14  

 

Sak: 11/20 

 

Saksprotokoll - Årsmelding krisesenteret 2019  

 

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. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/661-1   Arkiv:   

 

Årsmelding krisesenteret 2019  
 

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 

 



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 .
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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 -



29

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 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1121-4  Arkiv: 400  

 

Sak: 71/20 

 

Saksprotokoll - Verbalforslag - kommunale arbeidsplasser  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 04.06.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

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 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1215-3  Arkiv: A20  

 

Sak: 65/20 

 

Saksprotokoll - Leksepraksis ved kommunens grunnskoler  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 04.06.2020: 

 

 
 



 

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. 
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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: 
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 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. 
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-          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
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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 



 
RINGERIKE KOMMUNE 

Hov ungdomsskole 

 

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.: 20/2061-3  Arkiv: 610  

 

Sak: 56/20 

 

Saksprotokoll - Ny organisering og strategi for kommunens eiendomsvirksomhet  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Sak 56/20 utsettes. 

2.  Kommunestyret ber om at saken settes på agendaen til formannskapets strategikonferanse 
10. og 11. juni for en bredere diskusjon og gjennomgang av forhold som omhandler 
eiendomsvirksomheten. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 04.06.2020: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

1. «Sak 56/20 utsettes. 

2. Kommunestyret ber om at saken settes på agendaen til formannskapets 

strategikonferanse 10. og 11. juni for en bredere diskusjon og gjennomgang av 

forhold som omhandler eiendomsvirksomheten». 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

Ohrens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2061-2  Arkiv: 610  

 

Sak: 17/20 

 

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. 
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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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Strategi og plan 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2061-1   Arkiv:   

 

 

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 



- 

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. 
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- 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. 
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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 

 
 

 

 

 

 
 













 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-102   Arkiv: PLN 439  

 

 

439 detaljregulering for Hvervenkastet - Klage  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret avviser klagen på vedtaket gjort i kommunestyret sak 11/20. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 

 

Sammendrag 
Kommunen har mottatt klage på vedtak av 3007_439 detaljregulering for Hvervenkastet. 

Klagen ble ikke levert innenfor klagefristen på 3 uker. Klager hevder å ikke ha blitt forespurt 

av forslagsstiller om tillatelse til å benytte klagers eiendom til å anlegge gangvei og klager 

dermed på vedtaket av detaljreguleringen.  

 

I denne saken skal kommunestyret vurdere om klagen skal realitetsbehandles eller avvises. 

Hvis den skal realitetsbehandles vil saken bli sendt tilbake til administrasjonen for forberedende 

saksarbeid. 

 

Rådmannen vurderer at klager hadde kjennskap til både endringen gjort i plankartet og kravene 

for å klage korrekt. Når klagefristen allikevel ikke overholdes mener rådmannen at klagen bør 

avvises. Hvis kommunestyret ønsker å behandle klagen, sendes saken tilbake til rådmannen for 

saksforberedende arbeid.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

21.11.2017 Politisk oppstart av planarbeid 

03.12.2018 Førstegangsbehandling av detaljregulering i HMA 

11.12.2018 Førstegangsbehandling av detaljregulering i Strategi og plan 

03.03.2020 Annengangsbehandling med vedtak av detaljregulering Hvervenkastet i 

kommunestyret, sak 22/20 
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Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 03.03.2020, sak 22/20 detaljregulering for Hvervenkastet. 

Hensikten med planen er å legge til rette for opprettelsen av en dagligvareforretning på 

Hvervenkastet i eksisterende bygningsmasse. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet 

inn klage på vedtaket, fremsatt av Kastet Eiendom AS. Klagen er ikke mottatt innenfor 

klagefristen på 3 uker, men over 3 uker for sent. 

 

12.03.2020 Vedtaksbrev sendt ut per post med informasjon om klagerettighet 

06.04.2020 Klagefrist (som har hensyntatt postgang) 

28.04.2020 Klage mottatt 

 

Saksgang 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn 11.12.18-16.02.19. Det var ikke gang- og 

sykkelveg i utkastet til plankart. Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget på blant 

annet manglende løsning for gående og syklende. Som følge av dette ble det gjort endringer i 

planen. Dette innebar også endringer i plankartet for å ivareta fotgjengere og syklister på en 

bedre måte. Gangveien det klages på kom derfor inn i planen mellom 1.- og 2. gangsbehandling 

av planen. Dette ble det opplyst om i saksfremlegget til andregangsbehandlingen av planen.  

 

Da planen var vedtatt ble parter underrettet om dette, samt underrettet om klagemuligheten 

med frist.  

 

Grunneier har mottatt underretning om planarbeid ved oppstart, høring og offentlig ettersyn, 

samt ved vedtak av planen. Dette i henhold til prosessregler i plan- og bygningsloven. 

 

11.12.18 Førstegangsbehandling Ikke gang-/ sykkelvei på 

plankart 

 

16.02.19  Frist høring og offentlig 

ettersyn 

Innsigelse SVV, ber bl.a. 

om bedre løsning for 

gående og syklende 

Innsigelsesbrev:  
«Som statlig vegmyndighet fremmer 

vi innsigelse med bakgrunn i 

manglende konsekvensutredninger 

for trafikk og relevante tiltak ut fra 

det. 

Med bakgrunn i vårt sektoransvar 

fremmer vi også innsigelse mot 

manglende løsning for gående og 

syklende i denne planen.» 

11.11.19 Oversender revidert 

planforslag til 

innsigelsesmyndighet 

Ikke gang-/sykkelvei på 

plankart 

 

29.11.19 SVV trekker innsigelsen SVV ønsker ikke 

parkeringsplasser så nær 

E16 som vist i plankartet, 

samtidig som de mener det 

bør anlegges gang-

Brev trekking av innsigelse:  
«Fotgjengerfeltet som skal flyttes 

vestover må ha tilrettelagte 

gangpassasjer både nord og sør for 

E16. Det nåværende fotgjengerfeltet 

må fjernes samtidig med at ny 

kryssing tas i bruk. Vi har ikke 
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/sykkelvei langs hele 

sørsiden av Osloveien. De 

gir stafettpinnen videre til 

fylkeskommunen som 

overtar ansvaret for 

fylkesveier fra januar 

2020. 

SVV trekker innsigelsen 

med bakgrunn i det første 

innsigelsespunktet.  

mottatt noen illustrasjonsplan som 

viser helhetlige løsninger for 

gående og syklende på området. 

Reguleringsplankartet viser dårlig 

med gangveger internt på området 

SPA1, og trolig bør det anlegges 

gang-/sykkelveg langs hele sydsiden 

av Osloveien mellom rundkjøringen 

og kjøreatkomsten inn til området. 

Vi anbefaler dessuten at det 

etableres tilfredsstillende 

trafikksikre gangforbindelser over 

SPA1 fra gang-/sykkelvegene (langs 

vegene Hvervenkastet og Osloveien) 

fram til inngangspartiene til BF1 og 

BB1.» 

12.12.19 Revidert planutkast på 

bakgrunn av 

kommentarer fra SVV 

mottatt 

Gang-/sykkelvei er på 

planlart 

 

03.03.20 Andregangsbehandling Gang-/sykkelveien er på 

plankart 

Planen blir vedtatt. 

Fra januar 2020 overtok Viken Fylkeskommune ansvaret for fylkesveiene.  

 

Klage fra Kastet Eiendom AS, datert 23.04.2020  

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn klage på vedtaket, fremsatt av Kastet 

Eiendom AS.  

 

Klager hevder å ikke ha blitt forespurt av forslagsstiller om tillatelse til å benytte klagers 

eiendom til å anlegge gangvei og klager dermed på vedtaket av detaljreguleringen. De skriver 

videre at den foreslåtte inngripen i eiendommen vil føre til at parkering på deres eiendom vil bli 

betydelig forverret.  

 

Klager henviser til forvaltningslovens § 31 b) hvor det står at selv om klageren har oversittet 

fristen, kan klagen tas til behandling såframt det av særlige grunner er rimelig at klagen blir 

prøvd. Det vises til koronasituasjonen som særlig grunn.  

 

Klager ble underrettet av forslagsstiller om gang-/sykkelveien per epost 07.03.20 og i møte 

10.03.20.  

 

Hele klagebrevet ligger vedlagt saken. 

 

Kastet Eiendom AS har også utdypet klagen sin i brev av 15.05.2020. 

I brevet listes det opp punkter som argumenterer for at vilkårene for realitetsbehandling er til 

stede utover koronakrisen:  

 De fleste kundene til Gjestegården ankommer med bil, og en betydelig andel har 

særskilte behov. Antall parkeringsplasser og utformingen av parkeringsplassen er derfor 

svært viktig for Gjestegården.  

 Tidligere plankart er blitt forevist Kastet før innsending. Partene har alltid hatt en åpen 

dialog tidligere - og deres ca. 20 år lange praktisering av naboskapet gav Kastet en 
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berettiget forventing om at plankartet som ble sendt inn ikke var blitt endret i forhold 

til det de hadde fått forelagt tidligere.  

 Det foreligger ingen bindende avtale om felles parkering som det er lagt til grunn i 

vedtaket. Planen bygger derfor på feil faktisk grunnlag.  

 Klagefristen utløp midt i koronakrisen, som medførte et umiddelbart omsetningstap og 

permitteringer for Gjestegården. Pandemien må likestilles med sykdom og ulykke som 

iht forvaltningspraksis medfører at parten ikke kan lastes for å ha inngitt klagen for 

sent.  

 Kastet kan «ikke lastes» for å ha oversittet fristen, og det foreligger «særlige grunner» 

for at klagen skal realitetsbehandles.  

 Klagen ble inngitt kort tid etter utløpet av fristen, og en realitetsbehandling av klagen 

går ikke på bekostning av vesentlige samfunnsmessige interesser.  

 

Brevet i sin helhet ligger vedlagt saken. 

 

Tilsvar Fossen Utvikling AS 

Fossen Utvikling AS har kommentert klagen. De skriver at de har håndtert saken riktig etter 

loven.  

 

Det er felles bruk og drift av alle parkeringsplassene. Dette er basert på en gjensidig avtale om 

felles bruk av utearealene som har eksistert siden 1990.  

 

Fossen Utvikling skriver at de faktiske inngrepene på Kastet sin eiendom er svært begrensede, 

og med felles disponering av parkeringsplassene er de ved den nye situasjonsplanen flere 

parkeringsplasser enn det det har vært tidligere. 

 

Hele brevet ligger vedlagt saken. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Klage 

på reguleringsvedtak forelegges det utvalget som vedtok planen.  

 

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28. 

 

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretningen om vedtaket er kommet frem til 

vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å 

løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort jf. forvaltningsloven § 29. 

 

Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt det av 

særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd, jf. fvl. § 31 første ledd bokstav b. Ved 

vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring 

av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre, jf. fvl. § 31 andre ledd. 

 

Avvisning innebærer at kommunestyret ikke realitetsbehandler klagen, det vil si at det ikke tas 
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stilling til om vedtaket er rett. Grunner til avvisning kan være at det er klaget for sent eller at 

den som klager ikke har klagerett jf. Forvaltningsloven § 29. Et avvisningsvedtak kan påklages.  

 

Kommunen kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er 

avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.  

 

Alternative løsninger 
Dersom kommunstyret ønsker å ta gi oppreisning for klagefrist, og ta klagen til behandling kan 

et vedtak se slik ut: 

 

1. Kommunestyret finner grunn til å realitetsbehandle klagen fra Kastet Eiendom AS. 

2. Iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak utsettes (forvaltningsloven § 42) til 

klagen er behandlet i kommunestyret. Berørte parter informeres om dette. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Kastet Eiendom As er, som eier av gnr/bnr 38/135 som ligger innenfor plangrensen, part i 

saken. Kastet Eiendom As klagde ikke innenfor klagefristen og viser til forvaltningsloven § 31 

første ledd bokstav b, med koronakrisen som særlig grunn. Korona har ikke gitt utsatte frister i 

andre klagesaker i kommunen. Administrasjonen har vært tilgjengelig gjennom hele 

koronaperioden. Klager har heller ikke bedt om utsatt frist for å klage. Rådmannen mener 

realitetsbehandling av klagen vil skape presedens i lignende saker og kan lede til 

uforutsigbarhet i framdrift av andre saker. 

 

Korona har ikke gitt utsatt frist hos andre offentlige organer så langt rådmannen har kjennskap 

til. Alle frister går som normalt i domstolene og nasjonale myndigheter har ikke utsatt frist på 

hverken skatt eller foreldelse. Dette som eksempler. Rådmannen mener det ikke bør gi utsatt 

frist jf. Forvaltningsloven § 31 i denne saken på bakgrunn av koronaepidemien. 

 

Klager skriver selv at han ble oppmerksom på endringene i plankartet før saken ble kunngjort 

vedtatt. Han hadde dermed kjennskap til endringen han var uenig i da han fikk brev av 

kommunen med informasjon om hvordan man skal klage. Allikevel er ikke klagefristen på tre 

uker overholdt. 

 

Møbellageret og Ringerike Gjestegård har i praksis felles parkeringsplasser, samt at alle tre 

brukere har avtale om felles bruk og vedlikehold av alle parkeringsplassene. Avtalen er forvist 

kommuneadministrasjonen. Planen viser i alt 201 bilparkeringsplasser på deres felles arealer. 

Fordelt innen eiendommene er det 120 (hvorav 7 HC og 2 el) hos Møbellageret, og 68 (hvorav 

3 HC) hos Gjestegården. I tillegg kommer 11 plasser hvorav 1 i grensen mellom Møbellageret 

og Gjestegården. I praksis vil disse i noen grad benyttes felles. Avtaler mellom forslagsstiller 

og klager er privatrettslige forhold.  

 

På bakgrunn av lovverk og gjeldende praksis mener rådmannen at klagen bør avvises.  

 

 

Vedlegg 

Ankebrev ringerike kommune.pdf 



- 

Kommentar klage Kastet.pdf 

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling 

Ringerike kommune anke 15.5 

Klage på reguleringsvedtak 

Vedlegg utnyttelsesgrad 

Avtale om uteareal og parkeringsplasser 

Oversiktskart 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Katrine Kammerud 

saksbehandler: Mathilde Høglund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Ringerike kommune
Pb.123 Sentrum
3 502 Hønefoss

REGULERINGSPLAN 439 HVERVENKASTET . KOMMENTAR TIL KLAG E FRA KASTET
EIENDOM AS .

Vi viser til oversendt klage fra Kastet Eiendom AS.

Vi og kommunen har behandlet saken korrekt fra første stund . Ved at Kastet Eiendom AS har vært

tilskrevet ved alle steg, fra varsel om oppstart, ved offentlig ettersyn , samt etter at planen ble vedtatt og

kunngjort . Kastet eiendom har derfor hatt mange formelle anledn inger til å komme med innspill og

eventuelle merknader , uten at det har skjedd.

Planen har hele tiden omhandlet alle tre eiendommer pluss offentlige vegarealer . Dvs inkludert også Kastet

sin del av pla nområdet. De har derfor både måtte vært klar over at endringer på planområdet kun n e

forekomme , og når det har skjedd , har de ikke kommet med protester : Dvs ikke før nå , når Bakke og Kastet

skal forhandle om oppgjør som følge av tiltakene . Felles bruk og dr ift av alle parkeringsområder er basert

på at det eksisterer gjensidig avtale om felles bruk av utearealene . Det er en avtale som har eksistert siden

1990 .

At Kastet Eiendom skylder på koro nakrisen at de ikke har protestert før, må kun være en dårlig

unnsk yldning for ikke å ha overholdt frist en . S erveringsvirksomheten har i hele denne tiden vært i drift , og

en kjenner ikke til at eierne av eiendom m en og serveringsstedet har vært rammet av sykdommen. I alle fall

har de vært i arbeid på Gjestegården hele tiden.

Arnfinn Bakke (som forslagsstiller til planen) har, ved flere anledninger hatt muntlig kontakt med Arnesen,

der saken og planarbeidet har blitt diskutert. Han har også sendt kommunal informasjon om saken og

planarbeidet til når Arnesen har bedt om det.

K astet referer selv til sitt møte med Bakke 10.3.2020 , der Bakke redegjorde for fortau/gangveg på Kastet

sin eiendom. Det ble også avholdt et nytt møte med samme tema, den 11.03.2020. Dette var før

annonseringen av planvedtak , og i god tid før fristen til å klage på planen gikk ut . (S om var 4 .4.2020 ) .

De faktiske inngrep på Kastet sin eiendom er svært begrensede , og med felles disponering av
parkeringsplassene er de ved den nye situasjonsplanen flere parkeringsplasser enn det de t har vær t

tidligere . Med etablering av dagligvarebutikk i nabobygget , vil Gjestegården få store fordeler mht

kundegrunnlaget sitt.

Tiltakene bereder også for en videre utvikling av nærings virksomhetene innen planområdet, til glede for

alle parte ne der .

Hønefoss 0 7 .05 .2020



Vi mener derfor at det hverken er faktisk eller formelt grunnlag for at Kastet Eiendom AS sin klage skal

medføre at planen r ealitetsbehandles , blir gjort ugyldig og /el ler at planarbeidet må bli gjenopptatt .

Klagen bør avvises .

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen
Daglig leder

Fossen Utvikling AS

Kontorfellesskap
Søndre Torv 2B
3510 Hønefoss

Tlf +47 909 59283
Mail: bjornl@fres.as



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-94  Arkiv: PLN 439  

 

Sak: 22/20 

 

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. 439 detaljregulering for Hvervenkastet vedtas, og gjeldende reguleringsplan (113-01 

Hvervenmoen), oppheves.  

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 03.03.2020: 

 

Repr.Stiksrud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 22/20 da 

han er ordfører (COOP Øst) og således medlem av styret.  

Stiksrud (V) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens §6.2. 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 15 stemmer (Sp, MDG og Rødt) 
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3502 HØNEFOSS

Hønefoss, den 1 5. mai 2020
Vår ref.: 10759 / 411755 / LR / LR

Ansvarlig advokat: Lars Reinsnos

KASTET EIENDOM AS – KLAGE PÅ VEDTAK A NGITT SOM 3007_DETALJREG ULERING FOR
HVERVENKASTET – VILKÅRENE FOR REALITETSBEHANDLING ER TIL STEDE

Det vises til klagen av 23. april 2020 og brev av 30. april 2020 fra Ringerike kommune til Kastet
Eiendom AS (« Kastet ») , hvor selskapet gis frist til 17. mai 2020 til å komme med merknader til den
politiske behandlingen av om klagen skal realitetsbehandles. Merknadene er rettidig. Dersom
merknadene skal innarbeides i en innstilling , ber jeg om å få tilsendt utkastet til innstilling til
uttalelse.

1. Faktum

1.1 Kastet og Ringerike Gje stegård AS’ virksomhet

Kastet eier lokalene til Ringerike Gjestegård AS (« Gjestegården »), og virksomhetene har samme
eiere. Gjestegården har vært en sikker og god arbeidsplass og sysselsetter ca. 30 - 40 personer,
ford elt på faste ansatte og deltids stilli nger, studenter mm. En betydelig del av Gjestegårdens klientell
er eldre som benytter bil som fremkomstmiddel. Flere av gjestene er rullestolbrukere og har
særskilte behov som gjør at de må ha en romslig parkeringsplass. Det er derfor virks omhetskritisk fo r
Gjestegården at parkeringsplassen oppfattes som romslig og at den er funksjonell. Parkeringsplassen
er innrettet for å ivareta dette formålet uavhengig av regler om minste størrelse og antall
parkeringsplasser. Dersom parkeringsarealet endres vesentlig , frykter Gjestegården et betydelig
omsetningstap.

1.2 Den felles parkeringsplassen

Eiendommene gbnr. 38/119 , som er eid av Møbellageret Arnfinn H. Bakke AS (« Bakke ») ,
gbnr. 38/135/136 , som er eid av Esso Norge AS, og gbnr. 38/135 , som er eid av Kastet , ha r i dag en
parkering som kan benyttes vederlagsfritt for virksomhetens kunder på tvers av eiendomsgrensene .
Esso og Kastet bruker sine eiendommer i sine hovedvirksomheter, mens Bakke er et selskap som
driver med profesjonell utleie av fast eiendom. Det for eligger en avtale som ikke er signert eller
tinglyst , så det er uklart hva partene har avtalt , men partene har latt sine kunder parkere
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vederlagsfritt på tvers av eiendomsgrensene - og vært enige om en kos tnadsfordeling for brøyting
mv. Utover dette har pa rtene disponert sine eiendommer på selvstendig grunnlag.

Den felles parkeringsplassen hviler på et premiss om at eiendommenes parkeringsbehov og bidrag er
forholdsmessig. Dersom Bakke omdisponerer et betydelig areal av det som er naturlige
parkerings plas ser for Gjestegården , samtidig som Bakkes parkeringsbehov øker ved at det inngås en
leiekontrakt med Coop, faller premisset for en felles parkeringsplass bort. Det er ikke relevant for
vurderingen av balansen i avtalen at Bakke opparbeider flere parkerings plasser med en naturlig
tilknytning til sin eiendom - selv om de i prinsippet vil kunne benyttes av Kastet.

Dersom planen gjennomføres , vil ikke Kastet lenger innlemme sin eiendom sammen med Bakke i en
felles parkeringsplass. Det innebærer at et av de bæ rende premissene i reguleringsplanen knyttet til
de planfaglige vurderingene relatert til parkering faller bort.

1.3 Dialogen mellom Kastet og Bakke

Det må fremholdes at Kastet og Bakke har hatt en god dialog og et godt samarbeid om
parkeringsplassen og an dre forhold i ca. 20 år. Det har vært fast praksis at endringer av
parkeringsplassen, som kan tenkes å påvirke kapasiteten negativt , e r blitt diskutert mellom partene.
Eksempelvis diskuterte Bakke inngåelsen av leiekontrakten for el - bil ladere med Kastet f ør
leieavtalen ble inngått.

Kastet er positiv til at Bakke skal kunne inngå en leie avtale med Coop , og i tråd med partenes praksis
i andre saker har det vært en åpen og god dialog knyttet til reguleringsprosessen . Tidligere plankart
e r eksempelvis blitt forevist Kastet før de e r blitt innsendt til kommunen. Tillitsforholdet mellom
partene gav Kastet en berettiget forventing om at endringer av parkeringsplassen ville ha blitt
forelagt Kastet av Bakke på eget initiativ før det ble sendt til kommunen , men d et ble ikke gjort .

Det er en kjensgjerning at parkeringsarealet foran Gjestegår den er en vesentlig premissleverandør
for serveringsvirksomheten , og dette må ha vært kjent for både Bakke og Fossen Eiendom AS , som
har utarbeidet planen. Det foreligger som n evnt ingen signert avtale vedrørende den felles
parkeringsplassen , og både Fossen Eiendom AS og Bakke hadde derfor en sterk oppfordring til å
orientere Kastet om endringene av plankartet som omfattet parkeringsplassen før det ble sendt inn.
Dialogen mellom Bakke og Kastet i andre saker tilsier også at Bakke hadde en slik oppfordring .

Gjestegården har som nevnt et eldre klientell , og det har vært en bevisst strategi å ha en
parkeringsplass som er enkel i bruk - og den har vært innrettet for å ivareta dette formålet uavhengig
av hva som ev. måtte være minstemålet for parkering iht gjeldende regelverk. Det faktum at det
endrede plankartet ikke ble forelagt Kastet som berørt grunneier før innsendelse , er
oppsiktsvekkende. Kastet erkjenner at virksomheten på ge nerelt grunnlag har et selvstendig ansvar
for å gjennomgå vedtaket og påklage det innen fristen, men tillitsforholdet mellom partene gav
Kastet en berettiget oppfatning om at ev. endri nger ville ha blitt forelagt selskapet før innsendelse.

2. Vilkårene for at klagen skal realitetsbehandles er til stede, jf. fvl. § 31

Selv om klageren har oversittet klagefristen , kan k lagen tas under behandling såfre mt parten « ikke
kan lastes for å ha oversittet fristen », jf. § 31, 1. ledd bokstav a. Det følger av praksis at subjektive
forhold som ulykke, sykdom mv. kan være grunnlag for at klagen skal behandles.

Klagefristen løp midt i koronakrisen , som medførte at virksomheten var (og er) i sin største krise
noensinne. I likhet med andre serveringssteder har Gjestegården opplevd et plutselig massivt fall i
omsetning , som har resultert i permitteringer. En pandemi som innebærer vesentlige
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smitte ve rnstiltak må likestilles med ulykke og sykdom - og det er et relevant moment ved
vurderingen av om parten kan « lastes » . Som en fø lge av pandemien kan derfor ikke Kastet « lastes for
å ha oversittet fristen ».

Uten at det er nødvendig for resultatet , tillater jeg meg å redegjøre for flere andre momenter som i
seg selv også medfører at Kastet ikke kan lastes for å ha oversittet friste n. T illitsforholdet mellom
partene og deres konsekvente og langvarige praksis for informasjonsutveksling g av Kastet også en
berettiget forventing om at innholdet i planvedtaket ikke tilsa at det var grunn lag for at det skulle
påklages. I den forbindelse må det bemerkes at planvedtaket ikke bare forutsetter ekspropriasjon av
Kastets eiendom, men det bygger også på at partene har en bindende avtale om felles parkering . Det
foreligger som nevnt ingen signert avtale om dette - og Kastet vil tre ut av samarbeide t dersom
planvedtaket blir stående. Etter som det er et bærende premiss for parkeringsløsningen i planen at
det foreligger en felles parkering - hadde Fossen Eiendom AS som profesjonell rådgiver et selvstendig
ansvar til å avklare dette før planen ble sendt inn. Konsekvensen av at det ikke ble gjort , innebærer
også at Kastet « ikke kan lastes for å ha oversittet fristen ». Det faktum at planvedtaket bygger på feil
faktum , om at det foreligger en bindende avtale om felles parkering , er også en « særlig grunn » so m i
seg selv medfører at klagen skal realitetsbehandles, jf. § 31, 1. ledd bokstav b.

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om « endring
av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre », jf. fvl. § 31, 2. ledd. Det er ingen generelle
samfunnsmessige hensyn som tilsier at klagen ikke skal realitetsbehandles. Det er primært
partsinteressen til Bakke som vil bli påført ulemper. Det er imidlertid Bakkes brudd på tidligere
rutiner om informasjon, og Bakkes rå dgivers feilaktige oppfattelse av at det foreligger en bindende
avtale om felles parkering, som medfører at klagen ikke er fremsatt innen fristen. Det er også gått
svært kort tid fra klagefristen utløp til det ble inngitt klage , og Bakke kan ikke ha innret tet seg etter
vedtaket. Interesseavveiningen mellom partene tilsier derfor at klagen skal realitetsbehandles.

Vilkårene for realitetsbehandling er til stede. Hovedmomentene er som følger:

De fleste kundene til Gjestegården ankommer med bil , og en betyd elig andel har særskilte
behov. Antall parkeringsplasser og utformingen av parkeringsplassen er derfor svært viktig
for Gjestegården .

Tidligere plankart e r blitt forevist Kastet før innsending. Partene har alltid hatt en åpen dialog
tidligere - og deres ca. 20 år lange praktisering av naboskapet gav Kastet en berettiget
forventing om at plankartet som ble sendt inn ikke var blitt endret i forhold til det de hadde
fått forelagt tidligere.

Det foreligger ingen bindende avtale om felles parkering som det er lagt til grunn i vedtaket.
Planen bygger derfor på feil faktisk grunnlag.

Klagefristen utløp midt i koronakrisen , som medførte et umiddelbart omsetningstap og
permitteringer for Gjestegården. Pandemien må likestilles med sykdom og ulykke som iht
forva ltningspraksis medfører at parten ikke kan lastes for å ha inngitt klagen for sent.

Kastet kan « ikke lastes » for å ha oversittet fristen , og det foreligger « særlige grunner » for at
klagen skal realitetsbehandles.

Klagen ble inngitt kort tid etter utløp et av fristen , og en realitetsbehandling av klagen går ikke
på bekostning av vesentlige samfunnsmessige interesser.
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***

Dersom det er spørsmål eller kommentarer , kan undertegnede kontaktes pr. telefon 974 16 596 eller
e - post reinsnos@buttingsrud.no .

Vennlig hilsen
ADVOKATFIRMA ET BUTTINGSRUD DA

Lars Reinsnos
advokat



ADVOi(AT'
I.IARALD HEGGEN BRØRBY AS

MEDLTiM AV DEN NOITSKE ADVOKATFORENINC
BLOMS c^l'li 3,35t0 HøNI]FOSS

Itingerike kommune

g 4.6.2020

KASTET EIENDOM AS . KLAGE PÅ REGULNRINGSVEDTAK 3OO7

HVDRVENKASTET.

På vegne av Møbellageret Arnfinn H Baldce AS (Baldce) komrnenteres advokat Lars
Reinsnos sitt brev av 15.5.2A20 i tilknytning til Kastet lliendom AS (Ifustet) klage av
23.4.2020.

1 . Faktum
Reguleringssak ble igangsatt av Bakke for bruksendring til dagligvare for ca. 2,5 åt
siden.

Bakke hal arbeidet for å få Coop til sin eiendom, som også vil være stor forclel for
Gjestegaarden (Kastet) ved at kundegrunnlaget øker.

Reguleringsplanen ble vedtatt 3.3.2020 av kommunesfyret. Dette innebærer bruksend-
ling til dagligvare og anleggelse av gangvei av trafild<sikkerhetsmessige hensyn langs
Fv 35 og er del av traf-rldcsikkerhetstiltak.

Gangveien vil beslaglegge ca. 137 m2 parkeringsareal og 98 rn2 grøftphKastet.

Reguleringssaken er varslet og Kastet har vært kjent med at det har foregått reguler-
ingsarbeider.

5 .3 ,2020, dvs. 2 dager etter at reguleringsplanen ble vedtatt, varslet Bakke l(astet
vlGisle Arnesen om vedtaket.

10.3 og 11.3.2020 hadde Arnfinn Bakke møte med Gisle Arnesen om planen.

2. Oversittelse av klagefrist
Kastet påklaget reguleringsplanen 23.4.2020

Etter forvaltningslovens $ 29 er klagefiisten 3 uker fra off'entlig kunngjøring, som var
14.3.2020. Kastet v/Gisle Arnesen rnottok reguleringsvedtaket elektronisk 13.3.2020.

Advoknt l{nrlld I'lcggen l}rorby u\S

Qry.nl989972413 MVA
'l'elefon;32 12 63 88

lJankkonto: 5146 05 30729
Klientkonto: 5 146 05 30745
E-post : t-rff ilrtD ndltlq!:tly.nl!

Advoknt
Ilarald I'leggen Brorby
11f: 95 12 63 88

Advoknt
Marte I'lolte l]rorby
'nfl 99 73 74 l5
ll-post: nlade@ådv-brorby.no

Dokid:
20078635
(1 7t1 61 -107)
Klage på reguleringsvedtak

ll-post: harald@adv-brorby.no



Først23.4.2020 påldaeet I(astet reguleringsplanen. Dette innebærer en oversittelse av
klagefristen på 20 dager som er en betydelig oversittelse.

Etter forvaltningsloven $ 31 kan klagen tas under behandling så fi'ernt Kastet ikke kan
lastes for å ha oversittet fiisten eller det er særlige grunner for at klagen blir prøvd.

Det er riktig at det er koronatid, tnen det innebærer at aktiviteten på Gjestegaarden falt
betydelig slik at det burde vært bedre tid til å klage. Alternativt beclt om utsettelse av
klagefi'ist eller innhentet hjelp til klage.

Gisle Arnesen har hatt følgende oppfordringer til å kunne klage innen fristen:

o Kjent rned reguleringsarbeidet hele veien
o Melding fra Bald<e med reguleringsvedtaket 5.3.2020
c Møte rned Bald<e 10. og 1 l'3.2020 om reguleringen og gangveien
o Melding fi'a komrnunen 13.3.2020
o Annonsert Ringerikes Blad 143.2A20

Ovennevnte innebærer at det ikke fbreligger unnskyldelig grunn for oversittelse av
klagefristen.

Av ovennevnte grunner må klagen avvises.

I tillegg følger det av forvaltningloven $ 31 at det ved vurdering orn klagen bør tas opp
til behandling, også skal legges vekt på orn endring av vedtaket medfører skade eller
ulempe for den andre. Bakke har gjennom sin konsulent Fossen Utvikling AS, forestått
regttleringssaken i 2,5 år. Lokalene som skal leies ut til Coop har stått tornme siden før
reguleringsarbeidene startet og påfører Bakke betydelige tap. Også av denne grunn må
klagen awises.

3. Realitetene i klagen.
26.2.1990 ble det avtalt felles bruk av palkeringsareal for Essos eiendom, som også
ornfattet Bakke og det som senere ble Gjestegaarden/I(astet. På det tidspunkt var det
totalt 180 plasser for tsald<e og det som senere ble I(astet. 1 13 av parkelingsplassene
var på Ilakke og 67 på I(astet. Kastet har selv redusefi 3 parkeringsplasser på egen
grunn på grunn av den rødehytta ved innkjømelen til parkeringsarealet. Det er laget et
forslag til utdyping av palkeringsavtalen fi'a 1990 som partene har lagt til grunn. Gang-
veien tar kun I37 m2 av asfaltarealet til Kastet.

Se vedlagte patkeringsavtaler. Parkeringsavtalene forutsetter felles bruk av parkerings-
arealene og fordeling av driftskostnader. Bruken har vært slik i 30 år. Se vedlagte fly-
fotos som viser grenselinje rned rødt sorn går till'eldig over de opptegnede parkerings-
plassene slik det hal vært i alle år.
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Følgende oversikt viser patkeringsplasser i dag, fbrste planforslag og vedtatt reguler-
ingsplan:



Tidspunkt Bakke l(astet
Idag 1 45+3EL 61

I planforslag 122 +1 HC + 3 El 72 + 3 HC
Vedtatt Il5+1012 +7,5 HC+3 EL 66+1012+3,5 HC

Totalt
2T2+3EL
1 99+l0HC+3EI
191 +llFIC+3E;

Dette viser at parkeringsplassene øker i antall i forhold til avtalt og regulert utgangs-
punkt i 1990.

Arkitekt Einar Lundstad har optimalisert parkeringsplassene på eiendommen til I(astet,
samtidig som Bakke har ufvidet parkeringsarealet på sin eiendom ved å {erne unød-
vendige hindre og fierne mer av grøntarealet,

Bakke har tilbudt l(astet å få tilbake det antall parkeringsplasser Kastet mener å miste
på sin eiendom ved at grensen mellom eiendommene forskyves nordover. Dette er
awist av Kastet som ønsker erstatning i penger.

Hver oppmerket parkeringsplass pr bil har siden 1990 vært 2,5x5 m. Det er mer enn
god nok plass for Gjestegaardens kunder, også etter at gangveien har kommet. Arealet
som ble tilbudt som makeskifte ligger også slik til at arealet foran Gjestegaarden vil
utvides.

Parkeringsplassen til Kastet har heller ikke i dag noen spesiell utlbnning som gjør det
lettere for bevegelseshemmede og rullestolbrukere. Parkeringsplassene er like store
som de hele tiden har vært.

På grunn av gangveien vil myke trafikanter få befydelig bedre forhold etter den nye
planen, som er i Esso Norge, Gjestegaardens, Bakkes og det offentliges interesse.

Ovennevnte viser at ulempene for Gjestegaarden er minimale hensett til at det kun er
I37 m2 som Kastet avgir til gangvei, at Bakke tilbyr makeskifte med flytting av gren-
sen nordover og at det foreligger en felles parkeringsavtale. Endelig r.il Gjestegaarden
og derved Kastet ha fordel av støme kundetilstrømning pga Coop.

4. Tislvar til klage.
For øvrig vises til tilsvar til klage av 715.2020 fia Fossen Ufvilding AS viBjørn
Leifsen.

5. Konklusjon.
I(lagen awises som for sent framsatt og er grunnløs.

V
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1,0 åvtaleparteuåi.

Avtalepartene er:

l.L uøbellaEerot Arnfinn H, Bakke ASr'org.nr. 9L.4 485
010, Oslov. 75, 3500 Eønefoss - som eier av gnr: 38t
bnr. 119 og bni. 120 i Ringerike (sarrunenføyet til
gnr. 38, bnr. 119 ved sarunenføyinEsattest tinglyst
18.02 .t992) .

L.2 Esso [orge åS, org.nr. 9L4 803 802, Drammensv' L49,
0277 osIS - sårn eler av gnr. 38, bnr. 1'35 og bnr' 136
i Ringerike.

1.3 Kastet Elendom AS, org.ar. 957 707 2381
Hvervenkastet, 3500 Hånefoss -'som fester av gnr. 38,
bnr. 135 i ningeri.ke.

2.O Dokunenter.

partene har hatt til etede blant, annet følgende dokumenter
i forbindelse rned inngåeLsen av avtalen:

2,L Pant,eattester pr. januar 1997 for ovennevnte ej.en-
, donmer.

2.2 Erklæring av 1,2.CIg.1990, tinglyst 11.03. 1991 , fra
Esso Norfe AS, hvorved t'tøbellageret Arnfj.nn'Il. Bakke
AS gis rått til adkonst over^gnr. 38, bnr. 135 og
bnr. 136 fra felles av- og påkjøring fra 868 og fran
til gnr. 38, bnr. 119.

2.3 Godkjent situasjonsplan,/kart som viser antall og
plasåering av pårfelingsplasser på ovennevnte eien-
dommer t t

3.0 Partenes enigbet.

3.1 Parten'e er enige on, og bekreft,er med dette, at eien-
aomrnånå gnr. 36, bnr. !tg, bg. 135 og bnr. 136 blir
å vurderå uuder ett i parkeringsmessig sammenheng.

. 3.2 Ovennevnte godkjente situasjonsplan viser antall og
. plassering, åv pårtceringsplaåser disponible for kunder
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og ansatte. Samlet ant,all parkeringsplasser er 180.
Nevnte parkeringsplasser disponeres felles av partene
- dvs. ålle plassene kan disponeres åv partenes
kunder og ansatte etter behov.

Partenes ansatte skal irnidlertid kun nytte
parkerj.ngsplasser på egen grunn og som er til minst
mulig sj.enanse for forretningenes,/bedriftenes kunder
og disses parkeringsbehov.

3.3 Partene har sanmen atrsvar for drift og vedlikehold av
parkeringsplassene med onkringliggende annet uteareal
tilknyttet parkeringsplassene. Dette gjelder så vel
sommer- .pom vintervedlikehold.

3,4 Utgiftene tiL drift og vedlikehold av parkerings-
plassene fordeles eLik:

408 MøbeJ.lageret Arnfinn H. Bakke AS,
40t Esso Norge AS og
208 Kastet Eieudorn AS.

Dette er i. samsvar med en allerede etablert ordning.

4,0 Di.verse.

4,L Avtalen er undert,egnet i tre eksemplarer, hvorav
partene har beholdt bvert sj.tt.

4.2 Avtalen blir å tingtyse på eiendornnene.nevnt under
1 .0. Kostnadene ved tinglysingen blir å fordele
mellom partene med 1./3 på hver.

Hønefoss, ,L997 Oslo, .L997 Hønefoss, . L997

Møbellageret Arnfinn
ll. Bakke AS

Esso Norge AS Kastet Ei.endom AS
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2490-2  Arkiv: V72  

 

Sak: 89/20 

 

Saksprotokoll - Skjøtsel av St. Hanshaugen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det gjennomføres skjøtsel og istandsetting av St. Hanshagen i tråd med 

saksutredningen. Utgiftene fordeles over to år (2020 og 2021) 

2. Det bevilges kr. 170.000,- eks mva til ryddinga og fjerning av undervegetasjon på 

St.Hanshaugen inneværende år. Dette dekkes av midler over formannskapets 

disposisjonskonto. 

3. Det innarbeides minimum kr. 570.000,- eks mva i budsjettet for 2021 til hogst, flising 

av skogsvirke, utbedring av stier og opprydding av gamle installasjoner. Fra 2022 

må det innarbeides i driftsbudsjettet midler til skjøtsel av området. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Skjøtsel av St. Hanshaugen  
 

Forslag til vedtak: 
1. Det gjennomføres skjøtsel og istandsetting av St. Hanshagen i tråd med 

saksutredningen. Utgiftene fordeles over to år (2020 og 2021) 

2. Det bevilges kr. 170.000,- eks mva til ryddinga og fjerning av undervegetasjon på 

St.Hanshaugen inneværende år. Dette dekkes av midler over formannskapets 

disposisjonskonto. 

3. Det innarbeides minimum kr. 570.000,- eks mva i budsjettet for 2021 til hogst, flising 

av skogsvirke, utbedring av stier og opprydding av gamle installasjoner. Fra 2022 

må det innarbeides i driftsbudsjettet midler til skjøtsel av området. 

 

  
 

Sammendrag 
Med bakgrunn i bestilling fra Kommunestyret er det laget en plan for å sette St.Hanshaugen 

i stand som en brukervennlig, bynær grønn lunge.  

St.Hanshaugen ble gitt i gave til kommunen i 1940 av lektor O.F.Lagesen. Forutsetningen 

for gaven var at arealet skulle benyttes til park for byens innbyggere. 

 

Tilstanden i dag bærer preg av lite eller ingen skjøtsel de siste tiårene. Dette er et flott, 

variert område som ligger ca. 70 meter fra Nordre park og vil være et attraktivt 

rekreasjonsområde om det settes i stand. 

 

Det er laget en skjøtselsplan som beskriver hva som bør gjøres, og hvor området er delt inn 

i fem soner. Planen tar sikte på å utbedre stier og lage et skogbilde som kan overholdes 

over tid, uten for mye vedlikehold. 

 

Framtidig skjøtsel kan bli tatt hånd om av lokalt vel og/eller foreninger. Skilting blir utført 

med samme utforming som øvrige friluftsområder i bynære områder. 

 

Det er satt opp et budsjett basert på tiltak som må utføres, arbeidstid og maskin/ timesatser. 

Total kostnad er beregnet til kr. 740.000,- eks mva. 

 

Bakgrunn 
I verbalforslaget til budsjettvedtaket som ble fattet av kommunestyre (KS) den 12.12.2019 

fremkommer det; 



- 

 

I løpet av første halvår 2020 fremmes det egen sak om hvordan grønt-området ved St. 

Hanshaugen kan utvikles som et attraktivt grøntområde for byen. Utredningen skal 

baseres på at St. Hanshaugen skal settes i en slik stand at den er mer tilgjengelig for 

bynært friluftsliv og rekreasjon, - blant annet med stier og skilting. 
 

Beskrivelse av saken 
 

Historikk 

St.Hanshaugen ble i 16.01.1940 gitt i gave til Hønefoss kommunen av lektor O.F.Lagesen. 

Formålet skal være park, åpen for allmenn ferdsel. Den kan ikke anvendes på annen måte 

eller selges videre. Videre heter det; Bortkjørsel av lere, eller utleie til havnegang, eller 

lignende, der kan bevirke rampone-ring av stedet, maa ikke skje.  

Eiendommen ble målt opp 31.06.1940. Arealet var 25,420 dekar. Arealet i dag er 25, 167 

dekar og har gårds- og bruksnummer 317/211. Adressen er Parkgata 6C. 

St.Hanshaugen har hatt slalombakke og hoppbakke. Den inneholder tilfluktsrom for tyske 

soldater fra krigens dager. I dag finnes det en akebakke ned mot Ankersgate, og snarveier 

mellom bydeler. 

 

Kart 

 
 

Beliggenhet 

St Hanshaugen ligger sentralt til nord-øst for Nordre park og omkranses av gatene 

Hammerbrogaten, Lagesensgate, Akersgate og Parkgata. Avstanden fra Hammerbrogaten 

til St.Hanshaugen er 70 meter, inn Wiels gate og Bjørklunds gate.  

Den bynære beliggenheten, omkranset av boligbebyggelse på alle kanter tilsier at dette bør 

være en svært attraktiv grønn lunge. Med den avlange utformingen og med store 
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høydeforskjeller oppleves området som større enn det i virkeligheten er. Det vises videre til 

vedlagt kart. 

 

Dagens tilstand 

Området bærer sterkt preg av å ikke være skjøttet på svært lang tid. Det er bekreftet at det 

ikke er gjort noe i området de siste 25 år. Sannsynlighet for at det er mer enn 35 år siden 

arealene ble stelt er nok mer sannsynlig.  

 

Skogen har fått vokse fritt slik at det i dag er et skogbilde av eldre trær, vesentlig bjørk og 

furu. Undervegetasjon er stedvis tett og gir utrykk av å være ustelt. Stiene i området er på 

steder rast igjen etter leirras og stedvis grodd igjen med vegetasjon. 

Gamle sittebenker, gapahuk og gjerder er i svært dårlig forfatning og må fjernes og fornyes. 

 

En uslipt diamant – kan bli et attraktivt nærturområde 

Ved istandsetting av St.Hanshaugen vil dette bli et svært attraktivt nært oppholds-, tur- og 

treningsområde i et fint parkanlegg. Det er mulig å få til universell utforming slik at alle 

mennesker kan benytte området. Det vil være et fint lekeområde for barn sommer, som 

vinter. Samlet lengde på stiene er ca. 1500 meter, i kupert terreng. Stiene gir mulighet til å 

forflytte seg mellom deler av bydelene som omkranser området. Med høyder som gir god 

utsikt til fossen og byen kan det bli et fint samlingspunkt for Hønefoss-innbyggere og andre.  

 

Plan for skjøtsel av St.Hanshaugen 

Å sette St.Hanshaugen i god stand blir utfordrende. Dette skyldes topografi, grunnforhold 

og bebyggelse helt inn til skråningsfoten. Det er stedvis så bratt som naturlig rasvinkel 

tillater. Utglidning av grunn har allerede skjedd. Mye grov skog er med på belaste de bratte 

skråningene. Disse utfordringene gjør skjøtselen arbeidskrevende. 

 

Det tas sikte på å ruste opp den nedre stien som omkranser haugene. Total lengde rundt er 

760 meter. Stubber og noe av massene som graves ut må kjøres bort og deponeres, på 

grunn av terrenget.  Det tas sikte på å deponere stubber og jord/leirmasser øst på området 

for å stabilisere et mindre ras. Ved graving må stabiliteten av masse i innerkant av stien 

vurderes kontinuerlig. 

 

Før tiltak starter må kabler og rør i området påvises. 

 

Områdekart 
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Området er inndelt i 5 områder. For hvert av områdene er skjøtselen grovt skissert før 

detaljplanlegging skjer. 

 

 

Område 1  

Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og benyttes til dekke av 

stier. Etter rydding skal det stå igjen trær som skal gi grunnlag for et åpent skogbestand. 

Skogbilde skal bestå fortrinnsvis av selje, rogn og lønn. Hassel-kratt settes igjen. Furu som 

kan inngå i framtidig bestand skal settes igjen. Tettheten skal være slik at det er grunnlag 

for regulering får å få et fremtidsbestand. 
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Gran tas ut. Enkelte større trær (bjørk/furu) tas ut. Det tynnes helst fra toppen – større, 

gamle trær tas fortrinnsvis ut. 

 

Område 2 

Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og nyttes til dekke av 

stier. Etter rydding skal det stå igjen trær som skal gi grunnlag for skogbestand. Skogbilde 

skal bestå av selje, rogn og lønn. Hassel-kratt settes igjen. Furu som kan inngå i framtidig 

bestand skal settes igjen. I dette området er det innslag en del fremmede treslag, slik som 

kirsebær og lind. Dette er også treslag som vokser sakte og er dekorative. De bør inngå i 

skogbilde. 

 

Tettheten skal være slik at det er grunnlag for regulering får å få fremtidsbestandet. 

Gran tas ut. Området er tett bestokket med bl.a gammel bjørk. Det bør tas ut en god del av 

denne bjørka for å senke alderen og høyden i bestand. En må da huske på å spare 

fremtidstrær ved rydding. 

Det avklares om den nord-østre del, under det et lille raset, kan benyttes som deponi av 

stubber og jord/leiere for å stabilisere skråningen. 

 

Område 3 

Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og nyttes til dekke av 

stier. Etter rydding skal det stå igjen trær som skal gi grunnlag for skogbestand. 

Dagens skogbilde opprettholdes. Gran tas ut. 

 

Område 4 

Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og nyttes til dekke av 

stier. Skogbilde vil her bestå av større furutre og noe bjørk. En del større tre må hogges da 

denne sektoren skal åpnes for å gi utsikt til Hønefossen og elva opp mot Gladtvet og 

Hønefoss skole. Det vil si at det her blir et åpent skogbilde. Det må tas hensyn til vind og 

fremherskende vindretning ved hogst. 

Areal som ligger inn til Bjørklundsgate må ryddes. 

Innen dette området står det en «gapahuk» som må fjernes og bygges opp på ny. Plan for 

dette må tas på i detaljplanleggingen. Det samme gjelder fjerning av gamle krakker og 

gjerder. 

 

Område 5 

Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og nyttes til dekke av 

stier. Skogbilde er i dag dominert av store, gamle bjørker og furu. Hassel-kratt settes igjen. 

Det må til en tynning. I hovedtrekk må bjørk som henger utover og er en belastning på 

grunnen i svært bratt terreng hogges. Det må også tynnes i eldre furu. Lengst sør og 

nederst i område er eldre, dekorative lauvtrær. En del av disse skal spares. 

 

Gjennomføring 

Utføringen kan skje etappevis. Skal området kunne tas i bruk må undervegetasjon ryddes, 

kvisten fjernes og stiene opparbeides. Hogsten av de større trærne kan gjøres i flere 

omganger. Dette vil fordyre prosjektet totalt da utstyr og maskiner må flyttes flere ganger. 

Skogvirke anses ikke som salgbart på grunn av fare for metall i virke, og det foreslås derfor 

at dette flises opp og blir forsøkt solgt som energiflis. 

 

Gjennomføringen betinger gode driftsforhold. Med leiregrunn må det være tørt. 

Terrengskadene kan ellers bli store.  

 

St.Hanshaugen er ikke en oase bare for mennesker men også for fugler. Det vil ikke bli satt 

i gang noen aktivitet før fugleungene har forlatt reiret. 
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Bevilges det penger til tiltaket kan arbeidet starte opp i begynnelsen av juli måned 

inneværende år. Værforholdene har betydning for driften og framdrift og ferdigstilling styres 

av vær og føreforhold. Ved gjennomføringen av en reguleringshogst vil kommunen unngå 

fremtidige henvendelser om fjerning av enkelttrær som er til fare eller sjenanse for 

omliggende boliger.  

 

Oppbygging av fasiliteter og framtidig skjøtsel 

Når området er satt i stand, skogen ryddet og tynnet og stiene satt i stand, må det 

utplasseres sittebenker og gjerne en ny gapahuk, som erstatning for den som står der i dag. 

Videre må det til noe oppfølging og vedlikehold i årene framover.  

Det arbeides med en modell der lokalt vel eller foreninger tar på seg dette arbeidet og får 

ansvar for gjennomføringen. Disse har mulighet til å søke om eksterne finansieringer av 

tiltak de vil sette ut i livet. Det bør vurderes om en slik organisering kan gis noe årlig 

kommunal støtte til drift. Dette vil gi et godt signal til de som vil bruke fritiden sin på å holde 

området vedlike og være billig for kommunen. 

Det må avklares hvordan søppel skal håndteres. Tømmingen av søppelkasser blir fort en 

kommunal oppgave. 

 

Skilting 

Det er nå flere skiltprosjekt i friluftsområder rundt Hønefoss. Kommunen har god 

kompetanse til å lage en skiltplan. Utformingen av skiltene vil bli lik som de øvrige 

områdene. Skiltene blir plassert ut så snart tiltakene er gjennomført og området tilgjengelig. 

 

Kostnader 

Arbeidet som skal utføres er komplisert og arbeidskrevende. Det er så langt innhentet et 

tilbud. Det viser at det er utfordrende å beregne en pris med så mange usikkerhetsfaktorer. 

En entreprenør må derfor legge inn store marginer for usikkerheten. Ut fra tilbudet som er 

mottatt er driftsopplegget endret. Rådmannen vil hente inn flere tilbud.   

Det er satt opp et budsjett etter tiltak som må gjennomføres basert på antatt tidsforbruk i 

timer og timesatser for mann og maskiner. Rammen for å sette området i god stand som en 

grønn lunge beløper seg til minimum.kr. 740.000,- eks mva. 

 

Alternative løsninger 

 

Alternativt vedtak 1 

Om det ikke er ønskelig å iverksette skjøtsel av St.Hanshaugen inneværende år, kan 

arbeidet forskyves til neste år, evt. kan det gjøres gjennom flere etapper.  

- Ved bevilgning av kr. 170.000,- vil undervegetasjon bli ryddet og stiene kan benyttes 

slik de ligger i dag.  

- Bevilges det mindre enn budsjettert beløp på kr. 570.000,- vil område 4 og 5 bli 

prioritert. Når dette er gjort vil utbedring av stinettet kunne utføres. 

 

Forslag til vedtak: 

Kostnader for skjøtsel og istandsetting av St.Hanshaugen i god stand som parkområde 

innarbeides i budsjett for 2021 og 2022, og rådmannen bes om å legge frem en forslag til 

etappevis gjennomføring. 

 

 

Rådmannens vurdering 
St.Hanshaugen kan gjøres tilgjengelig for bruk gjennom flere etapper. I første runde må 

området ryddes for undervegetasjon og gjengrodde stier. Nedskåret virket må fjernes. Dette 

vil medføre mye manuelt arbeid. Bare rydding og fjerning av undervegetasjon vil ikke gi 
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universell utforming av stiene. Kostnadene på dette arbeidet er budsjettert til å koste kr. 

170.000,- eks mva. Dette kan gjennomføres i løpet av barmarksesongen 2020.  

 

For å få kostandene så lave som mulig bør resten av arbeidet gjøres samtidig. Dette har 

med oppstarts- og flyttekostnader å gjøre. Det gjenværende arbeidet blir 

gjennomhogst/tynning, utbedring av stinettet, flising av skogsvirke og opprydding av gamle 

installasjoner. Den samlede kostnaden for dette er budsjettert til kr. 570.000,- eks mva. 

Dette kan gjennomføres eksempelvis i 2021. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Eiliv Kornkveen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2316-1   Arkiv: 223  

 

 

Korona-filmprosjekt - søknad om støtte  
 

Forslag til vedtak: 

 

Søknaden innvilges med 150.000 kroner. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto.  

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Nils Henrik Wærstad søker 150.000 kroner i støtte til det lokale filmprosjektet «Dette er oss» 

Fortellinger fra Ringeriksdistriktet i en høyst uvanlig tid.  

 

Filmprosjektet skal dokumentere hvordan korona-epidemien påvirker lokalsamfunnet vårt. 

Portrettintervjuer/samtaler med lokalbefolkningen filmes og publiseres på egen nettside, sosiale 

medier og andre nettsider.  

Støtte til prosjektet styrker muligheten for måloppnåelse innenfor flere av kommunens mål og 

fokusområder, herunder mål om kommunens attraktivitet og folkehelse i Ringerike. 

 

Innledning / bakgrunn 

Korona-epidemien er en unntakstilstand vi som region og land ikke har opplevd maken til i 

fredstid. Ingen vet hvor lenge den vil vare, ingen vet hva konsekvensene vil bli. Mange frykter 

for fremtiden, for jobb, hjem og familie.  

Filmprosjektet skal vise hvordan denne ekstraordinære situasjonen bringer frem det beste i 

mange. Filmprosjeket «Dette er oss» dokumenterer hvordan befolkningen er løsningsorienterte, 

innovative og hvordan vi hjelper hverandre. Hverdagen er endret og innbyggerne benytter 

nærområdene, leter opp lokale opplevelser og gjenoppdager Ringerikes fantastiske og varierte 

natur. Hverdagen preges av skremmende overskrifter og dystre scenarier i alle massemedier. 

Dette prosjektet skal peke en annen vei, og vise innbyggerne at det er lys i tunnelen, og at vi 

står i dette sammen. 

 

Beskrivelse av saken 

Prosjektets idé er å samle et stort og variert antall små historier slik de oppleves her og nå, fra 

alle lag i lokalsamfunnet. Fra barnehage til sykehjem, fra permitterte til bedriftseiere, fra prest 

til politi. Alle slags mennesker, alle slags posisjoner og situasjoner, som samlet representerer et 

unikt lokalt tidsbilde fra en ekstraordinær tid. 



- 

Få deler av vårt lokalsamfunn påvirkes sterkere enn næringslivet. Derfor er det naturlig at 

næringslivets mange skjebner og historier vil være en svært viktig del av produksjonen. 

Situasjonen påvirker også i stor grad kommunen vi bor i. Helsearbeidere, lærere, NAV, og 

kommunal administrasjon, samt politikere, må tenke nytt og kreativt for å sørge for at 

konsekvensene av pandemien blir så lite omfattende som mulig. Disse vil også være en naturlig 

del av prosjektet. 

 

Prosjektets mål 

Fellesskapsfølelse og tilhørighet. Prosjektet skal formidle ulike lokale historier i en 

ekstraordinær unntakstilstand, og vil på denne måten vise hvordan vi som enkeltpersoner kan 

bidra til å løfte hele lokalsamfunnet vi er en del av. Samlingen av historiene vil vise at vi ikke er 

alene om å oppleve denne tiden som utfordrende og annerledes.  

Prosjektet skal skape stolthet og lokal tilhørighet, gi en følelse av felleskap i en vanskelig tid, 

og la håp og inspirasjon få plass, på bekostning av frykt og bekymring.  

 

Resultatmål 

En nettside opprettes med en samling av alle filmklippene. Utvalgte historier og klipp vil 

fortløpende publiseres på sosiale medier og ringblad.no. Det er også et ønske om at 

bidragsytere og Ringerike kommune linker til nettsiden.  

Prosjektleder ser også på muligheten for å samle opptakene i en dokumentarfilm som skal vises 

på NRK, på et senere tidspunkt. NRK-dokumentaren blir i tilfelle et annet prosjekt med et eget 

budsjett, men opptak og materiale fra nettsiden vil bli brukt. 

 

Økonomiske forhold, samarbeid og bruk av lokale ressurser 

Opptaket er allerede påbegynt for initiativtakers egen regning. Sparebankstiftelsen Ringerike 

støtter prosjektet med 400.000 kroner. Det er i tillegg søkt om 100.000 kroner fra Hole 

kommune.  

Prosjektet samarbeider med USN Campus Ringerike og Ringerike Næringsforening. Nils 

Henrik Wærstad leder prosjektet og bruker sin 25-årige erfaring med å møte og portrettere 

mennesker i NRK-produksjoner, i gjennomføringen.  

Prosjektets behov for teknisk bistand som foto, klipp, grading, lydetterarbeid, grafisk 

utforming og webdesign skal gjennomføres ved bruk av kompetente lokale ressurser så langt 

det er mulig.  

 

Prosjektets framdrift 

Opptakene er allerede startet, men filmprosjektet er avhengig av finansiering for å kunne 

fullføres. Opptakene vil pågå så lenge budsjettet tillater frem til en normalisering av samfunnet 

er oppnådd. Siden samfunnssituasjonen er uavklart har ikke prosjektet en sluttdato. Prosjektets 

innhold, form og fremdrift vil kontinuerlig evalueres underveis. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Vurdering av tiltaket i henhold til kommunens hovedmål og fokusområder 

 

Hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 

- Visjon: Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

- Mål: Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen.  

Gjennomføres ved å legge til rette for åpenhet og god integrering av nye innbyggere i alle 

livsfaser 



- 

 

Filmprosjektet «Dette er oss» dokumenterer hvordan næringslivet i Ringerike og 

lokalsamfunnet takler en nasjonal krise, med en positiv og inkluderende vinkling. Prosjektet vil 

på denne måten vise hvorfor Ringerike kommune er en attraktiv bokommune, også i en 

unntakstilstand. 

Kommuneplanens samfunnsdel skriver følgende om hva som påvirker kommunens attraktivitet:  

«Innbygger, ildsjeler, næringsliv, folkevalgte og byråkrater påvirker alle kommunens 

attraktivitet. Tilhørighet til lokalsamfunnet og egen kommune er viktig for at innbyggere skal 

være gode ambassadører for Ringerike. Strategien i tida framover må være å kommunisere og 

forbedre Ringerikes attraktivitet.»i 

Filmprosjektet «Dette er oss» kan være en god mulighet for å vise frem lokalsamfunnet vårt, 

forbedre og kommunisere kommunens attraktivitet og innhold og på denne måten legge til 

rette for mer åpenhet og økt følelse av tilhørighet. 

 

 

Alternative forslag til vedtak 

 

Søknaden innvilges med 100.000 kroner. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

Søknad om tilskudd avslås 

 

Rådmannens vurdering 

Støtte til prosjektet styrker muligheten for måloppnåelse innenfor flere av kommunens mål og 

fokusområder. Herunder mål om kommunens attraktivitet og folkehelse i Ringerike.  

Rådmannen vurderer prosjektets gjennomføringsevne som god, basert på prosjektleders 

erfaringer med lignende produksjoner og prosjektets samarbeidspartnere og bidragsytere. 

Budsjettet oppfattes som nøkternt, men realistisk. Det er svært positivt at prosjektet ønsker å 

bruke lokale ressurser til teknisk gjennomføring, siden dette kan bidra til litt inntekt for 

oppdragstakerne i et tøft arbeidsmarked. 

Prosjektet har ingen sluttdato, siden samfunnssituasjonen er uavklart. Rådmannen ønsker 

likevel at en rapport som viser prosjektets fremdrift og bruk av midler sendes administrasjonen 

innen utgangen av 2020.  

 Rådmannen anbefaler tilskudd. Tilskuddet belastes formannskapets disposisjonskonto. 

 

Vedlegg 

Prosjektbeskrivelse og tilhørende budsjett 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 
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saksbehandler: Victoria Irene Koch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Dette er oss» 
                      Fortellinger fra Ringeriksdistriktet i en høyst uvanlig tid. 

 
                                           Produsent: Nils Henrik Wærstad ENK 

 
 
Bakgrunn 
 
Vi befinner oss akkurat nå mitt i en unntakstilstand vi som region og land ikke har opplevd 
maken til i fredstid. Ingen vet hvor lenge den vil vare, ingen vet hva konsekvensene vil bli. 
Mange frykter for fremtiden, for jobb, hjem og familie.  
 
Samtidig ser vi at denne ekstraordinære situasjonen bringer frem det beste i mange. Vi blir 
løsningsorienterte, innovative og i større grad opptatt av de rundt oss. Vi utnytter våre 
nærområder, leter opp lokale opplevelser og gjenoppdager vår fantastiske og varierte natur, 
og mange har funnet en ro de har manglet i en normalisert, hektisk hverdag.  
 
Lokalt næringsliv må også stå i stormen. Men som alltid, det er de som evner å tenke nytt og 
kreativt når utfordringene står på døra, som klarer seg best. Men uten en tilsvarende kreativ 
og aktiv bankforbindelse, en kommune som gjør det den kan for å legge til rette for 
nødvendige grep og endringer, samt gårdeiere som har mulighet til å lette på 
leiebetingelser, blir oppoverbakken i største laget for de fleste.  
 
Unger får ikke gått på skole, ferieplaner forsvinner i det blå, bønder som er avhengig av 
arbeidskraft utenifra fortviler, det finnes ikke konserter, fotballkamper, loppemarkeder, 
kinoforestillinger, ikke en gang en begravelse eller et bryllup er hendelser som vi kan samles 
rundt.  
 
17.mai. Ringeriksrevyen. Ringeriksmaraton. Russefeiringen. Knøttecupen. Ja, selv 
Julegateåpningen spøker det for.  
 
Hva gjør dette med oss?  
 
 

Filmprosjektet   
 
2020 vil bli husket som unntaksåret i mange tiår fra nå, og sette sitt merke på vår felles 
fremtid, mer enn noe annet siden krigens dager, og den er det færre og færre som har 
minner fra. Men hvem dokumenterer det som skjer lokalt nå, akkurat i dette definerende 
øyeblikk i 2020?  
 
Prosjektets idé er å samle et stort og variert antall små historier slik de oppleves her og nå, 
fra alle lag i lokalsamfunnet. Fra barnehage til sykehjem, fra permitterte til bedriftseiere, fra 
prest til politi. All slags mennesker, alle slags posisjoner og situasjoner, men felles for dem 
alle er at de representerer et unikt lokalt tidsbilde fra en ekstraordinær tid.  
 



Det vil være kort vei fra opptak til publisering, og dette underbygger en av prosjektets 
viktigste funksjoner: å tjene som inspirasjon for andre, det å vise at vi ikke er alene om å 
oppleve denne tiden som utfordrende og annerledes, det å vise at vi som enkeltpersoner 
kan bidra til å løfte hele lokalsamfunnet vi er en del av. Få deler av vårt lokalsamfunn 
påvirkes sterkere enn næringslivet. Derfor er det naturlig at næringslivets mange skjebner og 
historier vil være en svært viktig del av produksjonen. Situasjonen påvirker også i stor grad 
kommunene vi bor i, og helsearbeidere, lærere, NAV, og kommunal administrasjon samt 
politikere, må tenke nytt og kreativt for å sørge for at konsekvensene av pandemien blir så 
lite omfattende som mulig. Disse vil også være en naturlig del av prosjektet.  
 
Prosjektet skal skape stolthet og lokal tilhørighet, gi oss en følelse av felleskap i en vanskelig 
tid, og la håp og inspirasjon få plass, på bekostning av frykt og bekymring. Daglig møter vi 
krisa gjennom skremmende overskrifter og dystre scenarier i alle massemedier, la dette 
prosjektet peke en annen vei, og vise folk i vårt lokalsamfunn at det er lys i tunnelen, og at vi 
står i dette sammen.  
 
 

Metode/Form/Inspirasjon 
 
Prosjektet henter inspirasjon fra David Lynch sitt «Peoples Project», 
(http://interviewproject.davidlynch.com/www), Brandon Stanton sitt «Humans of New 
York» (www.humansofnewyork.com) og vår egen TV-serie «Walkabout».  
 
Formen vil være direkte, usminket og nær, ett til to kameraer, møter og samtaler skal foregå 
i «øynehøyde», uten et større team og uten større tekniske forberedelser. Prosjektet bygger 
sten på sten, hvert møte, hver samtale klippes og publiseres fortløpende, og danner en bit i 
det som etter hvert blir en fyldig og representativ lokal mosaikk av mennesker fra alle 
samfunnslag.   
 
Det vil være enkelte dogmer som innføres for å gjøre formen stringent og gjenkjennelig, så 
som begrenset bruk av pålagt musikk, bruk av kunstig lys, bruk av tekster i bildet etc.  
 

Fremdrift 
 
Opptak er allerede startet for egen regning, men er avhengig av at finansiering kommer på 
plass. Opptakene vil pågå så lenge budsjettet tillater, frem til en normalisering av samfunnet 
er oppnådd. Situasjonen er uavklart, og det finnes forskjellige tids-scenarier mht hvordan 
utviklingen av pandemien vil påvirke samfunnet. Det vil derfor være umulig å sette opp en 
realistisk fremdriftsplan, pr dags dato. Således vil hele prosjektets innhold, form og fremdrift 
være gjenstand for en kontinuerlig evaluering underveis, for å oppnå best mulig resultat. Det 
er imidlertid en målsetning om at produksjonen av en full dokumentarfilm påbegynnes så 
snart som mulig etter normalisering. Det presiseres dog at ferdigstilling av 
dokumentarfilmen avhenger av at det foreligger nye midler spesifikt til dette. Der vi nå er i 
prosessen, er det ikke mulig å sette en fornuftig og reell pris på dette arbeidet, da omfanget 
enn så lenge er ukjent.  
 
 



Lokale ressurser 
 
Så langt det er mulig, vil prosjektet teknisk gjennomføres kun ved bruk av lokale ressurser. 
Foto, klipp, grading, lydetterarbeid, grafisk utforming, webdesign, er eksempler på dette.  
 
Prosjektet samarbeider med Campus Ringerike, som lager en rapport som ser på hvilke 
konsekvenser koronaepidemien har fått og vil få for næringslivet i Ringeriksregionen. 
Rapporten har en regional tilnærming, men med et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 
Rapporten skal ferdigstilles innen 1 september, og det er naturlig at dette arbeidet vil være 
en viktig kilde i vårt prosjekt, og kan implementeres inn mot filmprosjektet.  
 
 

Publisering 
 
Det settes opp en egen webside for prosjektet, etter mønster av The Interview project:  
 

 
 
Her vil alt være tilgjengelig, etter hvert som «mosaikken» fylles med mennesker vi har møtt. 
Om vi klarer å løse det teknisk, med lokale krefter og innenfor budsjett, ønsker vi at siden 
skal være «aktiv», dvs: Når seeren beveger pekepilen over et ansikt, aktiveres ett utvalgt 



utsagn fra personen som er intervjuet. Dette gir en helt annen opplevelse enn bare et dødt 
bilde.  
 
Sosiale medier: Vi vil selvfølgelig bruke Facebook for alt det er verd, på alle naturlige, lokale 
profiler, i tillegg til at prosjektet vil ha sin egen Facebook-side. Vi ønsker også å publisere 
utvalgte historier og intervjuer på Instagram og Snapchat.  
 
Annen publisering: Vi ønsker å legge ut nye klipp fortløpende på ringblad.no, samt at det 
bør ligge åpent hos bidragsytere og Ringerike kommune og Hole kommunes respektive 
hjemmesider.  
 
Nasjonal publisering: Dette er så vidt vi vet, ikke gjort noen andre steder i landet. Alle de 
opptak vi gjør, kan gi innhold til en egen dokumentar, bygget på vårt innhold. Det vil være et 
tidsbilde som kan vise seg å være relativt unikt, og satt sammen på en ny måte, vil en slik 
dokumentar kunne få visning på NRK i ettertid. Spesielt stor er sjansen om prosjektet er 
ferdig finansiert, og NRK kan vise dette mot et mindre visningsgebyr.  
 
 

Budsjett 
 
Detaljert produksjonsbudsjett vedlagt.  
 
 

Finansieringsplan 
 
 

Sparebankstiftelsen Ringerike              GODKJENT                                    400.000,- 

Ringerike Kommune                                     SØKNAD                                        150.000,- 

Hole Kommune      SØKNAD                                        100.000,- 

Totalt                                                             650.000,- 

 
 

Team 
 
Prosjektet ledes av Nils Henrik Wærstad, og et team vil bli satt sammen med lokale krefter 
straks det blir tatt en produksjonsbeslutning. Prosjektet samarbeider også med Ringerike 
Næringsforening.  
 

Campus Ringerike/USN 
 
Campus Ringerike lager nå en rapport som ser på hvilke konsekvenser korona epidemiene 
har fått og får for næringslivet i Ringeriksregionen. Rapporten har en regional tilnærming, 
men med et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Rapporten skal ferdigstilles innen 1 
september, og det er naturlig at dette arbeidet vil være en viktig kilde i vårt prosjekt, og kan 
implementeres inn mot filmprosjektet.  
 



Flerbruk 
 
I tillegg til portrettserien, vil vi dokumentere bredt om konsekvensene av Covid-19 fra hele 
distriktet vårt. Dette vil inngå i et eventuelt lokalt filmarkiv for ettertiden. Alle opptak som 
gjøres, vil også kunne inngå i en dokumentarfilmproduksjon, som kan ferdigstilles så snart 
som mulig etter at situasjonen vi står midt i, er normalisert. En slik produksjon vil kreve et 
eget budsjett og tilleggsfinansiering.  
 
 
 
 

Kommentar 
 
Dette er ikke et «selvsagt» prosjekt som alle ville ha kommet opp med. Imidlertid gjør min 
erfaring med å møte og portrettere mennesker gjennom 25 år på NRK, samt erfaringene fra 
The Interview project og Humans of New York, at jeg har klokkertro på at denne 
produksjonen vil ha verdi for oss som lokalsamfunn akkurat nå, og i mange år fremover.  
 
Det krever imidlertid at en eller flere av de «store» aktørene lokalt, velger å tro det samme, 
og tar på seg det økonomiske ansvaret for å se det gjennomført. Dette haster å få på plass, 
disse historiene utfolder seg rundt oss hver dag, hver uke.  
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FOR SPAREBANKSTIFTELSEN RINGERIKE

PRODUSENT NILS HENRIK WÆRSTAD

totalt

1 REDAKSJON 71 500

2 ENKAMERA 166 400

3 REISEUTGIFTER 7 000

4 ETTERARBEID 277 300

5 MUSIKK 17 500

6 DIV PROGRAMUTGIFTER 50 000

7 ADMINISTRASJONSUTGIFTER 5 % 29 485

619 185,00

5 % 30 959,25

SALGSUM 650 144,25

Budsjettkommentar: Dette budsjettet tar utgangspunkt i at produsenten finner 

finansiering utover beløpet søkt hos Sparebankstiftelsen Ringerike. Differansen mellom

budsjett og omsøkt beløp (400.000) er derfor å anse som en arbeidskreditt fra 

produsenten, og prosjektet gjennomføres for omsøkte beløp, 

for produsentens risiko. 

"DETTE ER OSS" 

PRODUKSJONSKOSTNADER

DEKNINGSBIDRAG



Produksjonsbudsjett

prosjektnr Prosjekt

14 130 %

Budsjettposter Merknad Sos antall
dag, uke, 

måned
Antall Kostpris SUM BUD

1 REDAKSJON

Produsent 1,3 1 mnd 1 40 000 52 000

Produksjonsassistent 1,3 0,5 mnd 1 30 000 19 500

SUM BEMANNING REDAKSJON 71 500

2 FOTO/OPPTAK

Foto/opptak 1 20 dager 1 4 000 80 000

Fotoutstyr 1 20 dager 1 1 500 30 000

Div opptaksutstyr 1 20 dager 1 1 000 20 000

SUM VB-INNSLAG 166 400

3 REISEUTGIFTER

Bil/transport 1 20 1 350                7 000

SUM REISEUTGIFTER 7 000

4 ETTERARBEID

Redigerer Etterarbeid 1 25 dager 1 5 000 125 000

Regi Etterarbeid 1,3 10 dager 1 3 000 39 000

Manusutvikling etter opptak Etterarbeid 1,3 2 dager 1 3 000 7 800

Redigeringsutstyr Redigeringssuite 1 25 dager 1 2 500 62 500

Etterarbeid bilde Grading 1 2 1 8 500 17 000

Etterarbeid lyd Lyd 1 2 1 8 000 16 000

Grafisk arbeid Grafisk 1 1 1 10 000 10 000

SUM  ETTERARBEID 277 300

5 Musikk

TONO/NCB 1 1 1 6 500 6 500

Musikk frikjøp 1 1 1 5 000 5 000

Musikkutvalg 1 2 1 3 000 6 000

SUM  MUSIKK 17 500

6 DISTRIBUSJON

Utvikling av Web-side 1 1 1 25 000 25 000

Utvikling av SoMe-content 1 1 1 25 000 25 000

SUM  DIV PROGRAMUTGIFTER 50 000

7 ADMINSTRASJONSUTGIFTER. 5% 0 589 700 29 485

SUM TOTAL  619 185

"Dette er oss" tidsperiode BUDSJETT



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1662-11  Arkiv: 600  

 

Sak: 83/20 

 

Saksprotokoll - Schjongshallen - sluttrapport på utførte tiltak  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Sluttrapporten tas til orientering 

 

Kommunestyret bevilger 650 000kr inkl.mva til brannsikkerhet, el- sikkerhet og 3- parts 

uavhengig rapport. Bevilgningen belastes formannskapets disposisjonskonto.  

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1662-10   Arkiv: 600  

 

 

Schjongshallen - sluttrapport på utførte tiltak  
 

Forslag til vedtak: 

Sluttrapporten tas til orientering 

 

Kommunestyret bevilger 650 000kr inkl.mva til brannsikkerhet, el- sikkerhet og 3- parts 

uavhengig rapport. Bevilgningen belastes formannskapets disposisjonskonto.  

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret bevilget midler til ulike oppgraderingstiltak i Schjongshallen i forbindelse med 

krav og ønsker i forbindelse med Phanters opprykk til getligaen i 2018 (sak 59/18) 

Kommunestyret er underveis orientert om status og fremdrift sak 32/19 den 04.04.19. 

 

De planlagte tiltakene er nå gjennomført og det er utarbeidet en sluttrapport som orientering til 

kommunestyret, se vedlegg. 

 

Tiltak som er gjennomført 

  

 Ny kameraplattform for media/opplegg mediabuss  

 Nye toalettfasiliteter i sørenden av ishall samt oppgradering av eksisterende WC i 2 

etasje.  

 Ny tribuneløsning på sørenden, utvide publikumskapasitet 

 Løfterampe/heis HC fra 1-2 etasje., samt universell utforming 

 Ny ytterdør ved hovedinngang  

 Nytt avfuktning, varme og ventilasjonsanlegg (3 separate installasjoner) 

 

Alle disse tiltakene er utført og prosjektet er ferdigstilt 

 

Kommunestyret inviteres til å ta sluttrapporten til orientering. 



- 

 

I tillegg er det en del tiltak som gjenstår før bygget kan godkjennes. Rådmannen anbefaler at 

kommunestyret bevilger de nødvendige midler slik at gjenstående arbeider kan sluttføres. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Vedlagt saken følger sluttrapport for gjennomførte tiltak i Schjongshallen, se vedlegg. 

 

Tiltak som er gjennomført 

  

 Ny kameraplattform for media/opplegg mediabuss  

 Nye toalettfasiliteter i sørenden av ishall samt oppgradering av eksisterende WC i 2 

etasje.  

 Ny tribuneløsning på sørenden, utvide publikumskapasitet 

 Løfterampe/heis HC fra 1-2 etasje., samt universell utforming 

 Ny ytterdør ved hovedinngang  

 Nytt avfuktning, varme og ventilasjonsanlegg (3 separate installasjoner) 

 

 

Energisparende tiltak 

På slutten av prosjektet ble det avdekket at VVS hoved samlestokk trenger ombygging da den 

ikke er tilfredsstillende for dagens bruk og har feil som Vardar ikke er tilfreds med. En 

ombygging vil gi en innsparing på energi som vi relativt raskt vil spare inn igjen.  

 

Investeringen som er gjort av toppstyring/automatisering (SD anlegg) vil bidra til god drift av 

de nye installasjonene, men styring avhenger også av ombygging på hovedstokk slik at dette 

optimaliseres, og man faktisk har kontroll på hva som måles og styres.   

Vi har estimert kostnader til ca. 280.000,- inkl. mva. for ombygging av hovedstokk med 

nødvendige tiltak på rør føringsveier. 

 

Tiltaket er allerede igangsatt og belastes driftsbudsjettet til eiendom. 

 

Tiltak som gjenstår og som anbefales å gjennomføre. 

 

Det er behov for å belyse byggets beskaffenhet med en uavhengig (3-part) vurdering slik det nå 

fremstår, slik at vi får et godkjent bygg. Bakgrunnen for dette er at mange av tiltakene opp 

igjennom årene er utført på dugnad og er ikke dokumentert eller søkt om. 

 

Brannrådgiver har utarbeidet en brannteknisk rapport for bygget. Det er avdekket feil på 

brannsoner. Det anbefales at en gjør tiltak for sikring av brannsoner i bygget. Rådmannen 

vurderer det slik at disse arbeidene må prioriteres, slik at Schjongshallen blir et godkjent bygg 

for bruk og drift. 

 

 

 

 Nødvendige tiltak for at bygget kan godkjennes: 

 Innhente 3-parts uavhengig rapport på byggets beskaffenhet (etterkant- løse avvik)  



- 

 Brannsikre soner etter rapport fra brannrådgiver 

 El sikkerhet i bygget (gjenstående avvik oppgraderes) 

Vi har estimert kostnader for disse arbeidene til ca. 650.000,- inkl. mva.  

 

 

Juridiske forhold  

Ringerike kommune eier Schjongshallen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Kommunestyret bevilget midler til oppgradering av Schjongshallen i forbindelse med at 

Panthers rykket opp til get- ligaen i 2018 sak 59/18. 

 

Underveis er kommunestyret orientert om status og fremdrift sak 32/19. 

 

Økonomiske forhold 

Prosjektet er sluttført innenfor rammen til prosjektet. 

 

Nødvendige tiltak er estimert til ca 650 000kr inkl.mva. Rådmannen foreslår at beløpet bevilges 

og belastes formannskapets disposisjonskonto. Formannskapets disp. konto ansvar 712000 har 

i 2020, 7 mill kr til disposisjon. Pr 15.05 var det regnskapsført 208 157,- Gjenstående beløp på 

disp. kontoen var da på 6 791 843,- 

 

Rådmannens vurdering 

 

De planlagte tiltak er gjennomført og saken kan tas til orientering. 

 

Underveis i prosjektet ble det avdekket noen feil og mangler, de fleste av disse er nå utbedret 

men noen få tiltak gjenstår fortsatt. 

 

Når det utvides kapasitet i et bygg med sine naturlige begrensninger, så utløser det 

problemstillinger og bygningsmessige utfordringer. Det vil si at hvert enkelt tiltak for 

godkjenning av GET liga spill medførte en rekke andre oppgraderinger som var høyst 

nødvendig (sikkerhet og tilpasninger).  

 

Vi har allikevel klart innenfor bevilget ramme å få gjort flere nødvendige påkostninger uten 

merforbruk, dette er nødvendige sikkerhetstiltak som nødlys, ledelys, røykmeldere osv. 

 

Nødvendige tiltak som gjenstår og som ikke har vært en del av opprinnelig prosjekt er: 

 

Nødvendige tiltak for godkjenning byggesak 

 Innhente 3-parts uavhengig rapport på byggets beskaffenhet (etterkant- løse eventuelle 

avvik)  

 Brannsikre soner etter rapport fra brannrådgiver 

 El sikkerhet i bygget (gjenstående avvik oppgraderes) 

Vi har estimert kostnader for disse arbeidene til ca. 650.000,- inkl. mva.  

 



- 

Ringerike kommune må ha godkjenning på sine bygg.   

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret bevilge disse midlene slik at nødvendige tiltak kan 

gjennomføres snarest. 

 

Vedlegg 

Schjongshallen - sluttrapport på utførte tiltak 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Arnulf Breines Vik 

 

saksbehandler: Terje Schistad- Stensvoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHJONGSHALLEN
OPPGRADERING GET LIG A KRAV



SAM M E N D R AG

Prosjektet er gjennomført over en periode fra sommer 2018 t.o.m. 2019. Det har vært flere
utfordrende bygningsmessige forhold som var helt nødvendig å løse før GET LI GA
oppgradering kunne innfris. Det har vært fokus på tilpasning og utnyttelse av disponibelt
areal , uten tilbygg for å integrere nyinstallasjoner . Prosjektet har følgelig tatt noe tid, hvor
h ovedårsak ligger i byggets beskaffenhet - hva er godt nok, og hva må tte til av sikringsarbeid i
forhold til de tiltak som skulle utføres .

Ishockeyk lubben har fått økt rekrutering og interesse etter at de var i GET liga spill , og det er
mange barn og voksn e brukere i bygget. Dette har medført tett oppfølging under hele
prosjektet , nettopp for å sikre oss mot personskader. Vi har ikke hatt noen uhell som har
relasjon til prosjektet!

Rapporten som foreligger er utarbeidet med bildeframstilling og tekst som f orklarer kort
rundt hvert enkelt tiltak.



Ny inngangsdør med automatisk åpner/lukker
for UU krav. Gammel dør var opprinnelig
uisolert, slik at dette ble et reelt løft.

I entre nær hovedinngang er det installert
løfterampe /heis . UU for adgang kafe, tribune og
eventuel t de andre rommene i 2 etasje,
toaletter m.m.

Aeroptemp /fancoil varme i ishall basert fra
fjernvarme. Totalt 6 stykker med kapasitet på
180 KW. Dette kan styres via toppsystem som
er installert.

Varmen sirkulerer i hall, og opprettholder en
stabil temperatur. Det er trukket mange meter
med rør fra teknisk rom for å få dette opp.



Kameraplattform er utført etter krav fra tv -
team. Det er kun personale med egen instruks
som skal benytte plass. Det blir låst tilgang.

Utvidelse av tribuneanlegg. Bygget opp på
moduler, og beslått med stålplater. 50 nye
sitteplasser samt mange nye ståplasser.

Nye toaletter under trimrom inne i ishallen,
publikumstilkomst fra alle kanter i hallen. Det
ble fjernet mugg, malt og bygget om bærende
stolper.

Inndelt med båser , unisex. Rommet er utført
etter TEK krav, og sikkerhet rundt
rømning/røykmeldere er ivaretatt. Det er
etablert vasker til høyre for båser. Det er også
en egen urinal i naborom.



Flere forhold som er med i bilde, sikring av
sørvegg (etter strammet vegg elementer),
etablert avfukter rør med tilbakeføring av
prosessbehandlet tørr luft . Nytt t ribuneanlegg.

Etablert ventilasjon, spiro kanal som skal bringe
frisk temperert luft inn i hallen. På skjøtet
eksisteren de spirokanal som tidligere var
avfukter kanal .

Avfukter rom under tribune, innebygget for
sikring av installasjon og reduksjon av lyd .

Område ved avfukter rom måtte sikres med
solid bæring for tribuneanlegg. Beregnet og
kon struert av TI industrier. Dette ga mer plass
for forsvarlig oppbevaring av mål .



Ny avfukter under tribune, dekker behovet for
avfuktning av ishallen selv ved maks
brukskapasitet . Det er ikke lenger
fuktproblematikk i hallen. Forebygger
muggdannelse og bedre inneklima .

Ventilasjonsanlegg som er montert i gamle
avfukter rom er gjenbruk fra Ullerål skole.
Gjenstår tilkobling kjøling og varmeregulering,
samt innregulering. Vil bli utført etter
ombygging av hovedstokk i teknisk rom.

Gamle avfukter maskin rom som nå huser det
nye/gjenbruk ventilasjonsanlegg et . Etablert
sikker gangsone og oppgradert bygget med nytt
tak m.m.

Sikker tilkomst til tak er montert for å ivareta
vedlikehold som slukrensing m.m. Ny dør er
montert da den gamle var uisolert .



Opp gradering av dør/sikring rømningsveier og
låsplan på hele bygget . Tilkoblet branntavle!
Nødvendige tiltak for sikkerhet. Nød og ledelys
systemer oppgraderes i hele bygget, samt
røykmeldere!

Utbedring og innregulering av gammelt
ventilasjonsanlegg. Bedre drift for å hindre vond
lukt på bygget. Det er spesielt merkbart i
garderobene.

Lagt opp nye kanaler med tilluft og avtrekk for
kafebygget. Dette er fra det gamle anlegget
som har blitt innregulert på nytt. Inneluften er
blitt mye bedre etter tiltaket.

Nye led lyskilder i kafebygget. Gamle byttet ut
grunnet - utdatert/ sikkerhet /brannfare . Taket
er renovert etter utbytting av estetiske årsak er!



Trafo for avfukter som er montert på teknisk
rom. Ble anskaffe t til en meget rimelig kost fra
Kistefos , brukt i kort tid der. Elektriske
oppgraderin g er er gjort over hele bygget, men
noe eldre problematikk gjenstår.

Det er integrert for kommunal fiber inn til
bygget. Dette for å styre drift av teknisk utstyr
via nyetablert toppstyring/automatisering som
Bryn Inneklima har montert.

Det er gravd ca. 280 meter med grøft for
trekkerør til kommunal fiber. Videre ble det lagt
ned ekstra trekkerør som fremtidig kan brukes
for gatelys i veien ned mot hallen .

Nytt toppstyrings system/automatisering. Vil
være effektivt for trimming av anleggene, og
bedre driftskontroll. Koblet opp mot
kommunens SD anlegg.



Det er byttet ut dusjhoder (sparedusj) samt
montert trykk knapper for vann i alle dusjer
hvor dette ikke var . Dette for å forebygge
legionella , og det gamle var over
levetidsbetraktning. Det gir videre redu ksjon av
vann forbruk.

Røropplegg til varme /fancoil i ishall . Gulvvarme
(ikke avbildet) er reparert og kjørt i gang igjen
for å sikr e bedre forhold i garderobe og entre .
Dette for å forebygge muggsopp som oppstår
grunnet fuktpåvirkning .

Inne på teknisk rom er det avdelt for et separat
rom, slik at drift har sin stasjon. Her stod den
gamle maskinen som driftet isen før - den er
revet ut og levert gjenvinning. Kabelveier
(hovedstrøm) i gulv er dekket til som
sikringstiltak og i ledd med HMS.

Utenfor inngang til teknisk rom er det satt opp
gjerde for å sikre område.



OP P SU M E RI N G

Bygningens beskaffenhet er utfordrende, og trenger videre tiltak for at bygget skal kunne
fremstå som et sikrere bygg , og ikke minst mulighet for godkjenning i bygg esak . Ringerike
kommune har tatt over et bygg som er oppført i dugnadsregi av ishockeyklubben, slik at feil
og mangler er noe som må rettes i tiden fremover.

Viktig å si at oppgradering av GET liga tiltak utløste flere nødvendige bygningsmessige
arbeider, og at disponerte midler ble brukt med viten om at det var ivaretatt.
Hovedprioriteringen gikk på selve tiltaket for å innfri ishockey forbundets krav, men hver
hovedoppgave hadde flere delmål for å nå hovedmål.

Vi ønsker å belyse noen delmåltiltak;

Oppgr adering av elsikkerhet i bygget er gjort fra dag en i prosjektet . Utbytting av
gamle armaturer , hovedsikringer samt føringsveier m.m. El rapport er utarbeidet for
videre plan. Dette har vært helt nødvendig for å ha en forutsigbar sikkerhet rundt det
elektriske i bygget. Det er allikevel flere oppgaver som må løses i bygget i tiden
fremover!

Rørarbeider; gulvvarme var defekt, feilsøking og avdekket lekkasje, satt i stand.
Tilt aket er gjort for å bedre garderober/forhold rundt fukt. Fjernet 3 gamle VVS
tanker på teknisk rom, hvor 2 var i drift. Årsaken for fjerning var på grunn av
legionellasikkerhet. Varmtvannsbehovet er ivaretatt av Vardar, slik at tankene
således ikke trengte s , og vi fjernet også strømforbruket til disse VVS tankene . Dette
skapte også mer plass i teknisk rom. Videre er det gjort oppgradering av
dusjanleggene da dette var i dårlig forfatning, og sparedusjer samt trykk knapper ble
installert.

Strategi for bran nsikkerhet i ishallen ble bestilt, og her fremkommer det flere forhold
som må løses rent bygningsmessig. Dette er ikke tatt med i prosjektet da det er en
avklaring o m ansvar og bygningsmessige tiltak som må prosjekteres .
Brannprosjektering belyst e behov fo r oppgradering av røykmeldere, nød og ledelys i
bygget. Disse arbeidene ble bestilt, og er utført.

Bygningsmessige tiltak som ble utført utover hovedmål gikk på sikring av sørvegg -
etter strammet plater som begynte og løsne. Skape trygg vei (krav HMS) til utvendige
tak og tekniske rom (for inspeksjon) . Oppsetting av gjerde for å hindre publikum på
uønskede områder.



Det ble tidlig besluttet at vi trengte et godt styringsverktøy for drift av det tekniske anlegget i
ishallen. Her er det installert automati sering/toppstyring som vi kan styre fra kommunens SD
anlegg. Dette anlegget kan på sikt utvides og gj elde flere komponenter i bygget, og bli et
godt redskap for mer effektiv og riktig drift.

Kommunal fiber er etablert i bygget. Dette ble et prosjekt som f ørte med seg mange meter
med gravearbeider , men som igjen ga oss mulighet for å legge ned trekkerør - føring for
eventuell etablering av lysmaster langs vei (Ringeriksgata inn på Schjongslunden - mot ishall).

Utarbeidet 24.02.2020

Terje Schistad - Stensvoll





 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4667-24  Arkiv: D42  

 

Sak: 82/20 

 

Saksprotokoll - Ringerike krematorium - driftsstans på dagens anlegg, løsning for 3-5 år 

og mulige løsninger på lengre sikt  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det settes av kr. 535 000,- inkl. mva til nytt styringssystem til kremasjonsovnen. 

Midlene innarbeides i forbindelse med behandlingen av 2. kvartal 

2. Øvrige utbedringer i bygningsmasse må avvente til det er tatt stilling til fremtidig 

løsning. 

3. Ringerike kommune går i dialog med Haslum/Bærum kommune (og eventuelt 

Drammen) for å se om vi kan få til en avtale/løsning i med en av de kommunene. 

4. Det utredes mulige løsninger for hvordan kommunen skal kunne ha et livsnøytralt 

seremonirom på Ringerike og kjølelager (enten videreføre dagens seremonirom i 

krematoriet eller nytt lokale). 

5. Rådmannen vil i løpet av våren 2021 legge frem sak for kommunestyret som 

omhandler status for drift av krematoriet, mulige felles løsninger med 

Haslum/Bærum kommune (evt. også Drammen) og løsninger for seremonirom og 

kjølelager. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4667-23   Arkiv: D42  

 

 

Ringerike krematorium – driftsstans på dagens anlegg, løsning for 3 – 

5 år og mulige løsninger på lengre sikt 
 

Forslag til vedtak: 

1. Det settes av kr. 535 000,- inkl. mva til nytt styringssystem til kremasjonsovnen. 

Midlene innarbeides i forbindelse med behandlingen av 2. kvartal 

2. Øvrige utbedringer i bygningsmasse må avvente til det er tatt stilling til fremtidig 

løsning. 

3. Ringerike kommune går i dialog med Haslum/Bærum kommune (og eventuelt 

Drammen) for å se om vi kan få til en avtale/løsning i med en av de kommunene. 

4. Det utredes mulige løsninger for hvordan kommunen skal kunne ha et livsnøytralt 

seremonirom på Ringerike og kjølelager (enten videreføre dagens seremonirom i 

krematoriet eller nytt lokale). 

5. Rådmannen vil i løpet av våren 2021 legge frem sak for kommunestyret som 

omhandler status for drift av krematoriet, mulige felles løsninger med Haslum/Bærum 

kommune (evt. også Drammen) og løsninger for seremonirom og kjølelager. 

 

  

Sammendrag 
I mai fikk vi driftsstans på kremasjonsovnen. Det anbefales at det bevilges kr. 535 000,- i  nytt 

styringssystem, slik at vi kan få ovnen operativ igjen, og slippe å sende kister til kremasjon 

andre steder. Ringerike har en høy kremasjonsandel. Kommunen må i løpet av 1,5-2 år ta 

stilling til hva som skal være fremtidig løsning for kremasjon. Dagens krematorieovn har en 

antatt levetid på inntil fem år, og selve bygningen ivaretar ikke krav til godt innemiljø eller 

HMS for ansatte.  

 

Bakgrunn 
Det var i november 2018 at kommunestyret hadde en sak om krematorium til behandling. 

Saken ble sendt tilbake til administrasjonen med en bestilling om å gjennomføre 

tilstandsvurdering, og gå i dialog med kommunene i Midtfylke, Hallingdal, Hadeland og 

Ringeriksregionen om mulig samarbeid om felles krematoriedrift. 

 

I mai 2020 fikk vi driftstans på anlegget i krematoriet. Noe som medfører at Ringerike er nødt 

til å sende kister til Drammen for kremasjon. 



- 

 

I denne saken er det aktuelt å ta stilling til: 

- Om Ringerike skal investere i et nytt styringssystem for å få i gang kremasjonsovnen 

eller fortsette å sende kister ut av kommunen for kremasjon?  

- Skal nødvendig oppgradering og større vedlikeholdsarbeider i krematoriet gjøres nå 

eller avvente til kommunen har tatt stilling til fremtidig løsning? 

- Hvilken retning skal Ringerike kommune velge på lengre sikt? 

 

Beskrivelse av saken 
 

 
Ringerike krematorium (sett fra kirkegården til Hønefoss kirke) 

 

Ringerike krematorium ble bygget i 1970 og var dimensjonert for 100 kister årlig. I 1996 ble 

ny ovn tatt i bruk, og denne har en kapasitet på ca. 1000 kister årlig, og det årlige tilfanget (fra 

Ringerike og nabokommuner) lå da på ca. 300 kister. I 2002 kom det miljøkrav, som krevde 

rensing av avgasser. Siden Ringerike krematorium ikke har slikt renseanlegg er det maksimalt 

tillatt med 200 kremasjoner årlig. I 2005 og i 2015 har det blitt gjennomført større arbeider 

med murverket i ovnen. I 2017 nådde krematoriet taket for antall kremasjoner, og måtte 

begynne å sende kister til kremasjon andre steder. Av 310 døde i Ringerike kommune i 2019, 

så valgte 241 kremasjon (78 %). Det er nest høyest kremasjonsandel i hele landet. 

Kremasjonsprosent for hele landet ligger på 44 %. 

 

Kjølerommene i krematoriet fungerer som kjølerom for hele kommunen, både de som skal til 

gravferd og kremasjon. Kapasiteten er 31 kister. Antall kister årlig utgjør ca. 300. 

 

Seremonirommet, som ligger i tilknytning til krematoriet, har plass til 150 personer. Rommet 

er livssynsnøytralt.  

 

Ringerike krematorium brukes i dag på dagtid mellom kl 0800-1600.  

 

 

Hva er et krematorie? 

Et krematorie har tre hovedfunksjoner: 

1) Være et verdig sted for pårørende og oppbevaring av døde 



- 

2) Selve kremasjonen/kremasjonsovn 

3) Seremoni/seremonirom med krav til et nøytralt livssyn. 

 

Teknikk og rite henger sammen. Da dagens krematorium ble bygd i 1970, ble det stilt andre 

krav til funksjoner enn det vi gjør i dag. Når det gjelder arbeidsmiljø (HMS) og inneklima er 

det andre hensyn og lovverk som gjelder, når det har gått 50 år siden Ringerike krematorium 

ble bygget.  

 

Driftsstans – konsekvenser for kremasjonsdriften 

I mai 2020 fikk vi driftstans på anlegget i krematoriet. Det er styringssystemet på ovnen som 

har totalhavarert, og som må skiftes ut i sin helhet for å få ovnen i drift igjen. Driftstansen 

medfører at Ringerike er nødt til å sende kister til Drammen for kremasjon. Det koster ca. kr. 

7500,- per kiste, og med et årlig antall på ca. 230 kister så utgjør det drøye kr. 1 740 000,-  

Det er kommunen som betaler for kremasjon, enten det skjer i Ringerike eller andre steder.  

 

Det er hentet inn et pristilbud fra to leverandører: Crematec og IFZW  

 

Crematec – kr. 333 000,- eks. mva + reise, opphold, lokal elektriker + sikkerhetsmargin 20 %, 

totalt kr. 535 000,- 

IFZW – kr 465 000,- eks. mva + reise, opphold + sikkerhetsmargin 20 %, totalt kr. 715 000,- 

 

Styringssystem fra IFZW leverer noe som kan tas med videre (evt. nytt bygg, eller lettere 

selges), og som er forenlig/kan transporteres med grønt skifte (ikke oljestyrt drift), men ligger 

høyest i pris. Ringerike kommune har rammeavtale med IFZW, men opplever at dette er 

krevende da kommunikasjonen utelukkende skjer på engelsk og samarbeidet ikke har vært 

tilfredstillende. Kommunen ønsker derfor å avslutte denne avtalen. Crematec har levert en 

pris som ligger godt under IFZW. Ovnen ble i sin tid levert av Crematec, og de kjenner også 

ovnen godt.  

 

Kalkylen inneholder ikke interne oppfølgings- og administrasjonskostnader, pga. valutakurser 

samt evt. tiltak pga. korona, og at det i løpet av arbeidene kan dukke opp flere feil/behov for 

utbedringer siden ovnen er såpass gammel, så velger rådmannen derfor å legge inn en 

sikkerhetsmargin på 20 %.  

 

Det som kan bli krevende når det gjelder selve innstallasjon av styringssystemet er at begge 

leverandører kommer fra andre land, og det for tiden er restriksjoner når det gjelder innreise. 

Det er stilt som betingelse fra Crematec, at de ønsker unntak fra karantenebestemmelser for 

sitt personell (som kommer fra Sverige), slik at disse ikke blir oppholdt unødig i landet, før de 

kan iverksette arbeidet (beregnet til å utgjøre 3 virkesdager) og returnere til hjemlandet. 

Leveringstiden fra bestilling er på ca. 10 uker. Selv om drift av krematorieovn er som 

samfunnskritisk funksjon å regne, er det er de samme reglene som gjelder. Gjeldende 

unntaksbestemmelse: «Jobbreiser i Norden: Personer som krysser grensen til Norge er 

unntatt fra karanteneplikt i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den 

tiden de er i arbeid. Dersom du har fritid i Norge, må du fortsatt oppholde deg i 

reisekarantene på denne fritiden. Du må være i reisekarantene på fritiden i ti dager etter at 

du sist krysset grensen fra Sverige/Finland inn til Norge.» 

Slik nåværende bestemmelser tolkes så vil de kunne reise til jobb, utføre arbeidet, og reise fra 

jobb tilbake til bopelen igjen, mens på fritiden er de i karantene, og eksempelvis kun oppholde 

seg på hotellrommet. Hvordan dette blir når de skal returnere til Sverige igjen har vi ingen 
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oversikt over. Siden det er snak om 10 ukers leveringstid, så kan det være at regelverket er 

endret innen den tid. 

 

 

Tilstandsvurdering – krematorieovn, kjølerom, bygning og tekniske anlegg 

 

Det er gjennomført tilstandsvurdering av: 

- Krematorieovn (mars 2019) 

- Kjøle- og fryserom (mars 2019) 

- Bygningen og teknisk anlegg (februar 2019) 

 

Krematorieovn: Murverket i ovnen er i god stand, alderen tatt i betraktning.  

Reservedeler til enkelte av komponentene til ovnen kan være vanskelig få tak i. Rent teknisk 

så kan ovnen trolig brukes i inntil fem år til, såfremt den får løpende vedlikehold og 

murverket repareres og holdes i stand. Utgiftene til vedlikehold forventes å øke i perioden, og 

risikoen for større havari vil også øke. Pga. røykgass og varme vil murverket i brennkamrene 

tæres, noe som bl.a. medfører at kostnadene for oppvarming av ovnen forventes å øke i takt 

med alderen pga. behov for mer brennsel. Innen fem år bør ovnen og røykgasskanalen mures 

om.  

 

Kjøle- og fryserom: Selve kjøle- og fryseanlegget i 1. etasje er teknisk sett i bra stand, og 

forventes å ha flere leveår. Fryserom i 1. etasje er beskrevet å være i bra stand. Kjølerommene 

har ved visuell besiktigelse avlørt noe kondens og svertesopp på innvendig tre-kledning i 

kjølerommet samt småskader og slitasje. 

 

Bygningen og teknisk anlegg: Selve bygget virket solid (stabile grunnforhold, tilstanden på 

grunnmurer og yttervegger synes god). Det er behov for oppgradering av tekniske anlegg (VA 

og EL), samt utskifting av vinduer og dører (som er fra byggeår). Kisteheisen er operativ, men 

usikker driftssikkerhet pga. foreldet elektrisk anlegg. Alder på ventilasjonsanlegg tilsier 

uskiftning. Innvendig oppussing er påkrevet de fleste steder. Foreldede anlegg og planløsning 

gir utfordringer med tanke på HMS for ansatte (kistene flyttes manuelt). Fasiliteter for 

pårørende, slik som WC er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere (ca. 70 cm dørbredde). 

 

Disse tilstandsrapportene avdekker at det er flere utfordringer i dagens bygningsmasse som 

må utbedres for å imøtekomme dagens krav.  

 

Det er avdekket et behov for utbedring av ventilasjon. Eksisterende ventilasjon i seremonirom 

er defekt. Det avholdes inntil 3 seremonier i løpet av en dag og uten ventilering så er ikke 

dette bra. Det er også lukt fra kjølerom. Det er utettheter i takkonstruksjon ved mellomkontor 

(synlige merker viser at det også kan være det flere steder). Vanninntrengning i bygg skader 

konstruksjon/deler og fører til dårlig innemiljø. Det elektriske er stedvis svært gammelt, i hele 

bygget, og det er bl.a. gammel tavle/skap i kjeller.  

 

Antatt kostnadsramme for å gjennomføre tiltak, slik som ventilasjon, universell utforming av 

seremonirom, elektrisk oppgradering av bygg, tiltak i kjølerom, tetting av tak og generell 

oppussing, ligger på rundt 3 millioner. Også når det gjelder logistikk og HMS er det åpenbare 

mangler og behov for forbedringer. Sammenlignet med andre krematorier så er Ringerike 

krematorie lite effektivt når det gjelder det driftsmessige. Og de hjelpemidlene som er 

tilgjengelig i dag, lar seg vanskelig bruke pga. plassmangel.  
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Juridiske forhold  

I gravferdslovens § 1 fremgår det at gravlegging skal skje med respekt for den avdødes 

religion eller livssyn. Gravferdsloven verken pålegger eller legger føringer for hvem som kan 

eie eller drive et krematorium. Det er en rett å få gravlagt den avdøde i en grav (enten 

urnegrav eller kistegrav). Det er ingen rettighet å bli kremert. Å tilby kremasjon eller å drive 

krematorium er ingen lovpålagt oppgave. 

 

Av de ca 26 krematorium som finnes i Norge så er omtrent halvparten eid av kirkelig 

fellesråd, mens de øvrige er eid av kommunen eller interkommunalt selskap. 

I Ringerike så er krematoriet eid av kommunen, mens det er kirkelig fellesråd som står for 

drift og daglig oppfølging.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Da saken var til behandling i kommunestyremøte 01.11.2018, så ble det fattet følgende 

vedtak:  

 

1. Kommunestyret ønsker med bakgrunn i saksfremlegget ikke å fatte prinsippvedtak om 

bygging av nytt krematorium.   

2. Rådmannen fremmer ny sak med en teknisk tilstandsrapport fordelt på  

a. Den delen av dagens anlegg som omfatter ovn og kjølelager og en 

kostnadsanalyse på hva som må gjøres for å sette den delen i stand i forhold til 

lovkrav og bedre funksjonell bruk.  

b. Seremonirommet og de delene det pekes på i saksfremlegget vedrørende 

ventilasjon, orgel og sanitæranlegg.  

3. Rådmann går i dialog med kommunene i Midtfylke, Hallingdal, Hadeland og 

Ringeriksregionen med hensikt å kartlegge eventuelt samarbeid om 

kjøle/forbrenningskapasiteter i et anlegg som dekker mer en Ringerikes behov, og ved 

mulighet ser på om det kan utarbeides en intensjonsavtale om slikt samarbeid.  

4. Resultatet legges frem i ny sak med sikte på beslutning på en oppgradering av dagens 

anlegg, eller investering 

 

 

Økonomiske forhold 

I Ringerike så er krematoriet eid av kommunen, mens det er kirkelig fellesråd som står for 

drift og daglig oppfølging. Driftsregnskapet for krematoriet de siste årene har ligget mellom 

kr. 1 200 000 – 1 500 000,-. (hvorav overføring til fellesrådet utgjør ca. 610 000). Dersom 

man fordeler dette på 200 kremasjoner, blir enhetskostnaden kr. 6 000 -7 500,-. 

 

Et krematorium kan kreve betaling for kremasjon, men kan ikke kreve kommunal 

kremasjonsavgift. Det er kun kommunen, etter et vedtak i kommunestyret, som kan kreve inn 

kommunale avgifter (selvkost). Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav 

fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet. Utenbys beboere må betale kremasjon. 

(se vedlegg)  

 

Ringerike dekker kremasjon, og selve kremasjonen koster ikke noe for de etterlatte, heller 

ikke der kremasjonen skjer utenfor Ringerike.    

 

Etter søknad kan NAV gi støtte for å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden, og 
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dekker blant annet nødvendige utgfter til båretransport til og fra krematorium. Egenandelen 

ligger på rundt 2 500 kr.   

 

Erfaring fra byggeprosjekter i andre kommuner viser at investeringskostnaden for nytt 

krematorium ligger i størrelsesorden 70 millioner kroner. (Se også vedlegg 7, side 35-36, som 

omhandler etablering av krematorium andre steder). Prisen for en kremasjon varierer men 

ligger et sted mellom kr. 7 000 – 8 000,-.  Ringerike kommune har avtale med Drammen 

kommune om kremasjon, og dette har en pris på kr. 6 855,-/kiste og kr. 720,- for forsendelse 

av urne.  

 

 

Alternative løsninger 

 

Dersom det ikke er ønskelig å sette istand kremasjonsovnen, og fortsette å sende kister til 

kremasjon andre steder, kan et vedtakspunkt se slik ut: 

 

Det settes ikke av midler til oppgradering av kremasjonsovnen.  

 

Hvis det er ønske om at det gjennomføres tiltak i krematoriet/seremonirom, og at dette 

innarbeides i budsjettprosessen kan et vedtakspunkt se slik ut: 

   

Rådmannen skal innarbeide nødvendige tiltak og oppgraderinger knyttet til 

krematoriet/seremonirom i budsjett for 2021.  

 

 

Dersom det er ønskelig å utrede muligheter for et nytt krematorium med samme beliggenhet 

som dagens, kan et vedtakspunkt se slik ut: 

 

Det skal utredes muligheter og kostnadskalkyle for ombygging av eksisterende 

krematorium og oppføring av nytt krematorium på samme sted. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Denne saken berører mål 9 mindre ulikhet og 11 bærekraftig by og lokalsamfunn, ved at det 

ikke koster noe for kremasjon, og at det er livssynsnøytralt og uavhengig trossamfunn og at 

urnegrav krever mindre areal enn kistegrav. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for en verdig gravferd i nærmiljøet. Holdningen til 

gravferdsform varierer alt etter religion, tro- og livssyn. I tillegg til endringer i kultur, religion 

og livssyn, vil også selve krematoriedriften og lokal forvaltning være med å påvirke holdning 

til kremasjon. I Ringerike forventer vi befolkningsvekst, og som en følge av det vil også antall 

døde øke i tiden fremover. Kostnader for en kremasjon, og hvor tilgjengelig krematoriet er for 

innbyggerne, vil være viktige faktorer som kan påvirke kremasjonsstatistikken. På Ringerike 

er kremasjonsandelen svært høy, og nær 4 av 5 velger kremasjon.  

 

Selv om det ikke er en lovpålagt oppgave å drive med krematoriedrift, så er det ønskelig å 

tilrettelegge for at folk flest velger kremering og urnegrav, istedenfor kistegrav. På den måten 
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reduseres behov for kirkegårdsarealer og kommunen slipper større investeringer i 

gravplassutvidelser. 

 

Investere i nytt styringssystem – få kremasjonsovnen operativ igjen 

Rådmannen mener at det er helt nødvendig å få kremasjonsovnen operativ igjen, ved å 

investere i et nytt styringssystem. Å sende kister til Drammen for kremasjon vil på årsbasis 

utgjøre ca. 1 740 000,-.  

 

Tilstandsrapporten fra Högonäs Borgestad (fra 2019) viser at kremasjonsovnen har en antatt 

levetid på inntil 5 år, under forutsetning av at ovnen vedlikeholdes jevnlig og murverket 

repareres og holdes ved like. Högonäs Borgestad har i dialogen med kommunen påpekt at 

levetiden avhenger av at driftspersonellet har rett kompetanse, lang erfaring og kjenner ovnen 

godt. Dette slik at evt. småfeil/justeringer kan håndteres på riktig måte, og at driften/antall 

kremasjoner per driftsdag er optimal. Ovnen er 25 år, og økende alder gjør at det må forventes 

økende behov for vedlikehold i perioden, og at også energiforbruket må forventes å øke noe 

frmeover. Rådmannen er opptatt av at vi skal sikre et vedlikehold og en drift som gjør at 

ovnen kan fungere så lenge som mulig. Högonäs Borgestad har anslått 5 år, dvs. frem til 

2024. Oppstår det større feil/svikt blir levetiden kortere. Med god drift og vedlikehold kan 

kanskje levetiden bli mer enn fem år? Rådmannen vil være i dialog med fellesrådet slik at vi i 

fellesskap sikrer ivaretakelse av ovnen i årene fremover.  

 

Når kremasjonsovnen kommer i drift igjen, så vil vi kunne forestå flesteparten av 

kremasjonene i kommunen (2019: 241 kremasjoner/året), mens andelen som må sendes ut av 

kommunen trolig vil øke litt for hvert år som går (2019: ca. 17 %). 

 

Muligheter fremover – samarbeid med andre kommuner 

 

Slik rådmannen ser det har vi en tidshorisont på 1,5 til 2 år, før vi må ha tatt stilling til hva vi 

gjør fremover. Om 3-5 år så må kremasjonsovnen gjennom en større rehabilitering (ovnen og 

røygasskanalen må mures om). Det er mulig, men driftssikkerheten blir en større risikofaktor i 

takt med høyere alder på anlegget. Det er også mulig å vurdere å bygge om eksisterede 

krematorium, eller et nybygg (enten samme sted eller annet sted), eller at kommunen søker 

samarbeid utenfor kommunen. 

 

Selv om Ringerike skulle velge å utføre selve kremasjonen et annet sted enn i Ringerike, så 

vil det være behov for et seremonirom lokalt. I tillegg så må vi også ha et kjølelager som 

dekker behovet for hele kommunen. 

 

I 2018 var kommunen i dialog med kommuner i øvre Buskerud og deler av Oppland, og har 

fått tilbakemedlinger om at det er interesse for kjøp av kremasjon fra Ringerike. Det betinger 

at kremeringen gjennomføres med respekt og verdighet. I tillegg at kostnadene ikke må 

overstige vesentlig det andre krematorium tar for denne tjenesten.   

 

Tilstandsrapportene viser at bygget er solid, men at det er et behov for oppgradering av 

tekniske anlegg og vinduer/dører. Krematoriet er tungdrevent, med tunge løft for de ansatte, 

samt at vi ikke har mulighet (pga. kapasitetsbegrensning) til å håndtere dagens antall 

kremasjoner, og heller ikke kommunens behov fremover. Kremasjonsovnen må skiftes ut i 

løpet av 3-5 år. Ved utskiftning bør det bygges med renseanlegg, slik at kommunen kan få full 

kapasitet av en ny kremasjonsovn. Det har vist seg vanskelig å innpasse et slikt renseanlegg i 

eksisterende bygningsmasse, evt. som tilbygg pga. krematoriets beliggenhet.   
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Ombygging av dagens krematorie kan være en mulighet, men dette må utredes for å se 

hvorvidt det ved ombygning/innpasning kan la seg gjøre å få til alle funksjoner som er 

ønskelig, og ikke minst det prosesstekniske med ovn og tilhørende renseanlegg.  

 

Det å bygge et nytt krematorium er også en mulighet. Erfaring fra byggeprosjekter i andre 

kommuner viser at investeringskostnaden for nytt krematorium ligger i størrelsesorden 70 

millioner kroner. Driftsutgiftene av disse anleggene har også vist seg å være høyere enn det 

Ringerike kommune har idag. Med det tilfanget av kremasjoner som er i vårt område i dag 

(ca. 230 kister årlig), og selv med tilfang fra et større omland så vil kostnaden per kremasjon 

bli høyere enn det vi har i dag. Med andre ord, dersom Ringerike skulle velge å bygge et nytt 

krematorium, så vil det pga. lavt antall kister trolig bli utfordrende å få kremasjonsavgiften 

lav nok, til at andre kommuner vurderer det som aktuelt å bruke kremasjonstjenesten til 

Ringerike. 

 

Pga. driftstansen som oppsto på Ringerike krematorium i mai så har rådmanen også vært i 

dialog med krematoriene i Haslum og Drammen. I Haslum (Bærum kommune) har de 

utfordringer med kapasiteten, og vil snarlig gå i gang med å utrede muligheter for å øke 

kapasiteten. Rådmannen ønsker at Ringerike går inn i dialogen, og ser hvorvidt vi kan dekke 

behovet som Ringerike har gjennom et samarbeid med Haslum (Bærum kommune). 

 

 

Oppsummering – konklusjon 

 

Rådmannen vil anbefale at det investeres i nytt styringssystem, slik at kremasjonsovnen blir 

operativ igjen. Det vil være rimeligere for kommunen, enn å kjøpe tjenesten eksternt.  

 

Rådmannen vurderer at dagens driftsløsning ikke er tilfredsstillende, og at det er et behov for 

både nødvendige oppgradering- og vedlikeholdstiltak. Det er usikkerhet om hvor lenge 

kremasjonsovnen varer (selv med oppgradering av styringssystemet). Derfor blir det 

vanskelig for rådmannen å gå inn for at det brukes flere millioner for å gjennomføre tiltak og 

oppgradering i bygget – før kommunen har tatt stilling til hva som skal bli løsningen for 

Ringerike fremover. Rådmannen finner det derfor ikke riktig å investere midler i et bygg hvor 

vi er usikre på om det fortsatt skal være samme driftsform om fem år, som det er i dag. 

Rådmannen vil anbefale at øvrige utbedringer i bygningsmassen (beregnet å utgjøre 3 

millioner) må avvente frem til det er tatt stilling til fremtidig løsning. 

 

  

Rådmannen anbefaler at kommunen går i dialog med Haslum/Bærum kommune (og eventuelt 

Drammen) for å se om vi kan få til en løsning/avtale, og ser på løsninger for hvordan 

kommunen skal kunne ha et livsnøytralt seremonirom på Ringerike og kjølelager (enten 

videreføre dagens seremonirom i krematoriet eller nytt lokale).  

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart – som viser hvor krematoriet ligger 

2. Pristilbud Crematec– nytt styringssystem 

3. Pristilbud IFZW – nytt styringssystem 

4. Kjøle- og fryseanlegg – tilstandsvurdering, datert 06.03.2019 
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5. Bygning og tekniske anlegg – tilstandsvurdering, datert 26.02.2019 

6. Krematorieovn – tilstandsvurdering, datert 13.03.2019 

7. Rapport fra forstudie – Krematorium i nedre Glomma-regionen, august 2019 

8. Kremasjonsstatistikk for hele landet i 2019 

9. Saksprotokoll fra behandling i kommunestyret, 01.11.2018 

10. Saksframlegg 

11. Beskrivelse av hva et krematorium bør være 

12. Satser i betalingsregulativ 2020 for begravelse, bisettelse, gravsted mm. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Hilde B. Fivelsdal 
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Jonas Malmkvist Terje Schistad - Stenvoll

Ringerike Krematorium

Offert gällande ombyggnad av styrutrustning kremationsugn (TABO) från inbyggd
utrustning vid Ringrike krematorium till
nya st yr skåp utanför ugn arna samt ny styrpanel .
Styrs kåp en är för väggmontage alternativt skåp för golvmontage.

Exemp el på hur styrskåp för golvmontage kan se ut.
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STYRSKÅP:
Ny a styrskåp där all styr teknik flyttas ut från kremationsugnen.
Häri finns en ny, stor PLC som styr alla funktioner, spänningsagregat, motorskydd, kontaktorer,
reläer, brännarsäkerhetsreläer, differenstryckgivare för ugnstrycket. mm
På skåpfronten finns övertemperaturskydd för brännarna samt knappar fö r handkörning samt
huvudbrytare för strömmen.

BILDSKÄRM:
Beijer Elektronics X2 15 PRO att montera i vänstra dörren på ugnsfronten. Befintligt hål från
gammal panel anpassas till den nya större panelen.

NÄTVERKSSWITCH :
En i ndustriell 4 - ports nätverksswitc h monteras i vardera styrskåpet.

GRÄNSLÄGEN
Priset inkluderar även nya, mekaniska gränslägen då vi räknar att de gamla är slitna.

SUPPORT OCH IGÅNGKÖRNING
Priset inkluderar ritningsunderlag och support från Crematec till lokal elektriker som sköter
monta ge av skåp, nya eldragningar samt byte av de nya gränslägen som ingår. Även test och
igångkörning av de nya skåpen på plats ingår, ca 3 dagar/ugn, inkl resekostnad, traktamente
och logi för dessa max 3 dagar.
Kompensationsledningar för termoelementen ingår .

I PRISET INGÅR EJ :
L okal elektriker för elinstallation samt lösa standardkablar utanför styrskåpet . Uppskattad tid av
från lokal elektriker är ca 1 vecka för ugnen.
Ugnarna programmeras att köra med nuvarande inställningar. Önskas ytterligare trimning av
själva förbränningsprocesserna eller annat extra arbete som ligger utanför arbetet med
avtestning och igångkörning av styrskåpen debiteras detta arbete och eventuella kringkostnader
löpande. Inget sådant extra arbete påbörjas dock utan skriftlig begäran från kunden för att
undvika missförstånd.

Pris: SEK 3 2 5 800 NOK exkl. moms

OPTION:

MOTORLUFTVENTILER:
6st nya Belimo - motorventiler (24V DC) inklusive konsoler till luftlådan i ugnen istället för
befintliga Ritomexmotorer (48V AC) samt ny Belimo motorventil för evakueringsspjället i
lucktornet. Ritomex - motorer av den befintliga typen finns idag endast i begränsad mängd och
kommer upphöra som reservdel.

Pris per ugn : SEK 27 7 00 NOK exkl. moms

OLJEPUMPSTATIONER:
Ny oljepumpstation till huvuvd - och efterbrännarna. Inkluderar nya oljepumpar i ugnen, motorer
till pumparna, magnetventiler samt flexibla oljeslangar till brännarna.
Pris täcker komponenterna men inkluderar inte installation på platsen.

Pris per ugn: SEK 2 5 5 00 NOK exkl. moms
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Res or faktureras med 650 NOK/ tim , r esa med servicebil faktureras med 75
NOK/mil. Hotell och eventuellt flyg/hyrbil debiteas med faktiskt kos tnad +15%
administrationspåslag. Lagstadga traktamente tillkommer. Tilläggsarbeten
debiteras med 850 NOK/tim plu s eventuell övertid.

Leveranstid: Ca 10 arbets veckor efter beställning , leverans beställning
kan fås på 2 - vec k or vid snabb beställning enligt ÖK .

Betalningsvillkor: 30 dagar nett o
Garanti: Vi ger 1 års funktions - och materialgaranti.
Giltighetstid: Priserna är endast giltig a i sin helhet och tom 20 20 - 0 6 - 30

Med vänlig hälsning
Crematec AB

Jonas Malmkvist









Ring Kjøl & Frys as

E - post : r - k - f@online.no Tlf 91806377 / 91562990

Ringerike kommune .

Deres ref.: Vår ref.: Dato:

Terje Schistad - Stensvoll Dag Rannekleiv 06 . 0 3 .201 9

Tilstands rapport Krematoriet
Vedrørende , kjøl og fryserom .

Vi ble tilkalt for å dokumentere tilstand på kjøl og fryserom .
Kulde - teknisk sjekk viser kjøle og fryseanlegg av bra kvalitet, som i utgangspunktet har mange leveår
igjen.
Kjøle og fryseanlegg til 1etg. er forholdsvis nye.
Kjøleanlegg i kjeller er av noe eldre modell.

Fryserom 1etg. er også forholdsvis nytt og i meget bra tilstand.
Kjølerom 1etg. ser ut til å være et vanlig oppholdsrom med ettermontert kjøleanlegg.
Her er tydelig fare for kondens i tak og vegger, antagelig uten fuktsperre,
og veldig dårlig isolasjon i vegger, tak og dører, til dette bruket.

Kjølerom i kje ller er konstruert etter gjeldene regler på 60 tallet med luft - spalter pga fukt.
Kvaliteten på dette vites ikke, men de fleste rom av denne typen er revet pga. fuktskader.

Med vennlig hilsen
Ring Kjøl & Frys as

Dag Rannekleiv
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Ringerike Krematorium

Vurdering av tilstand

Vi viser til Terje Schistad - Stensvoll sin bestilling av tilstands vurdering pr. e - post 28.01.2019.
Kommunen ønsker en tilstandsrapport på krematoriet . Befaringen er foretatt visuelt, mye snø på
befaringsdagen la begrensninger på tilkomst. T ilstandsvurderingen må anses som forberedende, da
en fullstendig tilstandsanalyse krever grundigere und ersøkelser.

Gjennomgang av prosessen viser at krematoriet er tungdrevet med tunge løft for de ansatte.
Bygningen er utdatert med tanke på drift. Selve bygget virker solid, men klart for oppgradering av
tekniske anlegg og vinduer/dører. Innvendig oppussing er påkrevet de fleste steder.

Rambøll avdeling SBV anbefaler at det vurderes ombygging, eventuelt med tilbygg, framfor
nybygg. Dette begrunnes med antatte kostnadsrammer , og tilstand på eksisterende bygg.

Utarbeidet av: Fridtjof Benneche
Skadetakstmann NTF

- Av miljømessige hensyn oversender Rambøll avd. SBV sine rapporter elektronisk. Det gjøres oppmerksom på
at rapporten kan eksponeres for andre enn rettmessig mottaker. Da våre rapporter distribueres via e - post, er
den elektronisk signert. Sås derav tvil om rapportens gyldighet/rettslighet, bes det å kontakte oss for
dokumentbekreftelse.



Befaringsdato 16.01.2019

Tilstede - For kommunen: Terje Schistad - Stensvoll (forvalter) og
Jon Rikard Sandum (driftssjef)

- For Rambøll: Fridtjof Benneche

Objektet - Krematorium bygget i 1970, med tilhørende seremoni - sal.

O pplysninger
fra kommunens
representanter

- Rapporten er basert på opplysninger gitt på befaringen , samt
observerte forhold.

1. Grunnforhold

Bygningen ligger nær elvebredden. Tomten har tidligere vært benyttet til fylling og senere slakteri.
Grunnforholdene anses som stabile, da bygningene viser lite tegn til setningsskader utover hva
som anses som normalt. Terrenget rund t , spesielt øst for krematoriet, inneholder eldre graver.
Dette vil legge begrensninger for eventuell utvidelse med tilbygg / endring , eller ved utvidel se av
parkeringsareal eller vei rundt bygget. Et tilbygg vil medføre graving, som igjen vil utløse behov for
miljøanalyse av grunnen. Dette kan komplisere prosessen.

2. Grunnmurer og yttervegger

Vegger er av armert betong, forblendet med tegl over grunn. Det vites ikke eksakt oppbygning,
men det må antas at varmegjennomgangsverdier ligger under dagens krav.
Tilstanden virker god , basert på visuell befaring. Vinduer er fra byggeåret og modne for utskifting.
Kjeller under seremonirommet er delvis gjenfylt kort tid etter bygging.

3. Dekker

Etasjeskiller av betong.

4. Yttertak

Taket er et sperretak , saltak med midtunderstøttelse, og tekket med teglstein. Tilstanden på
yttertak var skjult av snø, men kaldtloft ble inspisert og tilstanden virket god. Det er meldt om en
mindre lekkasje i overgang mot seremonisalen, men denne ble ikke observert på befaringsdagen
da det på dette tidspunktet var mye nysnø og minusgrader.



5. Tekniske anlegg

Vann og avløp
Avløpsrør går stadig tett. Dette er spesielt lokalisert til grenrør under wc. Det må påregnes en
oppgradering av avløpsledning, minimum en rørfornyelse. Ved ombygging vil det være naturlig å
bytte alt innvendig anleg g .

El - kraft
Driftssjef forteller om hyppige strømbrudd i et uoversiktlig nett med flere sikringsskap som må
gjennomsøkes etter sikringsbrudd. Dårlig driftssikkerhet , kombinert med utdatert utstyr , tilsier
total utskiftning av elektrisk anlegg.

Kremasjo nsovn
Anlegget tilfredsstiller ikke utslippskrav, og er dermed pålagt kapasitetsbegrensning som er maks.
200 kremeringer årlig. Anlegget virker tungdrevet mtp driftssikkerheten , og det har vært tilløp til
brann .

Kjølerom
Visuell befaring avslørte noe kondens og svertesopp på innvendig tre - kledning i kjølerommene,
samt småskader og slitasje.

Kisteh eis
Heisen er operativ , men avhengig av et foreldet elektrisk anlegg. Her er driftssikkerheten svært
viktig. Ved en ombygging er det naturlig å vurdere utski fting av heisen.

Ventilasjon
Ifølge Teknisk Forvaltning er det feil på deler av ventilasjonsanlegget. Alder tilsier utskifting.

Befaringen ga inntrykk at driften av krematoriet er utfordrende , først og fremst på grunn av
uhensiktsmessige planløsninger og foreldede anlegg. Dette gir utfordringer med tanke på de
ansattes H M S (tunge løft), men også for å sikre en verdig prosess for de pårørende.
Følgende områder peker seg spesielt ut :

Fasiliteter for pårørende

Det er kun 2 stk . toaletter tilgjengelig for pårørende . Disse er plassert i seremonisalen s
inngangsparti og har dørbredde på 70 cm. Dette er ikke tilstrekkelig og ekskluderer
funksjonshemmede.

Ved mottakelsesrommet er det lagt til rette fo r at pårørende kan ha en enkel
avskjedsseremoni, men rommet er også gjennomgang for transport av kister som
ankommer krematoriet. Bruken lar seg ikke forene hverken praktisk eller ut fra hensyn til
pårørende.

Situasjonen for de ansatte

Kistene flyttes m anuelt opptil 5 - 6 ganger i prosessen. Dette medfører svært tunge løft for
kun 2 ansatte , da kister veier opp mot 150 kg.

Videre er planløsningen lite hensiktsmessig. Dette gjelder som nevnt for håndtering av
kister . Videre har ovnsrommet dårlig tilpasset ovn/utstyr, og er ikke tilrettelagt slik at
pårørende kan bivåne siste del av prosessen dersom ønskelig.

Deler av kjeller er utformet som bomberom. Disse arealene er kun i bruk som lager i dag,
og vil ha et mulig bruks - potensiale ved ombygging .



Kartlegging av behov

For at beslutningstakere skal ha nødvendig grunnlag, må det vurderes om ombygning er et
realistisk alternativ . I et samarbeid mellom ansatte og arkitekt, må arealbehov kartlegges. I denne
prosessen vil det være natur lig å se på bruksendringer av rom og endret planløsninger. Dette vil
avdekke om bygningen er stor nok for formålet, eller om det er behov for tilbygg. En rådgivende
ingeniør vil bistå med vurdering av hva som er teknisk mulig ved omgjøring av
betongkonstru ksjoner og endret statikk.

Ombygging eller nybygg ?

Beslutningen må tas etter en vurdering av kapasitetsbehov. Dette vil avgjøre om dagens arealer er
tilstrekkelige, eller om det er påkrevet med arealutvidelse i form av tilbygg.

Dersom det etter en vurdering er behov for mye større areal er som vil kreve et stort tilbygg, vil det
være et moment som taler for riving og nybygg, da det allikevel må omfattende graving til og
fotavtrykket blir større .

Mo menter ved nybygg

Et nybygg vil gi det bes te resultatet rent bygningsmessig . Dette vil også være mest krevende, både
med tanke på byggetid, kostnader og inngripen i området.

Momenter ved ombygging.

Alternativet vil være rimeligere, og byggetid vil være kortere. Bygningen vil i det store og hele
kunne framstå som tidligere, uten større fasadeendringer. Utfordringene vil være å oppgradere
isolasjonsløsninger spesielt i yttervegg .

Bilder fra befaring med tekst, følger på neste side.



Vedlegg 1

Bilde fra befaringen

Mottakelsesrom, med gjennomgang for bårer til kjølerom.

Kjølerom i 1 etasje har slitasjeskader.



Kjølerom i 1 etasje har slitasjeskader.

Dører er fra byggeår og modne for utskifting.



Vinduer fra byggeår og modne for utskifting.

Generelt forfall og slitasje innvendig.



WC for publikum i seremonihall med smale dører, ikke tilgjengelig for rullestol.

Gamle tekniske anlegg er modne for utskifting



Slitasje og forfall i underetasje, bla. p å gulvbelegg.

Tekniske anlegg er modne for utskifting.



Kremasjonsovn er på slutten av levetid. Omstendelig prosess med håndtering av kister fra bårer til ovn.

Tett vegg fra ovnsrom mot tilstøtende korridor gir ikke mulighet for pårørende å følge den siste del av
prosessen. Lokalet gir i dag ikke mulighet for installasjon av vindu samt plass for pårørende.



Ventilasjon på kaldtloft er av eldre dato .

Kaldtloft med dårlig isolasjon.



Himling under kaldtloft har tegn som tyder på dårlig isolering.

Eldre sikringsskap.



Utvendig tilstand er god. Det ble kun observert en sprekk som indikerer setninger. Denne er på langvegg
av seremonisal.

Sot på vegg ved ovnsrom etter tidligere branntilløp.
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Besiktningsrapport från Ringerike krematorium

UTREDNING OM LÄGET OCH FRAMTIDEN FÖR HÖNEFOSS RINGERIKE KREMATORIUM

- INLEDNING
Ringerike kommune har kontaktat oss på för e detta Crematec AB , numera Höganäs Borgestad Energi -
och Ugns te k nik AB , för att få hjälp med en utredning kring ugnen vid Ringerike krematorium.
Det man önsk a de få utrett var det tekniska tillståndet på ugnen samt möjligheten att anpassa ugnen
för framtida miljökr av.
Crematec AB är en svensk firma med rötterna i TABO som levererat kremationsugnar sedan 1930 - talet
och rökgasfilter till krematorier sedan 1990 - talet. Sedan februari 2019 ingår Crematec AB i den stora
norsk - ägda koncernen Höganäs Borgestad och har därfö r bytt namn.

- BAKGRUND
Den befintliga ugnen byggdes 1995 av TABO Incinerator AB på samman plats som en elektrisk
kremationsugn från 1971 .
De tekniska utrymmena har inte förändrats trots att nya miljökrav gjort att mer utru s tning har
tillkommit genom åren .

- TEKNIK IDAG
Den nuvarande ugnen installerades för snart ett kvarts sekel sedan, 1995.
Genom åren har den underhållits så gott det går och till viss del uppgraderats med ny tekniska tillbehör,
som en nyare styrdator som installerades år 2016.
Grundkon struktionen är dock gammal och komponenter som ventiler, motorer och brännare är
desamma som för 24 år sedan.
Vissa av komponenterna, såsom ventilmotorer m fl, kan vara svåra att få tag på reservdelar till om de
skulle haverera vilket i så fall skulle medföra att en större ombyggnad skulle behövas för att kunna
använda modernare komponenter.

Murverket i ugnen är i gott skick med tanke på dess ålder.

Murkerket i skorsten kunde inte inspekteras vid besöket och vi uppmanar krematoriet därför att låta
so taren (skorsteinsfeiere) att inspektera konditionen på skorsten.
Rent tekniskt så kan ugnen säkert användas fem år till om den får löp an de underhåll och murverket
lappas och lagas. Kostnaden för detta underhåll kommer dock stiga med åldern och risken ökar med
varje år att större haveri där det är ekonomiskt svårt att försvara en större reparation jämfört mot att
byta ut mot en helt ny ugn av liknande modell.
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- LOGISTIK OCH BYGGNADENS FUNKTION
Vid besöket gick vi igenom logistiken i samband med kisthaner ing och kremation.

Idag måste kistorna lyftas manuellt flera gånger mellan den lastas ur bilen till dess den kommer fram
till ugnens införingsvagn. Det finns en truck som lyfthjälpmedel men den kan inte brukas på grund av
för trånga passager.
Även urymmet för utrakning av ugnen är efter kremation är mindre än vad det borde vara för att
komma å t bra med utskrapningsverktyget. .
Jämfört med många andra liknande krematorier både i Norge och i övriga Europa är Ringerike
krematorium tyvärr både trångt och illa planerat vad det gäller transporter och arbetsutrymmen.

- MILJÖ OCH FRAMTIDA ANPASSNINGAR
Ugnen har en huvudbrännarekammare, där kistan sätts in och omvandlas till aska och en
efterbrännkammare under huvudbrännkammaren dit rökgaserna leds ned från huvudbränn -
kammaren för att säkerställa att gaserna bränns ut helt.
Bägge dessa kammare har var sin brännare som förvärmer ugnen på morgonen innan första
kremationen och även ger stödvärme om det skulle behövas under dagen.
Rökgaserna från förbränningen ko ntrolleras med hjälp av en gasanalysator som sitter vid utloppet mot
skorstenen.
Resultatet från denna gasanalysator används för miljörapportering men används även av ugnens
styrdator för att påverka den automatiska lufttillförseln till ugnens förbränning .
Sprickor i och otätheter i ugnens och rökgaskanalens eldfasta infodring kommer med åren. Dessa
sprickor som uppkommer främst av värmeexpansionen mellan varmt och kallt när ugnen värms upp
och svalnar av men även mekanisk påverkan från rökgaser och verkty g. Med tiden gör detta att ugnen
och kanalen behöver muras om helt eller delvis . Omurning blir nödvändig på grund av den mekaniska
hållba r heten men även för att luft sugs in i ugnen och gör den svårare och dyrare att värma upp och
påverkar även gasanalysat orns funktion.
Kostnaden för en hel ommurning motsvarar dock mer än kostnaden för en halv ny ugn.
Den eldfasta murningen i ugnen i Ringerike är visserligen sliten men kan lagas och lappas och hålla
några år till. K ostnaderna för uppvärmning kommer dock ök a med åldern på grund av mer bränsle .

Vad det gäller miljö så kan en ugn bränna bort den kolmonoxid (CO) men ICKE reducera mängden
kvicksilver/kvickølv (Hg) som finns i rökgaserna.
Om man önskar få bort kvicksilver behövs ett rökgasfilter. Ett rökgasfilter reducerar även utsläppet av
partiklar/støv från ca 80 - 110 mg/m3@11%O2 i en vanlig ugn ned till under 10 mg/m3@11%O2.

Vid besöket såg jag även på möjligheterna att bygga ut anläggningen med ett rökgasfilter.
En filteranläggning för rökgaserna från en kremationsugn inklusive rökgaskylare och fläkt tar normalt
upp en yta inomhus på cirka 7,5 x 15 m.
Den markyta som finns på baksidan av krematoriet räcker inte till att bygga en lokal för en
filtera nläggning på ett bra sätt som den är idag. Ytan begränsas av ett stup ned mot vattnet.
Det finns heller ingen möjlighet att på ett vettigt sätt få in en filteranläggning i nuvarande lokaler såvida
inte kapellet byggs om till filterrum.
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- SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG

• Nuvarande kremationsanläggningen vid Ringerike krematorium är ett kvarts sekel gammal.
• Datorstyrningen av ugnen har modernierats men övriga komponenter slitna men går att

använda några år till om medel avsätts för underhåll.
• Under åren kommer driftkostnaderna öka på grund av större bränsleförbrukning och det

kommer bli svåra hålla miljökraven.
• Logistiken för förvaring och transport av kistor inom lokalen är otidsenlig och bör göras om

för bättre ergonomi och större kapacitet.
• Om framtida krav k ommer på att bygga till en filteranläggning kommer så finns det dåliga

förutsättningar att bygga en sådan på baksidan av krematoriet.
• Inomhus skulle nuvarande kapell kunna byggas om till filterrum om logistiken för k is tor löses.
• Inom fem år bör ugnen och r ökgaskanalen muras vilket kommer innebära ett en kostnad

motsvarande en halv ugn.

Mitt förslag är därför att fortsätta underhålla nuvarande ugn och redan nu börja planera för nya
lokaler inom 3 – 4 år där en ny ugn och eventuellt även ett rökgasfilter kan i nstalleras.

Uppsala 2019 - 03 - 07

BILAGA: Bilder från besiktningen med kommentarter

Lars Wiersma

Processspecialist - Kremation

Höganäs Borgestad Energi & Ugnsteknik AB

Direktnummer, Mobil: +46 7667 130 60

lars.wiersma@hoganasborgestad.com
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B ild som bilaga till be siktningsrapport från Ringerike
krematorium

Ugnens eldfasta murning är sliten men kan fås hållas några få år genom att lappa och laga.
En total ommurning kostar som en halv ny kremationsugn och behövs troligen inom 5 år

Huvudbrännkammarens brännare är 24 år gammal men fungerar fortfarande med kvalificerad service och underhåll
Detsamma gäller övriga mekaniska delar på ugnen.



Datum Sida5 ( 6 )
2019 - 03 - 13

Utrymmet för utrakning av aska ur ugnen är så litet att det svårt att hantera utskrapningsverktyget.

VÄNSTER: Utsidan på gasanalysskåpet som gör mätningar av kolmoxid (CO) och syre/oxygen (O2) i rökgaserna
HÖGER: Det nyinstallerade rökgaspjället samt en spricka i skorstenen som int e kunde inspekteras då ugnen var i drift
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Kylrummet är så trångt att kistorna måste lyftas för hand och den truck man har inte kan användas fullt

På baksidan av krematoriet begränsas evetuellt utrymme för att bygga lokal för ett filter av ett stiup n ed mot vattnet.
En inomhusyta av minst 7,5x15 m behövs för en komplett filteranläggning samt tillfastsvägar utanför.
Ett alternativ kan vara att bygga om det befintliga kapellet till filterlokal om man inte väljer att bygga helt nytt
krematorium.
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0 Anbefaling - kortversjon

For å tilrettelegge for gravferdsbehov i et livssynsmangfoldig Østfold - samfunn,
for å ivareta miljøet og for å sikre en bærekraftig økonomi, anbefales det å
bygge et nytt krematorium med én ovnslinje, lokaliser t lenger nord vest enn i
dag. Dette forutsetter en bærekraftig og miljøvennlig allianse med Halden
krematorium. Det etableres et interkommunalt selskap , 100 % lånef inansiert
med lånegaranti i deltagende eierkommuner.
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1 Innledning

1.1 Om forstudiet
På bakgrunn av store driftsutfordringer ved Sarpsborg krematorium har Regionrådet for Nedre
Glomma gitt ett mandat til å starte ett for prosjekt for å vurdere om det er mulig å oppgradere
dagens krematorium, eller om det er behov for å planlegge for ett nytt krematorium. For prosjektet
bør inneholde:

Tilstandsvurdering på dagens krematorium
- Innhente tilstandsrapport med bistand fra Kirkevergen og teknisk avdeling i

Sarpsborg.

Beho vsvurdering
- Ta kontakt med andre aktuelle kommuner for å avklare ønske om deltagelse og

behov for kremasjoner.

Erfaringer fra andre krematorier som er bygget i Norge
- Prosjektgruppen innhenter informasjon og drar på befaring til andre nyetablerte

krematori er.

Kriterier for lokalisering
- Prosjektgruppen evaluerer arealplaner og innhenter hvilke krav som må til for aktuell

plassering.

Organisasjonsform (Fredrikstad og Sarpsborg, evt. andre andre)
- Prosjektgruppen vurderer ulike organisasjonsformer som legges fr em for regionrådet.

Forhold til fremtidig gravferdsforvaltning
- Avventer ny "Helhetlig lov om tros - og livssynssamfunn".

Noen foreløpige erfaringstall på kostnader til drift og investering på ett nytt krematorium.
- Erfaringstall innhentes fra tidligere bygge prosjekter i andre kommuner.

Kompetanse i hovedprosjektet
- Det legges frem forslag til prosjektgruppe i hovedprosjektet.

1.2 Hvordan mandatets oppgave søkes løst – tre alternativer
Dokumentet vil svare på mandatets oppgave r først ved å drøfte hva moderne kremas jon og
krematorium er og bør være . Dernest vil rammer og forutsetninger for krematoriedrift bli belyst . På
bakgrunn av dette vil tre hoved alternativer bli satt opp mot hverandre :

1. Bygge om eksisterende krematorium i Sarpsborg
2. Bygge ett krematorium på en ny lokasjon
3. Sikre to krematorier i regionen

Disse tre alternativene vil bli drøftet ut fra ulike synsvinkler:

A. De verdimessige konsekvenser de ulike alternativene vil gi med hensyn både til nasjonale
verdier som livssynsåpenhet, men og lokalsamfunnets (kommun enes) verdier som åpenhet,
inkludering, respekt og verdighet.

B. De miljømessige konsekvenser de ulike alternativene vil gi med hensyn til CO2 bidrag og
utslipp av miljøgifter.
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C. De økonomiske konsekvenser de ulike alternativene vil gi for forvaltningene, innby ggerne og
eksterne aktører .

1.3 P rosjektgruppe
Prosjektgruppen består av:

Team Forvaltning og utvikling : Trond Klausen (Sarpsborg kommune)
Team prosjekt : Lars Henning Olsen (Sarpsborg kommune)
Kirkeverge Sarpsborg : Kjell Lunde (Kirkelig fellesråd Sarp sborg)
Drift Sarpsborg krematorium : Tom Arild Andersen (Sarpsborg krematorium)
Kirkeverge Fredrikstad : Gisle Kavli (Kirkeverge Fredrikstad)
T eknisk drift, Prosjektutvikling : Anna - Klara Jonsson (Fredrikstad kommune)

1.4 Dokumentet
Dokumentet er utarbei det av Ola Asp, daglig leder på Vestfold krematorium IKS.

2 Om kremasjon og krematorium

2.1 Historie
Begravelses - og dødsritualer har til alle tider og på alle steder vært et viktig element i den
menneskelige sameksistens . Dødsritualer og skikke r gir paradoksalt nok et sterkt uttrykk for
samfunnet og det livet som leves.

Og i vår del av verden, så langt vi kjenner historien, har menneskene valgt mellom å gravlegge de
døde i jord, eller å brenne de n døde på bål (branngraver). Da kristendommen kom til Norge på 100 0 -
tallet, ble brenning av de døde forbudt.

Men p å 1800 - tallet ble retten til kremasjon en kampsak i Europa. Årsaken var kraftig byvekst , økt
befolkningstetthet , med påfølgende press på kirkegårdene i de store byene . For eksempel ble
k irkegården Bethnal Gr een i London lagt ned i 1746 på grunn av luktplager1. På 1800 tallet vokste
samtidig vitenskapen om smittsomme sykdommer fram, og man gjorde grunnleggende oppdagelser
om smittestoffer og smitteveier, og man var redd for at kirkegårdene var potensielle smit tekilder.

Det første krematorium i Europa ble bygd i Milano i Italia i 1876. Andre toneangivende land var
Frankrike, Tyskland og Sveits. I Danmark ble det første krematoriet bygd i 1886. Og i 1898 fikk Norge
en lov som tillot kremasjon . Det første kremator iet ble åpnet i Bergen 1907.

Fram til 20 - tallet fikk også Trondhe i m, Oslo, Drammen og Arendal krematorier. På 30 - tallet kom det
krematorium i Skien, Kristiansand, Moss og Hamar. Men det var i løpet av 20 år på 50 - 70 - tallet at
antall krematorier økte krafti g ; hele 24 steder fikk krematorium , heriblant Sarpsborg . På det meste, i
1996, hadde vi 38 krematorier. Tallet ble redusert til 24 i 2015, på grunn av de varslede utslippskrav
fra krematorier. I dag har vi 26 krematorier i Norge.2

De nyeste krematoriene, A lfaset, Vestfold og Tromsø, har et mer åpent preg enn det som var vanlig
fram til 70 - tallet. Selve ovnene er plassert på bakkeplan , med inn - og utsyn . Dette er mye på

1 www. medisi nskhistoriebergen.wordpress.com
2 www.gravplasskultur.no



side 5

bakgrunn av arbeidsmiljø, men og fordi man ønsker mer åpenhet og verdighet rundt selve
kr emasjon.

Østfold hadde fire krematorier på det meste. Moss had de krematorium fra 1938 til 2001 . Askim fra
1957 (?) til 2007. Fredrikstad krematorium var i drift fra 1965 til 1999. I dag har vi to ; Halden med Os
krematorium , som har vært i drift siden 1957 , og Sarpsborg krematorium s om har vært i drift siden
1961.

I 2016 var det 41 % av de døde som ble kremert. I Sverige ligger kremasjonsandelen på 81 % og i
Danmark på 83 %. Disse landene, sammen med Sveits, Tsjekkia og Storbritannia, hadde en markant
vekst fram til 1980. Hvorfor endringen i Norge stoppet på 1990 tallet vites ikke. Figuren nedenfor
viser endring i ulike Europeiske land siden 1920.

Figur 1 Utvikling av kremasjon i % av døde i Europa siden 1920 til 2016. Kilde: Goodb ye Architecture s. 13.
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2.2 Teknisk funksjon
En moderne kremasjonsovn fungerer slik at kisten i sin helhet føres inn i en forhåndsoppvarmet ovn.
Når luken til ovnen er lukket starter forbrenningen. Røyken fra forbrenningen føres inn i et nytt
brennkammer , for å oppnå full stendig forbrenning av røyken . Dersom krematoriet foreta r mer enn
200 kremasjoner i året, er det krav om at r øyken må renses. Dette skjer først ved at røyken kjøles
ned til ca . 100 grader, før den trekkes inn i et støv - og kullfilter. Røyken bes tår til slutt hovedsakelig
av vanndamp, som slippes ut pipa. Det er strenge krav til miljøgifter fra et krematorium. Se avsnitt
3.1.5 og 3.3 .

Når kremasjon er ferdig rakes de utbrente b enrestene ut i en beholder for av kjøling. Dette føres
deretter inn i en morter som maler opp benrestene til støv , som nå f øres ned i urne n . Vekten av
dette utgjør til slutt ca. 5 % av vekten av kisten.

Selve forbrenningsprosessen tar 1 til 1,5 timer, mens det tar tota lt ca. 3 timer fra kisten føres inn i
ovnen til urnen er ferdig.

I forbindelse med den tekniske funksjonen av krematorium , er det også vanlig å anlegge et kjølerom
for oppbevaring av kiste r.

2.3 Kulturell og sosial funksjon
Man kan tenke seg et krematorium ba re som et rent rasjonelt forbrenningsanlegg. Men ti l alle tider, i
alle religioner og kulturer er døden noe langt mer enn bare en fysisk slutt på det biologiske liv. Noen
sosiologer skjelner mellom flere perspektiver på død en , den fysiske død en , og den sos iale død en . Å
dø bort fra samfunnet kan skje på et mye senere tidspunkt enn den fysiske død. Noen av uttrykkene
for dette er for eksempel at man ønsker å «tale» med den døde, og skape en slags etter - livet -
identitet.3

D et å skulle forholde seg til en kiste, eller en urne, vil variere fra individ til individ. Det er ingen
« riktig » måte å forholde seg til den døde på. For noen kan den døde kroppen eller asken bare være
et tomt «skall», eller restene av dette skallet. For andre kan dette fortsatt representere p ersonen .
De n døde er på en måte i live, og man kan ha en slags sosial omgang med vedkommende .

Man må således spørre seg på hvordan et krematorium på best mulige måte kan håndtere de døde
og de etterlatte, og relasjonen dem imellom, i et samfunn som både e r multireligiøst og sekulært,
både individualistisk og kollektivistisk, både rasjonelt og irrasjonelt. Og hvordan kan et krematorium
på best fungere som et naturlig skritt på ferden fra død til en grav; gravferden , eller fra den fysiske
død til den «sosial e» død.

2.4 Kremasjon og gravferdsriten
I det videre arbeidet bør man se til at t eknikk og rite ikke skilles fra hverandre i planleggingen av
krematorium. Og en bør tenke på dødskulturen på en annen måte en man gjorde på 50 - 70 tallet .
Kisten som skulle kremere s ble , som en parallell til kistebegravelse, ofte senket ned i gulvet på
seremonirommet. Dramaturgien og arkitekturen i dette var at gravferdsriten ble avsluttet der og da ,
slik som ved en kistebegravelse . D ette var nok preget av en kristen oppstandelsestr o der kroppen i

3 Eric Venbrux 2017
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døden ble senket ned, og en dag der fremme, står kroppen opp igjen av graven . (At kisten mange
steder ble tatt opp igjen for å føres til ovnen, ble lite kommunisert.)

Ser vi framover bør man legge til rette for at gravferdsriten skal kunne fortsette med kisten inn i
ovnen, og videre med urnen , fram til bestemmelsesstedet. I østlig religiøs tankegang, som også
kanskje påvirker vår kultur, er selve kremeringen det store vendepunkt i dødsprosessen.

For å kunne kombinere det tekniske og rituel le/kulturelle i et moderne samfunn, bør et krematorium
inkludere lokaler for gravferdsriten; for eksempel å ha ulike seremonirom. Ved de nyeste krematorier
i Norge er det også anlagt et eget observasjonsrom beregnet for pårørende som ønsker å følge kisten
helt fram til kremasjonsovnen. Og de fleste krematorier er anlagt i nærheten av en gravplass.

3 Rammer og f orutsetninger for krematoriedrift
Med referanse til oppgavelisten gitt i mandatet vil dokumentet beskrive de rammer og
forutsetninger som må tas med i vu rderingen av de tre alternativene. Dette er delt inn i :

Juridiske handlingsrom og føringer

Antall kremasjoner i 2050
Kremasjonsteknikk

Krematoriebygg

Lokalisering

Kompetanse

Økonomi

3.1 Jurid iske handlingsrom og føringer
Innledningsvis vil gravferdslovens faneparegraf; § 1, første ledd løfte s fram : Gravlegging skal skje
med respekt for avdødes religion eller livssyn. (I kraft fra 2012.) Selv om selve kremasjon ikke er
spesifi kt nevn her, oppfattes lovens intensjoner slik at også kremasjon, som en del av gra vferden, skal
skje med respekt. Det understreke s at faneparagrafens religion og livssyn ikke bare gjelder
religionene, men også den individualiserte livstolkningen.

3.1.1 Plikter og rettigheter
Gravferdsloven pålegger ingen, og gir ingen føringer på hvem som kan eie eller drive et krematorium.
Krematoriemyndighet er således uavhengig av gravplassmyndighet. Kremasjon er et privat
anliggende. Og det er ingen individuell rett i dag til å bli kremert.4 Men man har rett til å få gravlagt
den avdøde i en grav; enten i urnegrav eller kistegrav.

Krematori e - drift er altså ikke hjemlet i lovverket som en påla gt oppgave, hverken for kommune,
kirkelig fellesråd eller andre . De t er de n enkelte innbygger (den som sørger for gravferden) , som kan
begjære å få avdøde krem ert i de t krematoriet vedkommende måtte ønske.

3.1.2 Myndighet og eierskap
D et å etablere og å drive krematorium er omtalt i gravferdsloven og i forskriften til denne. I gravfl. §
4. o m anlegg m.v. av gravplass og krematorium, andre ledd, lyder det:

4 Se Prop. 81 L (2010 – 2011) og Dom i Eidsivating lagmannsrett 2012 - 11 - 12. RG 2012 1569.
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Anlegg eller vesentl ig endring av krematorium kan ikke skje uten tillatelse fra departementet.
Departementet kan sette vilkår for tillatelsen og ellers gi forskrifter om drift og forvaltning av
krematorier.

Det er (kultur)departementet som er nærmeste godkjenningsmyndighet fo r bygging/vesentlig
endring av krematorium. Dette skiller seg fra gravplasser, der det er bispedømmerådet som er
godkjenningsmyndighet, og hvor kommunen må gi tilslutning. (gravfl. § 4, første ledd)

NOU 2014:2 peker på at h alvparten av krematoriene i Norge er eid av kirkelig fellesråd, mens de
øvrige er eid av kommunen, eller av interkommunalt selskap (1).5 Og i avsnitt 6.1.7 legger utvalget
opp til å føre vidare og styrkje det lokale ansvaret for kremasjon i Noreg. Framlegga legg til rette for
insentiv for gravplassforvaltninga lokalt til å etablere ein meir tenleg krematoriestruktur og eventuelt
til etablering av nye krematorium. Utvalet vil peike på at kommunane og gravplassforvaltningane kan
samarbeide om krematorium, til dømes gjennom felles planlegging , samarbeidsavtalar eller felles
eigarskap.

Departementet drøfter i 2002 eierskap til krematorium i r undskriv om overføring av kirkelige
eiendommer fra kommunene til kirkelig fellesråd6. Selv om dett e gjelder overføring av eksisterende
bygg kan no e n av mom entene være aktuelle ved bygging av nytt krematorium. Krematoriene er
forvaltningsmessig knyttet nærmere opp til kommunen enn andre bygninger på kirkegården. … … Et
argument …. er at også disse gravkapellene er livssynsnøytrale seremonirom som ikke bør eies av et
organ innen Den norske kirke. Selve driftsmidlene - som for eksempel krematorieovnen - er utvilsomt
kommunens eiendom…. .

Gravferdslovgivningens beskrivelse av krematorium er å forstå direkte mot krematoriet, uavhengig
av hvem som er eier eller gravf erdsmyndighet. Historisk sett var også krematoriene privat organisert.

3.1.3 Seremonirom - forvalter
Selv om de fleste krematorier er anlagt med et rom for seremonier aller andre rom knyttet til riten,
er heller ikke dette en lovpålagt eller offentlig oppgave. Ser emonirom på krematorier har historisk
vært eid og forvaltet av Den norske kirke som trossamfunn , og fram til 70 tallet vigslet/innviet av
kirken. Men flere kommuner har i den siste tid etablert livsynsåpne seremonirom for gravferd. Rollen
som seremonirom - f orvalter er enten ivaretatt av kommunen, kirkelig fellesråd , krematoriet , eller nå
etterhvert begravelsesbyrå .

3.1.4 Kremasjonsdrift
Det er gravfl. § § 10 - 13 som omhandler kremasjon og drift av krematorium. I denne omgang peke s
det på § 12 , som gir en frist på inntil 6 måneder for gravlegging av urne, i motsetning til frist på 10
virkedager for gravlegging av kiste. Dette kan i praksis bety at man ved valg av kremasjon har en mye
større fleksibilitet med hensyn til gravferdshandlinger.

Gravferdsforskriftens kap ittel V omhandler drift av krematoriu m og behandling av askeurner. I § 32
står det : I krematorium skal det bare kremeres lik etter mennesker. Bare ett lik skal kremeres av
gangen …. Og Der forholdene ligger til rette for det, bør de etterlatte gis anledni ng til å være til stede
under selve kremasjonen. Dette understreker fanaparagrafens respekt for avdøde og viser at lovgiver

5 NOU 2014:2; 10.2.5 Krematoria
6 (20.01.200 2) (V - 6/2002 B) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv - v - 62002 - b/id109003/
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(etter 2012) åpner for at det bør legges til rette for at selve kremasjonen bør kunne inngå som en del
av gravferdsriten der det er naturlig. De nyeste krematoriene i Norge har observasjonsrom.

§ 10 i gravfl. f astsetter at Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 10 virkedager etter
dødsfallet . Og i følge § 13 kan gravplassmyndigheten (fellesrådet) forlenge fristen dersom det
foreligger tungtveiende grunner. En slik avgjørelse kan ikke påklages. Det er heller ingen formkrav til
en slik avgjørelse. Denne bestemmelsen vil komme til anvendelse med tanke på dimensjoneringen av
o ppbevaringskapasitet for kister i kjølerom og drif ten av krematorieovnen. Se kapittel 3.3.3.2 s. 23 .

De påfølgende paragrafer omhandler krematoriemyndightens administrative ansvar, bl.a.
registerføring.

3.1.5 Miljølovgivning - f orurensningsforskriften
Det er fylkesmannens miljøvernavdeling som er regional myndighet overfor krematoriene med tanke
på utslipp av miljøgifter og internkontrollsystem.7

Utslipp fra en krematorie ovn er regulert av Forurensningsforskriftens kapittel 10. Denne skiller
mellom to typer krematorier . De største krematoriene med mer enn 200 kremasjoner i året er pålagt
filter for å få bort miljøfarlig utslipp; kvikksølv (Hg) , karbonmonoksid (CO) og støv . De små
krematoriene, med færre enn 200 kremasjoner , er ikke pålagt å ha filter, m en har krav til utslipp av
CO og støv.

I tillegg er det krav til minimum 850oC i etterbrennkammeret f or å oppnå best mulig forbrenning av
røyken. Og f or å oppnå best mulig spredning av eventuelle partikler i røyk en er det satt krav til
pipehøyde og til ha stighet og temperatur på røyken idet den kommer ut av pipa .

3.1.6 Miljølovgivning – anskaffelsesloven 8

En annen lovgivning som det også er naturlig å trekke fram , særlig i et miljøperspektiv, er
Anskaffelsesloven med de siste endringene. E nten det offentlige ska l bygge om , eller etablere et nytt
krematorium , må det foretas offentlige innkjøp og anskaffelser . I Anskaffelsesloven § 5, om miljø,
menneskerettigheter og andre samfunnshensyn står det nå :

Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligre ttslige organer skal
innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og
fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at
oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader .

I forskrift om offentlige innkjøp i § 7 - 9 om minimering av miljøbelastning, står det:

Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige
løsninger ved sine anskaffelser og kan stille miljøkrav og kriterier i alle trin n av
anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som
tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent.

7 Forurensningsforskriften kap. 10.
8 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016 - 06 - 17 - 73?q=anskaffelser#shareModal
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Disse bestemmelsene er med på å sette et sterkere søkelys, ikke bare på utslipp av miljøgi fter, men
også med tanke på et krematoriums CO2 – bidrag . Det gjelder bl.a. bruk av fornybar energi,
energigjenvinning, transport belastning, materialvalg i bygg osv.

3.1.7 Endringer i lovverk og sentrale føringer
I de siste 6 år har vi både hatt endringer i grav ferdsloven og i forskrift til gravferdsloven.

Hovedinnholdet i de siste endringene i tillegg til det som allerede er nevnt:
- Muligheten for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav med bakgrunn i en religiøs eller

livssynsmessig begrunnelse styrkes, jf. § 6.
- Tros - og livssynssamfunn likestilles når det gjelder å gjennomføre seremonier ved åpning av

ny gravplass eller gravfelt, jf. § 5.
- Gravferdslovens tittel og begrepsbruk gjøres livssynsuavhengig. (Eksempelvis er ordet

kirkegård byttet ut med gravplass .)

S om oppfølging av dette ble gravferdsforskriften endret med virkning fra 2013 med blant annet
følgende:

- Man kan anlegge navnet minnelund, i tillegg til anonym minnelund, jf. § 15 a
- Mulighet for gravlegging uten kiste, jf. § 28

I tillegg arbeider kul turdepartementet nå med en samlet revisjon av hele tros - og
livssynslovgivningen. Høringsfristen har gått ut. Departementet har ikke foreslått endringer som
påvirker krematorium eller krematoriedrift.9 Lae - utvalgets10 forslag om økonomisk å likestille
kiste gravlegging med kremasjon og urnegravlegging, eller andre forslag som vedrører krematorier er
ikke fulgt opp.

NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn — En helhetlig tros - og livssynspolitikk, foreslo å arbeide for
flere livssynsåpne seremonirom. Dette blir ikk e fulgt opp i forslag fra kulturdepartementet i 2017.

Når det gjelder forurensningsforskriftens krav, må det nevnes at Miljødirektoratet og Norsk forening
for gravplasskultur er i dialog for å vurdere et mer tilpasset regelverk, og samtidig se på
konsekven sene av en eventuell lemping av krav uten at dette skal gå ut over miljøbelastningen.

3.1.8 Oppsummering juridiske handlingsrom
Det er ingen rettighet å b l i kremert. Å tilby kremasjon eller drive krematorium er ingen lovpålagt
oppgave. Drift av krematorium må go dkjennes av departementet. Lovgiver gir føringer og rammer
for håndtering av kiste og urne, krav til administrasjon og registerføring . Miljølovgivning for
krematorier er spesifikt omtalt i forurensningsforskriften, og indirekte i blant annet lov om
anskaff elser.

3.2 Antall kremasjoner i 2050
Antall kister som skal kremeres pr år er en viktig parameter å kunne dimensjonere og planlegge
krematorium. For å kunne si noe begrunnet om årlige kremasjoner i et 30 - årsperspektiv, tas her to
variabler inne i vurderingen. Først vurderes hvilke faktorer som kan påvirke kremasjonsandelen11, og

9 Jfr Høringsdokument til Kirkemøtet, 15. februar 2018
10 NOU 2014:2
11 Kremasjonsandel = forholdet mellom antall kremasjoner og antall kistegravlegginger
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dernest hva tilgjengelig kremasjonsstistikk og SSB’s p rognos er over antall døde kan fortelle om
framtiden .

3.2.1 Hva kan påvirke kremasjonsandelen
Det er naturlig å se endring er av livssyn, r eligion og kultur i befolkningen som viktige faktorer som
kan påvirke valg av kremasjon. Men selve krematoriedrift en og lokal forvaltning kan også påvirke
holdning til kremasjon .

3.2.1.1 Religion og livssyn
F ramveksten av det flerkulturelle samfunnet vil sannsynl igvis være den faktoren som i sterkest grad
vil påvirke gravferdsform.

Holdningen til gravferdsform varierer fra religion til religion , og mellom tros - og livssynssamfunnene .
Både blant de som ikke er medlemmer av noen trossamfunn, blant medlemmer i Den n orske kirke og
Humanetisk forbund , er både kistegravlegging og kremasjon normal praksis. I Den katolske og i den
Ortodokse kirken er kistegravlegging mest vanlig, selv om stadig fler velger kremasjon.

I Hinduismen og Buddhismen derimot er kremasjon det nor male . P å den andre siden, i Islam og
Jødedom, er kistegravleg ging den normerte gravferdsform, selv om det i den siste tid vises en
gryende endring til dette i våre naboland.

E n endring av andel av de religioner og trossamfunn som ikke praktiserer kremasjon , vil kunne
påvirke kremasjonsandelen. Endring av medlemskap i religioner og livssyn i Østfold over 5 år fra 2012
til 2017 er i følge SSB:

2012 2017 Endring
Den norske kirke (Dnk) 208 486 204 439 - 2 %
Medlemmer i Dnk i % av befolkningen 75 % 70 %
Medl emmer utenfor Den norske kirke 34 069 41 575 22 %

Buddhisme 1 338 1 473 10 %
Islam 8 280 11 691 41 %
Kristendom 20 342 23 457 15 %
Annan religion 251 452 80 %
Livssyn 3 858 4 502 17 %

Tabell 1 Oversikt over medlemmer i tros o g livssynssamfunn sammenlignet med medlemmer i Den norske kirke.

Det antas at innvandrere fra Vest - Europa, USA, Canada, Australia og New Zealand, samt deler av
Asia, er de grupper som finner kremasjon som en akseptabel gravferdsform. Blant de øvrige er
k istebegravelse mer vanlig. Og « andre generasjons innvandrere vil i større - grad enn før velge å
begrave sine avdøde i Norge, i stedet for å sende dem til hjemlandet. Over 50 prosent av innvandrere
som dør i det muslimske miljøet i Norge, gravlegges her i landet. Det er en stor endring i løpet av
omtrent 20 år, da nesten - 90 prosent ble sendt for å begraves i opprinnelseslandet. »12 Dersom
andelen som velger muslimsk gravferdsrite uten kremasjon øker, vil det kunne føre til lavere vekst i
kremasjonsandelen , o g gi et økt press på gravplasser.

12 Gunnar Hammersmark, direktør for gravferdsavdelingen i hovedorganisasjonen Virke og Anne Sender,
sekretariats - leder i Samarbeidsrådet for tros - og livssynssamfunn (STL) i Vårt Land 30/9 - 2015
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Det er vanskelig å forutse de langsiktige konsekvensene som det flerkulturelle og multireligiøse
samfunn vil ha på gravferdstradisjoner. Det skjer en viss endring over tid med tanke på den tradisjon
minoritetsgrupper tar m ed seg inn i og endrer majoritetssamfunnet . På den andre siden vil
majoritetssamfunnet påvirke minoritetskulturene. Som eksempel var et av argumentene for å tillate
askespredning på 1990 - tallet, a t man ikke ville diskriminere personer med hinduistisk og bu ddhistisk
livssyn. I praksis ser man etter 25 år, at de aller fleste som velger askespredning ikke gjør det med
denne begrunnelse. Tilsvarende ser man at det er mange andre enn personer med
minoritetsbakgrunn som velger å benytte de nye krematorienes obser vasjonsrom.

En virkning av et sekulært og individualistisk samfunn kan være at stadig færre benytte r kirken som
seremonisted. E n spørreundersøkelse fra 2014 sier at 50 % at de spurte over 50, når de engang dør,
vil ha en seremoni i regi av Den Norske kirke , og 20 % vil ha en privat seremoni.13 I Vestfold i 2015 var
de faktiske tallene, henholdsvis 90 % i regi av Den norske kirke, og 1 % med privat seremoni. Dersom
det etableres livssynsåpne seremonirom i tilknytning til krematorium vil dett e kunne føre til a t
kremasjon blir et lettere valg, enn å bruk e kirkerommet som oftest ligger på kirkegården, og hvor
gravlegging er den mest naturlige dramaturgi. Flere begravelsesbyrå her i landet har, eller planlegger,
bygging av seremonirom.

En annen utvikling av sekul ariseringen, kan også være at færre vil ha behov for å ha en grav å gå til
eller å stelle. Kanskje stadig fler oppfatter at den fysiske død, langt på veg sammenfaller med den
sosiale død, og at behov for minne etter den avdøde ikke like sterkt knyttes til en grav på en
gravplass. I Nederland, som blant mange regnes som et land der sekulariseringen har kommet langt,
er det bare 20 % av de kremerte som gravlegges på en gravplass. D et å ha urnen hjemme, dele asken
mellom familiemedlemmer, er vanlig. Men d et te er foreløpig ikke tillatt i Norge.

Askespredning , er et fenomen som stadig øker i Norge. I 2017 ble 520 urner levert ut til aske -
spredning, eller senkning av urne i sjøen. Det utgjorde 3,1 % av de kremerte, eller 1,8 % av de døde.
10 år tidligere var tall ene 1,8 % og 0,4 %. Dette kan både være et uttrykk for at man ikke ønsker å ha
et minne sted å gå til, men det kan også være et uttrykk for å ha et alternativ sted å minnes. For
eksempel at asken spres på et sted i naturen ell er på sjøen der en har en spesi ell tilknytning .

F ortsatt kan det være myter knyttet til død og kremasjon. Dette viser seg i spørsmål og holdninger
som erfares i møte med skoleklasser og grupper som besøker de nye krematoriene. Dersom disse
mytene i liten gra d møtes med åpenhet og saksor ientering, kan dette påvirke folks valg av
gravferdsform uten rasjonelle begrunnelser. Mer åpenhet rundt død og kremasjon er sannsynligvis
viktig for å ivareta respekten for innbyggernes valgfrihet. Dette kan effektueres både i et
krematoriums informasjons strategi, arkitektur og driftsform.

3.2.1.2 Fleksibel grav - ferd og gravform
‘Gravferd’ kan defineres som alt som skjer på ferden fra dødsstedet og fram til kisten eller urnen er i
jorden, eller asken spredd. Når man velger kremasjon, avsluttes ikke gravferden nødv endigvis ved at
man tar farvel med kisten, i en seremoni eller lignende, men gravferden fortsetter når kisten føres til
krematoriet og inn i ovnen, videre når urnen bringes fra krematoriet. Avslutningen skjer først når
urnen settes ned i en grav, eller ask en blir spredd.

13 Spørreundersøkelse i Regi av Jøls tad begravelsesbyrå og Norstat 2014.
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En urne må gravlegges innen 6 måneder etter dødsfallet. F leksibilitet en dette gir har man ikke ved
kistegravlegging, der man må bestemme gravplass og gravlegge innen 10 virkedager.

‘Bisettelse’ blir brukt om en seremoni der det skal velges kremasjon. Bisettelse betyr å sette bi, eller
å sette på vent. Nettopp det gjør man ofte med kisten når den fraktes til krematoriet og settes på
vent for kremasjon, eller at urnen står på ven t i et urnerom for å settes ned i jord. For noen kan det
«å bli satt på vent» underveis på gravferden være det som gjør at kremasjon ikke velges. Man ønsker
ikke to «punktum». For andre igjen kan nettopp dette være det som gjør at man velger kremasjon,
fordi man har god tid på seg, for eksempel til å velge tid og sted for gravlegging av urnen.14

Man har altså s tørre frihet til å velge seremoniform ved valg av kre masjon, enn ved kistegravlegging.
Noen av mulighetene er:

seremoni med kisten før det har gått 10 virkedager, med påfølgende kremasjon og
urnenedsettelse innen 6 måneder

seremoni med kisten med direkte påfølgende kremasjon og urnenedsettelse samme dag (en
kremasjon tar 3 - 4 timer)

seremoni med urnen kan arrangeres etter kremasjon før det har gått 6 måneder. Dette er også
kalt urneseremoni. Urnen kan settes ned i forlengelsen av en slik seremoni, eller eventuelt
senere. En slik urneseremoni kan stille enklere krav til det rommet den holdes i. Det kan være i et
selskapslokale, i et hjem, eller kanskje utendørs.

Noen velger også flere seremonier . For eksempel kan det arrangeres seremoni først med kisten, og
senere med urnen.

E n urne gir større fleksibilitet for valg av gravsted og gravform enn en kiste. Og e n urne er enklere (og
rimeligere) å transportere enn en kiste . Urner fra Sarpsborg krematorium ble i fjor brakt til ca. 20
forskjellige kommuner i landet. Selv om det i mange år stort sett var en gravform og ofte homogene
urnegravfelt på gravplassene/kirkegårdene, åpner lovgiver og gravplassmyndighetene nå for et
bredere tilbud. De alternative gravformer for urnen /asken er15:

Gravlegging av urne i jord; i ordinær urnegrav.
Gravlegging av urne i jord; i ordinær kistegrav.

Anonym minnelund, gravlegging a v urne i jord.

Navnet minnelund, gravlegging a v urne i jord.

Askespredning i naturen; på land eller i vann/sjø.

As kespredning på gravplass .
Innsetting av urne i kolumbarium.16(se. Figur 2 )

Der d isse tilbudene blir tilgjengelige ,
der kan man også anta at flere
benytter disse gravformene.

Å etablere gode og gjennomtenkte
tilbud til pårørende i et livssynsåpent

14 Kirsten G. Lunde; Kremasjon og gravformer for aske, s. 40
15 Kremasjon og gravformer for aske. S.50. Kirsten G. Lunde.
16 Både askespredning på gravplass og ko lumbarium , er gravformer som det må søkes om dispensasjon ti l.

Figur 2 Kolumbarium. Hemau krematorium; Tyskland.
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samfunn, både på krematoriet og på gravplassen, bør være et viktig anliggende.

Det antas at mer kunnskap om fleksibiliteten , og tilrettelegging for flere valg ved kremasjon, vil
påvirke andel kremerte.

Dersom man skal tilrettelegge for fleksibilitet for nyere gravformer, kan det være hensiktsmessig å
koordinere dette med flere gravplassmyndigheter slik det i første omgang etableres alternative
gravformer ett sted i regionen , for eksempel ved et regionalt krematorium.

3.2.1.3 Prispolitikk og loka lisering
Til sist, men ikke minst, vil både kostnaden for en kremasjon, og hvor tilgjengelig krematoriet er for
innbyggerne, være viktige faktorer som kan påvirke kremasjonsstatistikken. Dette vil bli nærmere
drøftet i kapitlene 3.5 og 3.7.1

3.2.2 Kremasjons - statistikk og estimert prognose
I 2017 var det 16 903 kremasjoner i Norge . Av disse ble 1122 kremert på Sarpsborg krematorium.
Både i Østfold og på landsbasis lå k remasjonsandelen på 41,5 %. P å landsba sis har andelen økt med
ca. 0,5 % hvert år de siste 5 år. Høyeste kremasjonsandel i 2017 hadde Bærum med 79 %, tett
etterfulgt av Oslo, Drammen, Bergen og Ringerike.

Figuren nedenfor viser at variasjonene mellom byer i Norge også er stor, og at der er rel ativt store
endringer fra år til år. Foruten vurderingene gitt i forrige kapittel, er det lite tilgjengelig forskning som
sier klart hva som er årsaken til disse endringene og forskjellene

Figur 3 Endring av kremasjonsandel i peri oden 2000 til 2017 i utvalgte norske byer.

Antall døde i kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Rygge og Askim utgjør 69 % av totalt antall
døde i Østfold (1702/2482). Disse byene hadde en gjennomsnittlig kremasjonsandel i 2017 på 50 %.
D e øvrige 13 Østfo ld - kommunene hadde en gjennomsnittlig kremasjonsandel på 21 %.
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I Østfold har vi også krematorium i Halden , med ca. 1 00 kremasjoner i året. Her er det ikke filter, og
krematoriet har en grense på 200 i året.

Flesteparten som har valg t kremasjon i Akershusko mmunene Vestby, Frogn og Ås, ca. 200 pr. år, har
benyttet Sarpsborg krematorium , selv om Alfaset krematorium ligger nærmere .

Både nasjonalt og regionalt er det stor forskjell på kremasjonsandelen i tettbygde og spredtbygde
strøk. I Sverige ser vi at den st ørste endringen i kremasjonsandelen har kommet i distriktene de siste
år.17 Kartet under viser oversi kt over hver kommune i Østfold ; k remasjonsandel i 2017, andel
kremert fra kommunen i 2016 og 2017, og hvor mange som benyttet Sarpsborg krematorium:

17 www.skkf.se/krematorieverksamheten ; «Den framtida krematorieverksamheten» kapittel 6,1
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Figur 4 Oversikt over kremasjonsandel i Østfoldkommunene og hvor mange som ble kremert på Sarpsborg krematorium.

Selv om påvirknings faktore ne er usikre, og det er vanskelig å an slå hvor mange som vil velge
kremasjon i framtiden , kan man a llikevel resonere seg fram til et antatt tall fram mot 2050. Først kan
det tas det utgangspunkt i SSBs befolkningsframskriving fram til 2040.
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SSB befolkningsframskriving (hovedalternativet) fra 2015 gir forventede antall døde i Østfol d . (Stiplet
linje nedenfor.) Settes d enne grafen opp sammen med tre tenkte endringer i kremasjonsandelen , og
med utgangspunkt i dagens andel på 41 ,5 % , får man tre tenkte framtidsscenarioer:

1) Andelen holder seg uendret på 41,5 % av de døde (Grønn linje)
2) Pr osentandelen øker hvert år slik den har økt på la ndsbasis og i Østfold de siste 5 år, med 0,5 %

(lilla linje)
3) Prosentandelen øker med 1,6 % pr år, slik at den i 2040 er oppe på det nivået som er det høyeste

i landet i dag; 79 % (Bærum) (rød linje)

Fig ur 5 SSBs framskriving av antall døde. 3 alternative prognoser for kremasjonsandel.

Sverige har hatt en raskere økning og har en høyere kremasjonsandel enn hos oss . Deres siste
utredning fra 2017 gi r oss nyttig informasjon. Her sies det at det høyeste nivå man sannsynligvis
noensinne man kan oppnå i Sverige er 85 %. Man kan regne med at denne grensen under noen
omstendighet heller ikke vil bli høyere i Norge.

Grafen over viser at dersom man ikke får noen endring i kremasjonsandelen, vil vi i Østfold i 2040 ha
1500 kremasjoner. Får man en utvikling som følger landets økning de siste 5 år, vil vi ha 1800
kremasjoner i 2040 . Med en økning opp mot den høyeste andel vi har i dag (Bærum) , og som i følge
den svenske rapporten nærmer seg mak simalt av det man kan forvente; vil vi ha 2800 kremasjoner.

Usikkerheten i SSBs befolkningsframskriving (siplet linje) mellom høyeste og laveste prognose over
antall døde, er +/ - 9 % (lav levealder og lav nasjonal vekst/høy levealder og høy nasjonal veks t). Et
eventuelt tilslag fra disse prognosene vil skje på grunn av faktorer som ligger utenfor dette
prosjektets sfære.
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Når man ser fram mot 2050, er det naturlig å anta at det fortsatt vil være forskjell mellom tettbebygd
og spredtbebygde strøk i regionen , noe Oslo med forsteder ikke vil ha. Kremasjonsandelen på ca. 80
% som de har i Oslo og Bærum vil derfor tidligst kunne slå inn i vår region i 2050.

3.2.3 Oppsummering antall forventede kremasjoner i 2050
Det er stor variasjon i kremasjonsandel i tettbygde strø k i forhold til spredtbygde strøk. Forventet
dødelighet og kulturelle samfunnsendringer påvirker kremasjonsandelen . Offentlige myndigheter
og private aktører kan påvirke denne andelen ; særlig lokal gravplassmyndighet og
krematoriemyndighet.

U t i fra de ov ennevnte variabler og mulige endringer anbefale at man me d et nytt eller ombygd
krematorium må ta høyde for å måtte kremere 1 8 00 kister i 2030 og 2 80 0 kister i 2050.

3.3 Kremasjonsteknikk
Det fysiske formålet med moderne kremasjon steknikk er at alt nedbrytbart materiale i kisten med
den døde kroppen , forbrennes totalt , og at

denne forbrenningen skjer
o med minst mulig utslipp av miljøfarlige stoffer
o med minst mulig miljøbelastning
o effektivt
o lavest mulig livssykluskostnader

hele k remasjonsprosessen , fra kiste t il urne, skjer innenfor en ramme av verdighet og
respekt, både for avdøde, men og for etterlatte og ansatte ved virksomheten .

3.3.1 Utslipp av miljøfarlige stoffer
Utslipp fra krematorier er hovedsakelig til luft. Utslippene kan inneholde organiske
mikroforurens ninger som sot, støv og tjærestoffer (PAH) på grunn av dårlig forbrenning og utslippene
kan inneholde kvikksølv fra amalgam i tennene. Formålet med bestemmelsene er å minimalisere slike
utslipp og derved bidra til bedre luftkvalitet i byer og tettsteder de r krematoriene er lokalisert.18

Miljømyndighetene s regler (jfr. kapittel 3.1.5 ) er i hovedsak basert på utslipp fra andre
forbrenningsprosesser i industrien.19 Derfor er det varslet en gjennomgang av regelverket for
kremasjonsovn er. Uansett endring av regelverket, vil det av miljømessige hensyn , i det minste bli
stilt strenge krav til u tslipp av Hg , CO og Støv.

For å redusere utslipp av CO, er det blant annet satt krav til forbrenningstemperatur. Det er særlig
ved innsetting og u trakning at man kan få høye CO - verdier. Dette er på grunn av kald luft som
blander seg inn i begynnende og avsluttende forbrenning, uten at man tilfører varme. Det blir
ufullstendig forbrenning, som avgir giftig CO. Brenneren kan ikke være på under innsett ing og
utrakning på grunn av sikkerhet.

For å rense røyken for støv, benyttes posefilter. Dette er en forbruksartikkel som byttes ut avhengig
av filterprodusent.

18 Miljødirektoratets k ommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 10: Utslipp fra krematorier .
19 NOU 2014:2
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For å rense røyken for miljøfarlige metaller (særlig kvikksølv), benyttes aktivt kull. Kull har en enorm
stor relativ overflate sammenlignet med vekt (ekstremt knudrete materiale)20, og «suger» til seg
metalldamp.

Siden krematorier som har færre enn 200 kremasjoner pr. ikke har det samme krav til eksterne
målinger, er det begrenset med data over h vor mye disse krematoriene s lipper ut. Men Os
krematorium i Halden hadde en måling i 2015. Sammenligner vi den med snittet av de to siste
målingene i Sarpsborg, ser vi at filterrensing har stor effekt.

Sarpsborg 16/17 Halden 20 15
Støv ( mg/Nm³ ) 0,4521 109
CO ( mg/Nm³ ) 32,1 33,9
Hg ( mg/Nm³ ) 0,14 2,23

Appendix 1 – Utslipp fra krematorium viser hva Sarpsborg krematorium har målt av utslipp i 2016 og
2017. Dette er sammenstilt med utslipp fra annen industri i regione n.

For å sikre best tilgjengelig teknologi ved nytt renseanlegg bør man i en innkjøpsprosess etterspørre
best tilgjengelige rensemidler.

3.3.2 Miljøbelastning
Slik som Anskaffelsesloven har føringer for å redusere miljbelastning ved anskaffelser, har også den
en kelte kommune slike overordnede føringer. Se for eksempel har Sarpsborg kommunedelplan Klima
og energi22. I dette avsnittet vil miljøbelastning knyttet til gjenbruk av energi og bruk av fornybar
energi bli drøftet. M iljøbelastning angående bygg og transport vil bli belyst i kapittel 3.4.3 og 3.5 .

3.3.2.1 O verskuddsvarme og kjølebehov
Det kullet man benytter for å rense røyken, er brennbart. Derfor må røyken kjøles ned før rensing.
Som kjølemiddel er det mest energiøkonomisk å hente kulde fra områder nær ovnen som trenger
varme, eller som kan avgi kulde. I Norge er det vanlig å varme opp det bygget som ovnen står i med
overskuddsvarme fra filteret. I Sverige og Danmark blir det mer og mer vanlig å hente kulde f ra/avgi
varme til fjernvarmeanlegg. Både ved ombygging og ved nybygging bør det vurderes å nyttiggjøre
denne energien så langt som mulig. Kjølebehovet er anslått fra ca 350 kWh per kremasjon.23

I tillegg til overskuddsvarme og kjølebehov i forbindelse med r ensing, gir også ovnene og rør anlegg
overskuddsvarme til byggets ventilasjonsanlegg. Dette bør også gjenvinnes.

I dag tilbys teknologi som kan utnytte overskuddsvarme n til kjøling. Både absorpsjonskjøling24 og
«sorptiv» kjøling25 er aktuelle . En annen tekno logi er magasinering av overskuddsvarme i
berggrunn.26 Teknologien e er så langt ikke prøvd ut på krematorier, men det anbefales at disse
teknologien e vurderes inn i krematorium for å få bedre miljøeffekt , og lavere dri ftskostnader , kanskje

20 Man opererer med et areal opp mot 1000 m2 /gram.
21 Målingene i 2016 og 2017 hadde et resultat som var det dobbelte av forskriftens grenseverdier.
22 Kommunedelplan Klima og energi . 2011 - 2020
23 Anders Åkesson Konsult AB (2015?) og Søren Jebsen (2018)
24 www.yazaki - nordic.se
25 https://www.statkraftvarme.no/produkter - og - tjenester/kjoling/sorptiv - kjoling/
26 www.fornybar.no
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i kombinasjon med lokalt fjernvarmeanlegg. Kirken i Sarpsborg og Østfold energi har klarert de
tekniske, miljømessige og etiske sidene av tilkobling til fjernvarmeanlegg.

Overskuddsvarmen fra kremasjonsprosessen kan benyttes til:

Oppvarming av egen bygningsmasse om vintere n

Benytte energien i overskuddsvarmen til kjøling av egen bygningsmasse om sommeren.

Benytte energien i overskuddsvarmen til krematoriets kjølebehov; i.e. kisterom
Levere overskuddsvarme til lokalt fjernvarmeanlegg .

Nedenfor vises kart over konsesjonsområ de for fjernvarme i Sarpsborg:

En god utnyttelse av overskuddsenergien krever større arealbehov i bygg et for å gi plass til tekniske
installasjoner. Det gjelder teknisk anlegg for lagring av overskuddsvarme; akkumulatortank eller
annen teknikk for energi lagring , og eventuelt anlegg for omdanning av varme til kulde.

For å sikre e t kostnadseffektiv t og miljømessig godt krematorium, er det viktig at krematoriebygg ,
renseanlegg og krematorieovnene planlegges og prosjekteres i sammenheng og som en integrert
h elhet .

3.3.2.2 E nergi til kremasjon
Det er hovedsakelig to prosesser som krever energi i forbindelse med kremasjon; primærenergi til
selve forbrenningen, og sekundærenergi for å tilføre luft til forbrenningen, energi til å kjøle røyken,
og til sist energi til å d rive røyken gjennom filteret og ut pipa.

Energien til forbrenningen kan igjen deles inn i tilført energi eller brennemiddel for å varme ovnen
opp til nødvendig forbrenningstemperatur, og energien som ligger i kiste n med innhold. Ved hjelp av
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optimal styri ng bør man søke mo t minimalt forbruk av tilført energi. Erfaringsmessig kan skilnaden
mellom god og dårlig styring av forbrenningen, være en fordobling /halvering av energiforbruket.

Det tilførte brennemiddelet kan bestå av petroleumsolje eller bio - olje, el ler petroleumsgass eller
biogass. F lere av krematoriene som ble nedlagt på 60 - 70 tallet hadde elektrisk oppvarming av ovnen .
Moss krematorium hadde den første elektriske ovnen i Nord - Europa27. N å utvikler flere av de
europeiske ovnsprodusente r en ny type el - ovner, som skal ha løst de problemene man hadde med de
gamle . De første ar allerede satt i bestilling .

Sekundærenergien til kremasjon med filter har til nå vært elkraft. Det er ikke vurdert andre
alternativer.

I en innkjøpsprosess bør man ta høyde for å balansere mellom økonomisk og miljømessig bærekraftig
energi, også sett i forhold til krematorie - teknologiens holdbarhet.

3.3.3 Effekt ivitet
Det som på mange måter særpreger en kremasjonsovn sammenlignet med andre industri -
forbrenningsovner er at man ved kremasj on har meget store temperatursvingninger i løpet av en
arbeidsdag , og at man tilsetter «negativ energi» . Ca. hver time setter man inn 100 kg med biologisk
masse med en temperatur på ca 6oC, inn i en forvarmet ovn med murt ildfast tegl med en temperatur
på 7 - 900oC. Og dersom man har drift innenfor normal arbeidstid 5 dager i uken, vil temperaturen i
murverket i løpet av natten synke ned til 5 - 600oC, før den varmes opp om morgenen, og i helgene
ned til under 100oC tidlig mandags morgen. Dette fører til:

Store materielle spenninger i murverket. Dette går ut over holdbarheten til ovnen.

Større energiforbruk, enn man ville hatt ved døgnkontinuerlig drift.

For å oppnå god effektivitet, må man se på ovnens forbrenningshastighet, og krematoriets
driftsrutiner. Til s ist vil ovn dimensjonert for store kister bli drøftet.

3.3.3.1 Forbrenningshastighet - Antall kremasjoner pr år, måned, dag og time
Hvis man i 2050 får 2800 kremasjoner pr år, vil man ha behov for å kremere 56 kister i snitt pr uke ,
eller 11 kister pr dag. Det vil imidlertid være store variasjoner over korte og lengre tidsintervall. De
korte intervallenes variasjoner kan håndteres ved organisering av driften og kjølerom for kister , mens
variasjonen over de lange intervallene må håndteres av ovnens kapasitet.

Så lan gt i dokumentet er gjennomsnittlig antall kremasjoner pr år blitt drøftet. I virkeligheten er det
store variasjoner mellom antall døde pr. dag, uke eller måned. Figuren nedenfor viser erfaringstall
med variasjoner på månedsbasis over 7 år.

27 Moss Dagblad 5. oktober 2015
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Figur 6 Variasjon av antall kremasjoner pr måned. Stiplet linje viser minst og høyest antall for en gitt måned over 7 år.

Bruker man variasjonen i figuren og kalkulerer med 2800 kremasjoner pr år, vil man for eksempelvis i
januar måtte ta høyde for å kremere 14 kister pr dag, mens tilsvarende tall for den laveste juli - måned
vil være 7 kister pr dag. Tilsvarende tall ved 1800 kremasjoner pr år vil være 9 og 5 kremasjoner pr
dag.

Det er en viss variasjon på hva de ulike ovnsleverandørers garanterer av gjennomsnittlig
kremasjonstid pr kiste; fra 55 min til 90 min til pr kremasjon. Både nyere måter å magasinere varme
på i selve ovnen , og mer effektive elektroniske styringssystemer, bidrar til reduksjon av
kremasjonstiden.

I en innkjøpsprosess må det s tilles krav til holdbarheten til den ildfaste steinen. Noen leverandører
gir lengre garanti på holdbarhet under forutsetning av at krematoriet minimerer antall opp - og ned -
temperering av ovnen. Jo mer stabil drift ovnen har, desto bedre er holdbarheten.

De t finnes ovner som er dimensjonert for døgnkontinuerlig drift. Slike ovner kan ha en kortere
brennetid ved døgndrift enn ved dag - drift. I en slik tenkt situasjon, med 5 dager à 24 kister i døgnet,
kan kapasiteten komme opp i 6000 kister i året (snitt på 24 kister pr dag 5 d/u) . Det er særlig
oppvarming, som krever energi. Derfor kan en slik drift også resultere i e t brennstoff - forbruk ned
mot 30 % av dag - drift.

Personellkostnadene med en turnus - ordning vil bli høyere. Og verdimessig vil en slik organiserin g
med nattarbeid, av mange kunne bli oppfattet som mindre verdig. Men en mellomløsning, med for
eksempel arbeidstid mellom 07.00 og 17.00, og delvis turnus, kan gi en kapasitet på over 2500 kister
pr år. Dersom den prosentuelle kremasjonsandelen øker like fort som anslått i kapittel 3.2.3 , vil
kapasiteten holde til godt inn på 2040 - tallet. Månedsvariasjonene er da ikke medregnet.

Dersom man bygger et krematorium med to ovner, vil kapasiteten bli fordoblet i forhold til tallene
over. Slik sett vil dette nærme seg en overdimensjoner ing gjennom store deler av året .
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Hvis prognosen med et høyest antall kremerte slår til , vil det ikke holde med é n ovn som erstatning
for ovnen i Sarpsborg, for å kunne håndtere de månedene med høyest an tall , hvis man ikke velger
turnusordning . (Jfr. avsnitt 3.6 om personellbehov).

Som alternativt til to ovner i Sarpsborg, og for å løse de månedene med størst pågang, bør det
vurderes et samarbeid med krematoriet i Halden, unde r forutsetning av at dette får renseanlegg.
Samarbeid med et stabilt krematorium i Halden vil kunne løse regionens behov i overskuelig framtid,
og gi god miljøeffekt i regionen.

3.3.3.2 Driftsrutiner - Organisering av krematorieteknikken - kjølekapasitet
For å kun ne hanskes med variasjoner over de korte tidsintervallene over to uker, slik at man får best
mulig utnyttelse av krematorieovnen, kan man jevne ut variasjonene både ved alltid å etablere
tilstrekkelig kjølekapasitet og å fastsette kremasjonstidspunkt innen for fristen på 10 virkedager , slik
at man får jamnere tilførsel av kister .

I praksis organiseres ofte seremoni - tidspunktene slik at det kommer flere kister til krematoriet på
fredager, enn for eksempel på mandager. Det skyldes både arbeidstid for ansatte der det velges
kirkelig medvirkning, og etterlattes ønsker om seremonitidspunkt. Siden dødsfallene skjer uavhengig
av ukedager, vil en strammere overholdelse av 10 - dagers regelen i gravfl. § 10 gi en bedre spredning
av kister som er klare til kremasjon ut over alle virkedagene .

Gode rutiner som sikrer at begjæring om kremasjon er krematoriet i hende dag 2 eller 3 etter
dødsfallet , vil også gi en jamnere drift. Da vil krematoriet ha varslet politiet i god tid, slik at kisten
kan bli kremert rett etter ankom st.

Det bør under alle omstendigheter etableres et kjølerom som kan lagre tilstrekkelig antall kister på
de dager det er mange kister klare for kremasjon og i perioder med mange dødsfall over et
tidsintervall på 2 uker. Det er ingen krav om kjøling av kist er eller kjølekapasitet i Norge. Men av
fysiske årsaker er dette tilgjengelig de fleste steder. For eksempel på sykehuset på Kalnes har de
kapasitet til å ta i mot 28 døde på deres kjølerom. Man bør også se etter hva som finns av andre
kjølerom i krematori ets nærhet.

For å få en mest mulig jevn og rasjonel l utnyttelse av kremasjonsovnen:

bør 10 - dagers regelen i gravfl. § 10 overholdes

bør skjemaet Begjæring om kremasjon sendes krematoriet så snart som mulig etter
dødsfallet

vil et kisterom med kjølekapasi tet på 80 - 100 kister vil, med variasjoner som følger av
dødsdato, sesongvariasjoner og sere moni tidspunkt, kunne håndtere 2 800 kister i året.

3.3.4 Ovn for store kister
I følge gravferdsforskriftens §§ 29 - 30 skal en kiste være forarbeidet av trevirke. Den skal ikke være
lengre enn 230 cm, bredere enn 78 cm og høyere enn 60 cm inkludert håndtak og føtter. Det skal
være minst fire føtter med høyde 5 cm. ……..Når hensynet til sikkerhet ved krematoriet eller andre
særlige grunner tilsier det, kan krematoriemyndighet en fravike dimensjonskravene i annet ledd eller
stille krav til kiste utover det som fremgår av bestemmelsen.



side 24

Dersom avdøde er lagt i en kiste som ikke kan kremeres, skal den som sørger for gravferden gis
anledning til å legge avdøde i en annen kiste som f yller kravene, slik at kremasjon kan skje.

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at kiste som ikke kan kremeres gravlegges

De fleste ovner håndterer kremasjon av en kiste med total bredde på opp mot 90 cm, men noen av
kistene som selges har en størrels e som gjør at de ikke kan kremeres i ovner med bredde - åpning på
90 cm. 3,8 % av kistene som ble levert fra produsent de siste 5 år overskred denne bredden.28 Hvis
dette tallet er representativt for landsgjennomsnittet vil man kunne ha beregne at 1,6 % vill e ha valgt
kremasjon. Og de såkalte «Tromsøundersøkingane» fra 2016 viser at personer mellom 40 - 69 år med
fedme (KMI 30 kg/m2) har økt fra 12 til 19 % i perioden 1994 - 201629. Dette indikerer at man bør
beregne en viss økning av antall kister som krever e kstra stor ovn.

De fleste ovner på markedet i dag håndterer kister med bredde opp til 90 cm og med vekt opp til 250
kg, inkludert vekten av kisten som nå veier ca. 50 kg. Ved planlegging av ovn, kan man løse
utfordringen med ekstra store kister på tre måt er:

A vvise kremasjon av kister ut over forskriftens maksimumskrav.
Henvise til nærmeste krematorium som kan håndtere ekstra store kister, for eks. Oslo
(bredde < 100 cm, vekt < 250 kg.) eller Göteborg (bredde <107 cm, vekt < 300 kg).
Velge en ovn som kan h andtere slike kister.

Man bør i anbudsutlysningen vurdere å etterspørre nyeste teknologi for å se om markedet kan tilby
energigjerrige ovner, som også kan håndtere store kister.

3.3.5 Respekt og verdighet
Det bør igjen understrekes nødvendigheten av at effektivi tet, miljøhensyn og økonomi ikke må gå på
bekostning av de etterlattes, og innbyggernes følelser om respekt og verdighet knyttet til død og
kremasjon. Det er naturlig å anta at åpenhet omkring de tekniske løsningene, og særlig våkenhet på
miljøhensyn, vil skape aksept for driftstekniske gode løsninger. Undersøkelser viser at befolkningen
har en oppfatning av at kremasjon er en mer miljøvennlig gravferdsform enn kistegravlegging.

Også f or de ansattes arbeidssituasjon er det viktig at det er en god balanse me llom en stabil teknisk
drift og respekt og verdighet for den avdøde og de etterlatte.

3.3.6 Oppsummering krematorieteknikk
I en anskaffelsesprosess bør det søkes etter best tilgjengelige teknologi som gir :

Minst mulig miljøbelastning; laveste utslipp, gjenvinni ng av varme, og bruk av fornybar
energi.

Beste energieffektivitet og lavest mulig driftsøkonomi

Beste kapasitet med hensyn til antall kister pr arbeidstime.

K ontinuerlig drift av færrest mulige ovner.
L engst levetid, blant annet ved å minimere konsekve nser av temperaturspenninger i
murverket.

28 Kilde: Trosterud Freno; Leira.
29 Kilde : Kos ter Jacobsen, upubliserte data., hos FIH https://www.fhi.no/nettpub/hin/risiko -- og -
beskyttelsesfaktorer/overvekt - og - fedme/#datagrunnlag
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God h åndtering av store kister.

R espekt og verdighet for ansatte, etterlatte og den avdøde.

3.4 Krematoriebygg
Et krematorium er et byggverk som i vår vestlige verden er relativ ny. Det har en kompleksitet av
funksjone r. Forenklet kan en si at det skal ha en interaksjon mellom å være et «hellig» bygg for
utøvelse av tro, et «teater» der avskjed og omforming av den døde skjer i en bestemt dramaturgi, og
som et industribygg, der den biologiske masse forbrennes og omdannes til aske i løpet av kort tid.
Teknisk sett må krematorie - bygg et konstrueres i stor grad rundt og tilpasset det krematorietekniske
anlegget , men funksjonelt må alle tre perspektivene balanseres . Dette gjør planlegging og
prosjektering mer komplisert enn an dre typer bygg.

Det er for tidlig å fastsette de endelige mål med selve bygget, men noen funksjonelle mål kunne være
at:

Byggets ulike funksjoner; teknikk, rite og administrasjon kan fungere både uavhengig av
hverandre, og samtidig integrert i, og fleksibe lt med hverandre.

Bygget bør bidra til at kremasjon blir et tydeligere miljøvennlig alternativ til kistegravlegging.

Bygget bør være med på å legge til rette for økning av kremasjonsandelen.

Bygget fungerer som et viktig ledd og betydningsfull t sted under veis på gravferden .

Bygget bør legge til rette for gode og fleksible rammer rundt gravferden ved valg av
kremasjon. Det bør åpne opp for mangfoldet i samfunnet; med nye kulturelle og religiøse
mønstre, og mer individualisme og sekularisme.

3.4.1 Rombehov
O vnsro m, kaldt kisteoppbevaringsrom, urneoppbevaringsrom, driftsrom , samt tekniske rom , er rom
man må ha for at bygget skal fungere som krematorium. Men for at det også ka n fungere mest mulig
fleksibelt med tanke på gravferdsriten og på den m å te møte flest mulig e behov , bør følgende rom
vurderes inn i bygget:

Observasjonsrom
Rom for omlegging av kiste

Innvendig urnevegg e ller kolumbarium

Seremonirom, et stort og et lite

Rom for å besøke urne
Rom for å arrangere minnesamvær.

Det er fult mulig å tenke seg disse rom behovene inn i et samspill med hverandre, slik at ett rom kan
dekke flere rombehov.

Et viktig anliggende for å ivareta en god sorgprosess og der adskillelsen er tung å bære, er at de
etterlatte bør ha mulighet til fysisk å følge kisten helt fram til ovnen. Man skal ikke måtte ta kisten fra
dem før den står foran ovnen.

Når man skal avklare i hvor stor grad man skal legge til rette for riten, bør det også diskuteres om
man bør legge til rette for rom for minnesamvær. Ved Tromsø krematorium ble en slik fasili tet lagt
inn mot slutten av prosjektfasen . Man så at det ville imøtekomme et behov, og gjøre krematoriet
mer tilgjengelig. Slike fasiliteter er vanlig både på offentlige og private krematorier ute i Europa.
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3.4.2 Design og arkitektur
I boken « Goodbye Architectur e » , som nylig er utgitt, og som er den første systematiske gjennomgang
av krematorie - arkitektur, understreker man at design av krematorier er en sentral faktor for utvikling
av nye gravferdsritualer i samfunnet. Og n år man skal studere utvikling av sekulær e ritualer , er særlig
moderne krematorier et naturlig sted å se denne utviklingen.30

Å besøke et krematorium vi l for mange være forbundet med følelser, særlig sorg og savn. Det er gjort
forskning på effekten av design knyttet til helseinstitusjoner, som og så kan anvendes på design av
krematorium. Arkitektur og utsmykking kan faktisk være redskap i en terapeutisk prosess, og fremme
en både human og effektiv behandling, samt gi bedre omsorg og støtte. …. mange mener at
bevismaterialet er stort nok til å konklu dere at fysisk utforming og utsmykking har effekter både for
behandlingsprosess og klinisk utfall .31

Ser vi på krematorienes den siste 200 - årige historie i Europa ser vi at design har blitt tillagt stor vekt.
Men man må spørre dagens arkitekter hvordan et k rematorium på 203 0 tallet bør fungere , og ikke
lene seg tilbake på hvordan 50/60 tallets krematorier fungerer , som var preget av et mer homogent
syn på ritenes funksjon.

En god plan og design er en viktig forutsetning for at et krematorium skal kunne funge re etter
hensikten. Det er viktig at byggherre legger stor vekt på denne fasen i prosjektet. Ders om man
fastsetter tydelige mål for en designoppgave, bør en åpen plan - og designkonkurranse være å
foretrekke. Design av et krematorium er en kompleks, viktig og attraktiv arkitektonisk oppgave.

Som tidligere omtalt bør et moderne krematorium planlegges og designes slik at verdighet, respekt
og åpenhet understrekes.

3.4.3 Miljø bygg
I et krematorium med renseanlegg, bør det av miljøhensyn (og økonomihensyn) ikke tilf øres energi
for å kjøle ned røyken før den renses. Varmen som man må bli kvitt før rensing, men også øvrig
varmeoverskudd , bør gå til eget energi - og oppvarmingsbehov. Se dette tidligere omtalt i kapittel
3.3.2.1 .

Man bør sikr e best mulig miljøprofil, hindre energiflukt, og redusere klimafotavtrykket, ved for
eksempel la solenergi bidra til v irksomhetens el - kraftbehov .

Bygningsteknik k en bør planlegg es slik at varme - og kjølebehov og ventilasjon fungerer i et rasjonelt
og bruke rvennlig samspill med krematorieteknikken.

I valg av bygningsmaterialer bør man vurdere best mulig livsløpsøkonomi; lave vedlikeholdskostnader
og lang holdbarhet i materialvalg. Dette vil i praksis kunne føre til at man velger tidløse materialer,
som vil p asse godt inn i et viktig samfunnsmessig symbolbygg , og som samtidig er energieffektive og
miljøvennlige (termisk masse) .

30 Kris Coenegrachts og Professor Douglas Davies, i “Goodbye Architecture” Nederland mai 2018
31 - R ubin H, Owens AJ, Golden G. An investigation to determine whether the built environment affects
patients’ medical outcomes. Martinez, CA: Center for Health Design; 1998.

- Ulrich RS. Effects of healthcare environmental design on medical outcomes. In: Dilani A, editor. Design and
Health: Proceedings of the Second International Conference on Health and Design. Stockholm: Svensk
Byggtjänst; 2001. p. 49 – 59
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3.4.4 Oppsummering krematoriebygg
Bygget bør inneholde romfunksjoner som sikrer en rasjonell krematoriedrift samtidig med at det
bidrar til et verdibasert livssynsuavhengig og fleksibelt sted for gravplassriten. Plan - og
designprosessen bør sikre et godt samspill mellom funksjonene. Et nytt krematoriebygg bør være
et energismart bygg , med god livsløpsøkonomi .

3.5 Lokalisering
I det følgende vil l okalisering sees først sees inn i en overordnet struktur, og deretter vil det spørre s
etter selve tomtens funksjon og beskaffenhet.

3.5.1 «Reisen til avskjedsplassen»
Mange av de gamle krematoriene er i dag lokalisert i bysentra. Dette kan ha vært m edvirkende ti l at
kremasjon har utviklet seg til et «byfenomen». Men mange av krematoriene lå ikke i bysentra den
gang de ble bygd. De ble ofte anlagt på kirkegårder som lå , eller tidligere lå, like u tenfor. Men byene
har med årenes løp utvidet seg og «svelget» denne s amfunnsfunksjonen. Og nyere krematorier blir
fortsatt anlagt i stor grad utenfor byene.

I ma n ge kulturer har det vært og er det , behov for en viss distanse til døden og til avskjed. Man har
derfor valgt å gravlegge de døde utenfor byen eller bygda . Dette v ar nok ikke bare av fysiske årsaker,
men også av emosjonelle årsaker. Man vil ha døden på avstand i forhold til livet. Begrepet «gravferd»
understreker noe av dette kulturinnholdet. Å besøke krematoriet kan bety å reise inn i en annen
verden, utenfor live t .32 Mer om dette under drøfting av alternativene i kapittel 4 .

3.5.2 Krematoriestruktur
NOU 2014:2 drøfter i avsnitt 3.1.733

innbyggernes avstand til krematorium og
peker på etabler ing av en mer tjenlig
krematoriestruktur. En tjenlig struktur er en
balanse mellom en optimal utnyttelse av
ovnen rent driftsøkonomisk34 og miljømessig,
og på den andre siden innbyggernes avstand
til krematoriet.

3.5.2.1 Krematorietetthet
Som kartet til høyre viser, er Os krematorium i
Halden det nærmeste krematoriet til
Sarpsborg. På den andre siden mot nord, er
det relativ stor avstand til krematorien e i
Oslo - området . I dette «tomrommet» kunne
det være potensial for kre matorium, med det
vil føre til overkapasitet , og
samfunnsøkonomisk og miljømessig en
dørligere løsning .

32 Goodbye Architecture. S 176.
33 NOU 2014:2; 10.2.5 Krematoria
34 Se avsnitt 3.3.3

Figur 7 Dagens plassering av krematorier rundt Oslofjorden
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Slik kartet til venstre viser , ligger
tyngdepunktet av befolkningen (mørke
felt) mellom krematoriene i Halden og
Oslo , nær Fredrikstad/Sarpsborg
region en , med ca. 130’ innbyggere (se
mørke felt).

3.5.2.2 Nærhet
Dersom man skal legge opp til at et nytt
krematorium som også vil være det
nærmeste krematorium for innbyggerne
i Askim (Indre Østfold kommune), Rygge
og Moss kommuner (Nye Moss
kommune), med til sammen 64’
innbyggere, bør man vurdere om et
eventuelt nytt krematorium skal trekkes
litt nordvest for Sarpsborg.

En av de faktore ne man i Sverige mener
har påvirket kremasjonsandelen er
nærhet til krematorium35. Men dette
hadde mest betydning i Sverige da
krema sjon som gravferdsform var ny.

Denne betydningen har nå stort sett opphørt. Siden kremasjon fortsatt er en uvant, eller nyere
gravferdsform i de minst tettbygde ko mmuner i Østfold og Norge, antas at nærhet , eller
«eierfølelse» til krematoriet kan ha betydn ing for endring av kremasjonsandelen. Dette så de for
eksempel med nytt krematorium i Vestfold. I gamle Stokke kommune, som ligger nærmest
krematoriet, økte andelen fra 35 til 51 % over 5 år.

En nedleggelse av et krematorium derimot så ikke ut til å ha noe n innflytelse på
kremasjonsfrekvensen i Sverige. Dette samsvarer med nedleggelse av 4 krematorier i Vestfold i 2010,
som alle lå i tett bebygde områder/byer. Her har kremasjons - and elen fulgt landsgjennomsnittets
økning.

Tromsø fikk nytt krematorium i 2017. For Tromsø kommune har andelen økt fra 33 % i 2016 til 39 % i
2017. For de nærliggende kommuner er økningen fra 6,3 % til 7,6 %.

Et krematorium bør lokaliseres med enklest mulig adkomst, både med tanke på den døde, men ikke
minst med tanke på de etterlat te og sørgende.

A vstanden til et framtidig krematorium som skal fungere som en del av riten, bør for det første bli så
kort som mulig sett ut fra de boligområdene hvor de forventede brukere er. Når det er flere byer og
tettsteder man ønsker å betjene, bør man vurdere en lokalisering ut i fra tyngdepunktet mellom
bosettingsområdene. Man må forvente at b efolkningsøkningen i framtiden vil være størst i
tetts teder, slik den har vært de siste åra . Se figuren under :

35 www.skkf.se/krematorieverksamheten

Figur 8 Områder med stor befolkningstetthet i Østfold.
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Figur 9 Folkemengde i Østfold etter tettbygd, spredtbygd strøk. SSB.

For det andre bør transport av den døde tillegges vekt. Selv om det ikke er uvanlig at de døde dør
hjemme, er det allikevel en stor andel som dør på sykehus eller institusjon. Lokalisering i forhold til
regio nens institusjoner bør derfor spille inn.

Avhengig av hvordan man tenker seg krematoriets funksjon i regionen, bør man og ta i betraktning
avstand og tilgjengelighet til de øvrige seremonisteder og gravplasser som naturlig faller inn under
krematoriets «de kningsområde».

Til sist, men ikke minst bør et krematorium ikke ha en for komplisert adkomst. For eksempel bør
nærhet til hoved - trafikkårer og kollektivtilbud vektlegges.

3.5.2.3 To krematorieovner i Østfold – i samarbeid med Halden?
Fra et k rematorieteknisk synsp unkt vil to ovner i Østfold , med normal arbeidstid , kunne håndtere
godt over 3500 kremasjoner i året. Dersom disse ovnene blir plassert nær de befolkningsmessige
tyngdepunktene , vil avstanden til innbyggerne bli kortere. Rent samfunnsøkonomisk burde derfor e t
nært samarbeid med krematoriemyndigheten i Halden bli utredet, for å få så god krematoriestruktur
som mulig . Følgende faktorer bør tas med i vurderingen:

Krematoriene vil kunne avlaste hverandre ved eventuelle stengeperioder; i forbindelse med
service etc..

Dersom Halden investerer i filter, med kapasitet til over 1500 kister pr år, vil man uansett
klare seg med én ny ovn et annet sted i Østfold; nedre Glomma - regionen.

Dersom Halden forblir som i dag, uten filter, som vil være en dårlig miljømessig løsn ing, vil
man

o ved å utnytte dagens restkapasitet i Halden , uten renseanlegg, kunne utsette behov
for en ovn nummer to i nedre Glomma - regionen .

o dersom miljømyndigheten gir dispensasjon for et høyere antall uten renseanlegg,
kunne man utsette behovet for to o vner ytterligere.

Dersom man nå bygger et nytt krematorium med to ovner i nedre Glomma - regionen , vil krematoriet
i Halden rent kapasitetsmessig sett, være overflødig.
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Krematorie - eier i Halden opplyser at de nå står foran en plan prosess med utvidelse av
sen trumsgravplassen hvor deres krematorium ligger. Det er såle des for Haldens del interess ant å ta
med i de vurderinge ne en oppgradering av Os krematorium som fikk ny ovn i 2008 .36

Siden Halden ikke har behov for filter i dag, men har en relativt ny ovn, kan d ette danne
utgangspunkt for dialog både om felles eierskap, drift og kostnadsfordeling. Dersom de siste
utslippsmålinger på Sarpsborg og Os krematorier er representative, slipper Os med ca. 150
kremasjoner i året ut langt mer Hg og støv, enn Sarpsborg gjør med ca. 1200 kremasjoner og filter.
Slik se tt vil det være en stor miljøge vinst om Halden fikk krematorium med filter.

3.5.3 Uteareal /gravplass
De fleste krematorier ligger i nærheten av en gravplass. Dette gjelder også de nyeste, med unntak av
Vestfold kremato rium og Ringsteds felleskrematorium i Danmark.

Det vil være lettere å se krematoriet som et naturlig ledd på gravferden ; dersom det ligger i
tilknytning til en grav plass . Men hvis det lokaliseres inntil en eksisterende gravplass, vil det kanskje
virke frem medgjørende for den del av innbyggerne som ikke har denne gravpl a ssen som «sin» .

En god løsning ville være om ma n med et nytt krematorium kunne få etablert en ny type gravplass,
med kolumbarium, askespredningsplass eller lignende , en gravplass som understr eker de mange
valgmulighetene man har ved valg av kremasjon . En slik gravplass rundt et nytt krematorium kunne
komme som et regionalt bidrag til eksisterende gravplasser, og ikke i konkurranse med dem.

Man behøver ikke nå ta stilling til om et eventuelt ny tt krematorium skal lokaliseres på eller inntil en
gravplass, men det ville være klokt i forbindelse med en eventuell regulering å sikre seg at
krematorietomten reguleres til gravplass, uten at den nødvendigvis tas i bruk som det te foreløpig.

3.5.4 Valg av tomt
Det vil være mange aspekter ved selve tomtevalget. Selv om en gravplass tradisjonelt er et sted der
kisten med den døde brytes ned i jord, er det likevel ikke dette man fø rst assosierer en gravplass
med. En gravplass er et sted for stillhet , ro og ettertan ke. På sam me måten er et krematorium mye
mer enn en teknisk institusjon for brenning av lik. Det bør være et viktig sted for riten, som bærer
preg av viktige menneskelige verdier.

Derfor bør tomten som krematoriet ligger på være med å løfte opp bygget og virksomheten som et
symbolbygg og gi en balansert og verdig eksponering for omverdenen.

N ærområdet bør ha et preg som bygger opp under et sted for gravferdsriten . Det kan for eksempel
bære preg av ro og harmoni og kanskje naturskjønnhet. Tomtens nabovirkso mhet bør også tillegges
vekt. Siden et krematorium vil være et bygg og sted som kan berøre innbyggerne på de mest vare
områdene av livet, bør nabovirksomhet på den ene siden ikke bære preg av støy, uorden, høy
aktivitet, men på den andre siden må man ha et realistisk forhold til døden. Derfor kan
jordbruksvirksomhet, boligområder og «myk» næringsvirksomhet gjerne ligge i nærheten av
krematorium.

Et annet aspekt som vil kunne spille inn, er nærhet til historiske steder og fornminner, siden dette
stedet vil v ære et sted der man «går ut av tiden» eller «fra tid til evighet».

36 E - post fra Kirkevergen i Halden 10. april 2018
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Til sist må tomtens tekniske beskaffe nhet tas med i vurderingen. S tatus i kommunale planer/
regulering, grunnforhold, infrastruktur og el - kraftforsyning må tas med i vurderingene. De teknis ke
installasjonene gjør det mulig å etablere et krematorium både på flat og skrånende tomt. Som et
utgangspunkt bør man se etter en tomt på 10 - 15 da , pluss eventuell tillegg for gravplass.

3.5.5 Oppsummering lokalisering
Lokalisering av krematorietilbudene i Øst fold bør om mulig sees på som en helhet. Ved nybygg bør
det vurderes en lokalisering nordvest for Sarpsborg sentrum. Et krematorium bør etableres:

i en god balanse mellom de tettest befolkede områdene
slik at nærhet og adgang til krematoriet blir best muli g

med et utemiljø og naboskap som understreke r virksomheten

3.6 Kompetanse - og p ersonellbehov
E t krematorium er altså på den ene siden er et teknisk komplisert produksjonsanlegg, og på den
andre siden en sosiologisk og verdimessig tung kultur - fasilitator for innbyggere som er på veg på den
så ofte tunge gravferden.

I det følgende vil organisering av et krematorium bli drøfte t i lys av k ompetanse - og personell behov.

3.6.1 Kompetanseorganisering
Fra et krematorieteknisk perspektiv er det viktig med god forståelse og kompetanse til å forvalte et
moderne krematorium. En s lik teknisk kompetanse finnes i utgangspunktet , hverken hos
gravplassforvalter, eller innenfor kommunal virksomhet. Det nærmeste fagområde man kunne se til,
vil kanskje være i et moderne prosess - styrt f orbrenningsanlegg, for eks en virksomhet som Frevar KF.
Men her er det også mye som skiller, både verdimessig og forbrenningsteknisk. Erfaringsmessig viser
det seg at en del gravplassforvaltningers krematori e drift rundt om i landet kan ha blitt sett på som en
slags bi - oppgave, litt på siden av forvaltningens hovedoppgave. En organisering i regi av kommune(r)
eller gravplassforvalter(e), kan gi en utfordring i å få sikret tilstrekkelig kompetanse som kan
håndtere den prosesstekniske delen av et moderne krema torium.

I «krematorie - Norge» ser man stadig oftere nytte n av å etablere et tettere fagmiljø krematoriene i
mellom . For eksempel har flere krematorier gått sammen om service - og vedlikeholdsavtaler på
krematorieteknikk. Avtale om utveksling av kompetanse og « back - up » - løsninger kommer også etter
hvert.37 Men det er fortsatt stort behov for å ti l egne seg mer kunnskap om pågående utvikling
innenfor krematorieteknikk, ikke minst i et miljøperspektiv. En mer robust kompetanse på
krematoriedrift, vil føre til mindr e avhengighet av, og større distanse til leverandøre ne i et smalt
marked.

Et tett samarbeid med Halden vil kunne være med på å styrke kompetansen ved krematoriet/ene.

3.6.2 Personellkompetanse
Ut i fra oppgaver pålagt i lovverket må krematoriemyndigheten selv lø se følgende oppgaver,
uavhengig av eierskap og selskapsform:

Administrasjon

37 Oslo har utveksling med øvrige krematorier i Danmark/Sverige. Skien og Vestfold utarbeider
samarbeidsavtale.
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Behandle begjæring om kremasjon

Forvalte kremasjonsregister

Samvirke med politi, gravplassmyndigheter, etterlatte (den som sørger for gravferden),
fylkesmann (som miljømyndighet og i saker vedrørende askespredning)

Interkontroll

Kremasjon, aske - og urnehåndtering innenfor rammer gitt både i gravferdslovgivningen, og i
miljølovgivningen.

En krematorieansatt vil måtte håndtere den beste og nyeste teknologi som nå er tilgjengelig. Det te
stiller både krav til god teknisk og administrativ kompetanse, men og kompetanse til å håndtere
mennesker i sorg. Ved de tre nyeste krematoriene; Oslo, Tromsø og Vestfold, er den lovpålagte
administrasjon lagt til krematoriet. Dette sikrer en profesjone ll håndtering av hele tjenesten.

Ut i fra hvilke selskapsform som blir valgt, kan følgende oppgaver plasseres enten i eller utenfor
krematoriemyndigheten:

Personalforvaltning

Økonomiforvaltning

Enkelte oppgaver knyttet seremoni og gravferdsrite.

Det er kr av til to personer ved innsetting av kiste i ovn. Det anbefales at minst en av de ansatte har
minimum bachelor innenfor prosessteknikk, varmeteknikk eller lignende. Ut fra erfaringen fra
Vestfold og Alfaset vil det med 1800 kre masjoner i året være behov fo r tre årsverk dersom personal,
og økonomiforvaltningen legges inn i krematoriet. Som vi så i kapittel 3.3.3 Effekt ivitet , kan en
eventuell økning i antall kremasjoner mø tes ved å legge inn turnusordninger.38

Å arbeide ensidig med kremasjon kan by på arbeidsmiljømessige utfordringer , særlig på det psyko -
sosiale området . Det anbefales å legge til rette for en viss variasjon i arbeidsoppgavene.

Dersom man ut fra miljøhensyn o g økonomiske hensyn velger en turnusordning, vil men ha mulighet
for åpningstid på krematoriet ut over normal arbeidstid. Da åpner det seg også mulighete r for mer
fleksibelt tilbud til de etterlatte , ved at man kan ha seremonier etter normalarbeidstidens s lutt . Det
igjen vil føre til en mer rasjonell kremasjonssyklus (se 3.3.3.1 ), og mulighet for større variasjon i
arbeidsoppgavene til de ansatte.

3.6.3 Oppsummering kompetanse
Virksomheten må sikres tilstrekkelig bemanning og kompetan se på moderne
krematorievirksomhet. Avhengig av organisering og samarbeidsformer, antydes et personellbehov
på tre ansatte. Det påhviler arbeidsgiver å sikre god HMS - organisering, særlig på det psyko - sosiale
området.

3.7 Økonomi
Økningen i antall dødsfall i å rene som kommer, vil uansett legge økt press på offentlige ressurser, og
politiske veivalg framover vil vise hvordan lokale og sentrale myndighetene vil møte denne
utfordringen. Samlet sett er det liten tvil om at samfunnet vil ha et økende ressursbehov ti l
gravferdssektoren generelt og krematoriesektoren spesielt . Det offentlige kan, hvis det er ønskelig, i

38 NOU 2014:2 3.3.4
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noen grad påvirke utviklingen. Antall og tetthet av krematorier, og gravplass - og avgiftspolitikk er
faktorer som kommunen har innvirkning på.39

Nå vil gravferds - og kremasjonskostnader sett fra innbyggerens perspektiv bli drøftet. D ernest vil
dette sees fra forvaltningen og krematorieeiers perspektiv.

3.7.1 Innbyggernes kostnader
Lovverket pålegger den som sørger for gravferden plikter i forbindelse med dødsfa ll. Vedkommende
må:

1. melde dødsfallet til lensmannen eller tingretten der avdøde bodde. Skifteloven § 12 a .
2. sørge for at den avdøde legges i kiste som er i samsvar med forkriftens krav.

Gravferdsforskriften §§ 28 og 29
3. sørge for at den døde blir kremert eller gravlagt innen 10 virkedager. Gravferdsloven §§ 10

og 11 .
Øvrig aktivitet; seremonier, annonsering, etc. er ikke lovpålagt.

3.7.1.1 Avg ifter: feste av grav, kremasjon
Leie /feste av en ny urnegrav er gratis dersom den ligger i den kommunen avdøde bodde i. De f leste
urnegraver måler 1,5m X 1,5m, og de gir plass til 4 urner. Leien er gratis så lenge det er satt ned en
urne her i løpet av de siste 20 år. 40 Til sammenligning må man betale festeavgift dersom man
reservere en kistegrav ved siden av en ny kistegrav.

F or kremasjon kan det kreves avgift41. Dette betyr kommunens innbyggere må kunne forvente å
betale en avgift for kremasjon.

Eksempel på kremasjonsavgifter:

Utenbysboende Innenbysboende
Oslo (Alfaset) 5900 0
Bærum 5545 2465
Gjøvik 4500 0
Tønsberg

6800

1793
Horten 3400
Sandefjord 2052
Larvik 2855
Drammen 6480 0

3.7.1.2 L eie av lokaler og alternative gravplasser
Man kan også forvente å skulle betale for leie av gravkapell/seremonirom ved et krematorium som
er et samarbeid innenfor en region . Dersom man et ablerer fasiliteter for riten, for eks. seremonirom,
bør kostnadene for bruk av disse synliggjøres i regnskapet. Eksempelvis bør bruk av seremonirom
synliggjøres med et beløp tilsvarende det en utenbys innbygger i dag må betale for bruk av
seremonirom/kirk e i forbindelse med gravferd . Dersom de etableres andre fasiliteter i bygget må
betaling for bruk av disse også vurderes. Tilsvarende bør man kunne synliggjøre kostnader med
alternative gravplasser, dersom dett e legges inn i prosjektet.

39 NOU 2014:2 Avsnitt 3.3.6
40 Gravfl. § 6 , gravferdsforskriften §§ 14 og 16.
41 Gravfl. § 10 siste ledd
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Selv om bruk av ov ennevnte fasiliteter synliggjøres i regnskapet, er det ikke noe i veien for at
kommunen subsidierer hele eller deler av kostnaden. Dette kan være god gravplasspolitikk, sørlig
med tanke på arealutnyttelse.

3.7.1.3 K ostnader for andre v algfrie tjenester
De fleste v elger å kjøpe tjenester av et begravelsesbyrå for å utføre ovennevnte lovpålagte plikter,.
Dette medfører kostnader for den som sørger for gravferden. Velger man i tillegg å ha en eller flere
former for seremonier, som ikke er lovpålagt , kan det medføre yt terligere kostnader. NAV kan , etter
behovsprøving , gi støtte opptil 23 337 kroner for å dekke faktiske og nødvendige utgifter til
gravferden.

Dersom man velger et gravferdsbyrå til å transportere den avdøde fra dødsstedet til krematoriet eller
gravplassen, påløper kostnader. NAV gi r stønad til dekning av nødvendige utgifter til båretransport:

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en
strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (u t over en
egenandel på 2 334 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet
avdøde var bosatt.42

Dersom avdøde blir kremert, regnes også transport til og fra nærmeste krematorium som
nødvendig transportavstand.43

I søknadsskjemaet «Søknad om gravferdsstønad NAV 07 - 02.08», må man på den ene siden
dokumentere utgifter til gravferden; faktura fra gravferdsbyrå. På den andre siden kan man i
skjemaet gi fullmakt til gravferdsbyrået om å søke støtte til båretransport hos NAV. Hvor et
krem atorium ligger eller blir lagt, kan således få konsekvenser for NAV’s kostnader til båretransport,
eller begrav elsesbyråenes inntektsgrunnlag.

3.7.2 Samfunnsøkonomi : kistegrav vs. kremasjon og urnegrav
I spørsmålet om hva som er mest samfunnsøkonomisk av kistegr avlegging på den ene siden, eller
kremasjon med urnegravferd på den andre siden, så konkluderer NOU 2014:244 med at kremasjon
kun er ønskelig i forhold til kistegravlegging dersom:

M an ikke gjenbruker graver på gravplassene, slik man gjør i Østfold

Avstande n til nærmeste krematorium er relativt kort; under 20 km.
Det må bemerkes at denne beregningen er gjort for landsgjennomsnittet. Spørsmålet er om dette
kan benyttes for Østfold, som har en folketettheten 5 ganger høyere enn gjennomsnitt for landet.

Videre sier utredningen selv at grunnlagstallene (fra 2013) for beregning av kostnadene ved
kremasjon i NOU’en er usikre. (kap 3.2.2.1). Man har ikke hatt tilstrekkelig tilgang på regnskapstall fra
krematoriene, men tatt utgangspunkt i hva krematorieeier krever a v betaling dersom utenbys
borgere skal kremeres på kommunens krematorium. I tillegg er de færreste krematorier organisert
slik at samlede kostnadene med drift av krematorium er spesifisert i regnskapet.

I Vestfold krematorium sin utredning fra 2016 konklu derer de med at dersom antall kremasjoner
(1000 pr år) øker med 10 %, og man investerer i 100 flere urnegraver i stedet for 100 kistegraver, vil

42 Folketrygdloven kapittel 7 - Stønad ved gravferd . §7 - 3
43 Rikstrygdeverkets rundskriv av 06.07.2017
44 NOU 2014:2 Avsnitt 3.2.2.8
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kommunene til sammen kunne spare 1,1 mill i året til investeringer, driftskostnader til gravlegginger
reduseres med 0,4 mill.45

Nedenfor vil i nvesterings - og drifts kostnader med krematorium bli belyst.

3.7.3 Finansieringskostnader
F inansieringskostnader (eks. MVA)46 vil bli drøftet til hvert av alternativene til løsning. G enerelle
føringer og muligheter i forbindelse med investeringer vil bli belyst her .

Noen krematorier som er eid av kirkelig fellesråd, er finansiert av kommunen, og ofte med
kommunale lånemidler. K rematoriet er da sett på som en del av gravplassen, jamfør avsnittet 3.1.2 .
Myndighet og eierskap . Dersom kommunen tar opp lån for å finansiere et krematorium som eies og
drives av kirkelig fellesråd, vil finansieringskostnadene ofte ikke bli synliggjort i fellesrådets regnskap .
47 Dette kan føre til forskjellig pris ved kjøp og drift av et kirkelig eid krematorium k ontra kommunalt
eid krematorium . Et kirkelig eid krematorium i Halden vil kunne framstå med lavere driftskostnader
enn for eks et IKS - krematorium , fordi finansierings kostnadene ikke blir synliggjort i driftsregnskapet.

Som eksempel på totale investeringskostnader, kan vi se på de to siste krematoriene i Norge med
renseanlegg:

3.7.3.1 Finansiering Tromsø
Tromsø krematorium ferdig i 2016. Areal 1700m2 brutto, totalkostnad 87 mil l .48. 51 200 kr pr m2.
(Budsjett 76 mill.):

En kremasjonsovn med renseanlegg

Tekniske rom og kisteoppbevaringsrom.
Seremonirom med 150 sitteplasser

Flere små rom

Observasjonsrom

Administrasjon.

Driftssentral.

R egnskapet viser en uforholdsmessig høy andel av kostnadene anvendt på rådgivning, konsulent og
prosjektering .

3.7.3.2 Finansiering Vestfold
Vestfold krematorium ferdig 2010. Areal 1 1 00 m2brutto, totalkostnad 65 mill. eks. tomtekostnader .
59 000 kr pr m2(Budsjett 72 mill.):

Forprosjekt, skisseprosjekt, tomte - og reguleringskostnader

Byggherre - og selskapsadministrasjon
To ovner med renseanlegg

Tekniske rom og kisteoppbevaringsrom.

Seremonirom med 30 plasser

Observasjonsrom

45 Rapport utvikling Vestfold krematorium 7,2 og 7,3
46 I det følgende er all kostnader oppgitt eks. MVA.
47 Kirkelovens § 15
48 Tomtekostnad ansees ikke medregnet.



side 36

Administrasjon.

Konsulentkostnadene utgjorde 26 % av byggekostnadene. Denne høye andel en skyldes:

forsøk på innsparing ved å redusere av byggeareal etter at skisse - forprosjektet var ferdig

uhensiktsmessig organisering av prosjekteringsteam

K ostnadene til k rematorieteknikk utgjorde 17 % av byggekostnad e ne.

3.7.3.3 Estimerte investeringskostnader Sa rpsborg
Nedenfor angis noen estimater basert på siste års erfaring :

Pris pr kvm for krematoriebygg med seremonirom, eksklusiv tomtekostnader : 4 9 000 kr/kvm.
o 1200 kvm gir 59 mill.
o 1100 kvm gir 55 mill.

È n ny ovn med filter: 8 - 10 mill.

B ytte av ovn og filt er i eksisterende krematorium : 12 – 17 mill .

Bytte av, og utvidelse med ekstra ovn og filter i eksisterende krematorium: 27 – 32 mill.
Ombygging av krematorium for installering av ett filter: 20 – 25 mill.

Se for øvrig de økonomiske drøftingene til hvert a lternativ i kapittel 4 Vurdering av alternativer

3.7.3.4 Levetid og nedbetalingstid av eventuelt lån til investering
Den beregnede levetiden på et krematorium vil påvirke nedbet alingstiden på et lån. Vi vil anbefale at
alle finansieringskostnader synliggjøres i et krematorium regnskap, uavhengig av eierform.

Man bør, dersom det er behov for lå n ved nybygg, avhengig av renteutvikling, vurdere en så lang
nedbatelingstid som mulig; i.e.50 år, for å holde de årlige finansieringskostnadene nede. Med
hjemmel i lov om Interkommunale selskaper godkjente Fylkesmannen i Vestfold at Vestfold
krematorium IKS har en nedbetalingstid på 50 år for denne type bygg.49

Dersom Krematoriet i Sarpsborg og Halden bygges om/legges ned i 2020 vil de fire krematoriene som
har vært/er i Østfold hatt en gjennomsnittlig levetid på 55 år. Det er ikke tatt med ombygging, eller
bytte av ovn. Å betrakte den økonomiske levetiden på 50 år for det eksisterende Sarpsb org
krematorium vil være mindre realistisk.

3.7.4 Driftsinntekter og utgifter
Dersom man velger å etablere eget selskap (IKS) med 100 % låneopptak og kommunal lånegaranti,
behøver ikke eierne overføre investeringsmidler. Finansieringskostnadene blir da synligg jort i
driftsregnskapet.

Skal man oppnå en god økonomisk husholdning av et slikt objekt i hele levetiden, bør man sikre seg
holdbare og robuste krematorietekniske og bygningstekniske løsninger. God forbrenningshastighet
på ovnen og gode driftsrutiner vil g od driftsøkonomi . I et livsløpsperspektiv må man i anskaffelses -
prosessen vurdere ovnens levetid og servicekostnader. Ved valg av materialer bør man sikre lave
livssykluskostnader i materialvalg og i driftsøkonomi. Lang holdbarhet og tidløshet i materialv alg i
byggets indre organisering vil og lave livssykluskostnader, og opprettholde en god verdi av
eiendommen. Jfr. lånetid over.

49 Fylkesmann i Vestfold i brev av 27/10 - 11
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NOU 2014:2 sier i kapittel 3.2.2.1 at Vestfold krematorium …er et interkommunalt selskap som selv
fullfinansierer sine invester inger og lån. Deres pris på 5800 kroner per utenbygds kremasjon kan gi en
indikasjon på hva de totale kostnader ved nyetablering vil kunne beløpe seg til. Disse tallene er fra
2013. I 2018 er pris på kremasjon 6800 kroner, og dekker 45 % kapitalkostnader o g 55 %
driftskostnader. Denne kostnaden faktureres innbyggeren/kommunen, uavhengig av om
bostedskommunen er eier eller ikke. (Selskapets kapitalkonto i 2017 utgjør 11 mill.)

Andre krematorier med kommunalt eierskap har ikke separert pris for kremasjon på t ilsvarende måte
da hele kremasjonsavgiften går til krematoriets drift.

I det følgende vil hovedinntektskilden, betaling for kremasjon, bli belyst. Videre vil generelle
driftskostnader, livssykluskostnader samt kostnader bli belyst.

3.7.4.1 Kremasjonsavgift og beta ling for kremasjon.
Det er kun kommunen etter vedtak i kommunestyret som har fullmakt til å kreve inn kommunale
avgifter. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter
forslag fra fellesrådet.50 Et krematorium kan derfor kreve betaling for kremasjon, men kan ikke kreve
kommunal kremasjonsavgift. Kommunale gebyrer skal ikke være høyere enn selvkost.

Kremasjonsavgift er altså en ”skatt” som kommunestyret i henhold til gravferdsloven kan pålegge
sine innbyggere. Krema sjonsavgift må derfor forstås som hel eller delvis inndekning av kommunens
utgifter til krematoriedrift. Fastsetting av kremasjonsavgift kan ikke delegeres til krematoriet.

Kremasjonskostnaden, eller den reelle kostnaden det er å kremere, fastsettes av kr ematorieeier.

Dersom kommunen har vedtatt å eie krematorium, men ikke vedtatt noen kremasjonsavgift, må det
forstås slik at kommunen dekker alle kostnadene med en kremasjon for dens innbyggere.

Annerledes er det med de kommuner som ikke har krematorium. H vis det i en slik kommune ikke
foreligger vedtak i kommunestyret om kremasjonsavgift, eller vedtak om å kjøpe tjenesten på vegne
av kommunens innbyggere fra et krematorium utenfor kommunen, må man forstås det dit hen at det
er den som sørger for gravferden som må betale hele kremasjonskostnaden ved det krematoriet
innbyggeren får levert tjenesten.

Som vist over vil eier kunne beregne inntekter for bruk av tilknyttede fasiliteter i og eventuelt ved
krematoriet. Dette vil være leie av lokaler og gravplasstjen ester samt festeavgift.

Etter at gravferdsforskriften ble endret i 2012, kan nå krematoriene levere metall som ikke skal i urna
til gjenvinning, og få tilbakeført.

3.7.4.2 Påvirkning av driftskostnadene
Følgende faktorer vil påvirke driftskostnadene på et kremator ium:

Ovnens utnyttelsesgrad

Energieffektiv forbrenningsteknikk

Tilpasning mellom ovn og bygg med tanke på oppvarming og avkjølingsbehov.
Kvalitet på ovn og bygg som reduserer vedlikeholds kostnader

Eventuelle nedbetalingstid og rentebetingelser.

50 Gravf l . § 21 andre ledd



side 38

Foruten p ersonalkostnader og administrasjon, vil dette være naturlige poster å ta med inn i et
budsjett for krematorium:

Drift og vedlikehold og service bygg

Vedlikehold og service krematorieteknikk

Urner
Miljørensning

Energi til kremasjon og rensing

Det er begrens et med erfaringstall fra driftsøkonomi på moderne krematoriedrift. I vurderingene av
alternativene i kapittel 4 Vurdering av alternativer , kan man ta utgangspunkt i regns kap/budsjett fra
Tromsø og Vestfold, og sette det opp mot et tenkt driftsbudsjett 2018 med følgende forutsetninger:

Årlige kremasjoner 1300

Tre ansatte som fordeler oppgaver innenfor administrasjon, kremasjon, og tilrettelegging
seremonirom.

Ingen kostnade r til oppvarming ved nybygg.
100 % lånefinansiering. Nedbetaling 50 år. Effektiv rente 3,2 %

3.7.4.3 Støtteordninger
Det er ingen kjente sentrale direkte støtteordninger for bygging av krematorium. Men løsninger for
energieffektivisering og gjenbruk vil kunne utlø se støtte. For eks. har Vestfold mottatt støtte fra
Enova for gjenbruk av varme. Et annet aktuelt tiltak som kan utløse støtte er ordningen «Kunst i
offentlige rom » ; KORA.

3.7.5 Oppsummering økonomi
Det anbefales e t økonomisk regime som synliggjør både for innby gger og forvaltning alle
kostnader, og at prosjekt - og investerings kostnader reflekteres i driften. En effektiv og bærekraftig
forvaltning vil kunne gi rimeligere løsning enn i dag.
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4 Vurdering av alternativer
I det følgende drøfte s to hovedalternativer; o mbygging av eksisterende eller nybygg. Begge
alternativene vurdere s i forhold til å ha to krematorier i regionen; i samarbeid med Halden .

4.1 Bygge om Sarpsborg krematorium
Sarpsborg kapell og krematorium ble tegnet av Eyvind Moestue og oppført i 1960 - 61. Bygg et står på
St. Olavs gravlund.

Krematoriet har et lite og et
stort seremonirom, hvor det til
sammen holdes ca. 150
seremonier i året. Dette utgjør
ca. en tiendedel av de kister
som blir kremert, og bare
halvparten av de kister som
kommer fra Sarpsborg
ko mmune. I det lille
seremonirommet er det plass
til ca. 25 personer . (Se Figur
10 ). Rommet ligger på samme
plan som ovnen. Dette
rommet fungerer også som
inngang for kister som
kommer for kremasjon fra
andre steder i Østfold.

I 2 . etg., ligger hoved - seremonirommet med plass til ca. 250 personer, og blir mest brukt. Kistene
herifra blir heist ned i gulvet til underetasjen.

Det er ca. 50 stk. besøkende pr bisettelse. Ved lokalene kan krematoriet tilby kun 15 p - plasser for
organist , prest, byrå og besøkende.

Ovnen ligger i 1. etg., og kremerer ca.
1250 kister pr år. Den ble installert i
1999 og bærer preg av s litasje. Det er
vanlig at slike ovner må om - mures
etter ca. 5000 kremasjoner, men siden
antallet kremasjoner er så høyt
begy nner nå rammeverket
(stålkonstruksjonene) å gi etter slik at
ovnen ikke lenger tåler mange om -
muringer . Levetid på ovnen er stipulert
til ca. 25 år, noe som tilsier at ovnen
burde byttes ut innen 10 år.
Sammenlignet med nyere krematorier,
er det kun et min imum av plass for

Figur 10 Lille seremonirom. Sarpsborg krematorium. Fo to:
www.gravplasskultur.no

Figur 11 Ovn Sarpsborg krematorium. Utrakningsside. Foto:
www.gravplasskultur.no
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håndtering av kiste i forbindelse med innsetting , og et minimum av plass for arbeidsoperasjoner ved
utrakning. Ett vindu med glassbyggerstein gir noe dagslys til lokalet. Ovnen kan ikke håndtere kister
for ekstra store personer.

Sarpsbor g krematorium viser en regnskapsmessig kostnad på krematoriedriften på ca. 4,5 mill kr.
Ved 1250 kremasjoner i året blir driftskostnaden pr. kremasjon uten kapitalkostnader ca.3600 kr.

Etter 50 års drift viser en enkel tilstandsvurdering av bygget at det e r behov for en viss oppgradering
av tak, drenering, tekniske anlegg o.l, for ca. 4 mill. kr. Dette er kostnader som må påregnes i
nærmeste fremtid for å ivareta bygget.

I 2010 ble Siv.ing Stein Kjæve engasjert for å lede et forprosjekt som skulle utrede en ny ovnslinje ved
St. Olav krematorium. SG arkitekter as fikk arkitektoppdraget, Multiconsult as fikk oppdraget med
grunn, bygg og tekniske anlegg og Damgaard rådgivende ingeniører A/S ble valgt som
krematorieteknisk konsulent. Utredningen stipulerte en ko stnad i 2010 på ca. kr 24 mill for å innføre
en ny ovnslinje og renovere den eksisterende ovnen ved St. Olav krematorium. Kirkelig fellesråd
valgte i SAK12/37 "Innspill til budsjett og handlingsplan 2013 - 2016" å utsette utvidelsen ved St.Olav
krematorium med denne begrunnelsen:

"Forprosjektet viser en byggekostnad på over 20 mill kr samt at det er flere tekniske forhold
ved løsningen som ikke blir optimal hovedsakelig på grunn av plassbegrensninger på stedet".

4.1.1 Verdimessige konsekvenser
De verdimessige kon sekvensene vil bli belyst ut fra de ulike funksjonene et krematorium bør ha.

4.1.1.1 Bygget som et sted for riten
Med tanke på hvordan dette krematoriet fungerer for ulike livssyn og religioner, er det særlig
følgende forhold som bør tas med i vurderingen.

Det kan være en god tilrettelegging å la etterlatte ha mulighet til oppleve nærhet og «kontakt» med
den avdøde under hele gravferden . Det kan derfor for enkelte oppleves unaturlig at kisten skal
senkes ned i gulvet for kremasjon, og at den deretter «tas vekk» til noe som kan oppleves som
ukjent.

Med bygget slik det framstår i dag, og i skissen fra 2009, er det ikke naturlig (eller mulig?) for de
etterlatte å følge kisten hele veien, og å kunne være til stede under selve kremasjonen.51

U tfordringen er at rom for r iten og kremasjonsovn ligge r i to forskjellige etasjer.

På bakgrunn av kulturelle og religiøse endringer og behov i samfunnet de siste årene, vurderer fl ere
gravplassmyndigheter å etablere urnevegg (kolumbarium) . De etterlatte får da et å besøke den
«avdø de» som ikke er gravlagt. Rent fysisk er det ikke nødvendig å gravlegge en urne , da
nedbrytningen er allerede ferdig . Et kolumbarium kan gjerne etableres innendørs.
Kulturdepartementet har ønsket velkommen dispensasjonssøknader om å etablere slike nyere
gr avformer52. En slik fasilitet er ikke med i skissen fra 2009.

51 Gravplassforskriften § 32
52 Bladet Kirkegården 4 - 2015, s. 7.
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Av ulike årsaker, både praktiske, kulturelle og religiøse, kan det være vanskelig å gravlegge urnen
straks etter kremasjon. Å ikke skulle kunne se urnen, eller ha en grav å besøke, kan være vansk elig.
Flere krematorier har egne rom der man kommer for å besøke urnen. Krematoriebetjeningen setter
da fram urnen på et bord i et verdig rom til avtalt tid.

Både i historisk perspektiv og på tvers av religioner og kulturer, er det vanlig å kunne spise et måltid
sammen i forbindelse med sorg/død . Dette kalles blant annet minnesamvær. Undersøkelser viser at
et rom for måltid er noe etterlatte ville ha benyttet, dersom dette lå i tilknytning til seremonilokale,
eller krematorium. Ved eventuell ombygging bør en slik fasilitet tas med i vurderingen, dersom dette
er fysisk mulig.

4.1.1.2 Byggets muligheter for dramaturgi
For innbyggerne i Sarpsborg gir selve lokaliseringen av krematoriet en god ytre dramaturgi, særlig der
det velges bisettelse på krematoriet. Her har ma n avskjed, kremasjon, og urnegravferd på samme
plass.

Men s lik bygget er rigget i dag, er det begrensende muligheter for god indre dramaturgi i forbindelse
med avskjed med kremasjon. Utfordringen med to etasjer, romstørrelser og rominndeling, gjør det te
v anskelig . For eksempel vil det by på utfordringer for de etterlatte å skulle bære kisten fra
seremo nien og fram til ovnen. Se skjematisk oversikt over byggets første etasje nedenfor.

Figur 12 Oversikt over kistens og urnens veg i eksisterende bygg og i forslag til ombygging fra 2009 (rosa)

Selve dramaturgien i hvordan bygget er designet , gir begrensede muligheter for besøkende å
oppfatte hvordan kisten føres gjennom bygget, til ovnen, og deretter urnen ut til en gravplass.
Mange l på åpenhet rundt de interne føringsveiene for kisten og urnen forsterker dette.

For de som ikke har bisettelse på krematoriet, og for innbyggere utenfor Sarpsborg, er det
utfordringer ved den yt re dramaturgien. Begrensede parkeringsplasser kan være e n b egrensende
faktor her. En ombygging i Sarpsborg vil, særlig for innbyggere i andre kommuner, lett kunne bidra til
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at kremasjon bare blir en ren teknisk forbrenningsprosess, og det vil være unaturlig for utenbys
innbyggere å velge å ha seremoni her. Og en l okalisering på en allerede godt etablert gravplass for
Sarpsborgs innbyggere, vil heller ikke gjøre det mer naturlig for utenbys å gravlegge urnen her .

De fleste besøkende til krematoriet har i dag utfordringer med tilgjengelighet til seremonier ,
gravplass er eller urnehenting , på grunn av begrensede parkeringsplasser. Man må finne alternative
p - plasser i nærheten. Det befinner seg i dag ca. 180 p - plasser innenfor en radius på 200 m og ca. 950
p - plasser i en radius på 300 m fra krematoriet. Trafikkforholdene kan oppleves kaotisk i perioder
fordi de fleste vil kjøre nærmest mulig krematoriet/gravplassen.

4.1.1.3 Bygget med industriell funksjon
Slik bygget står i dag er det begrenset med plass i ovnsrommet til håndtering av kisten i forbindelse
med innsetting i ovn. På den andre siden er det også begrenset med plass til utrakningen. Redskapen
man i praksis benytter til utrakning er lenger enn ovnens lengde. Det må derfor være rikelig med rom
på den siden av ovnen man raker ut. Av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker b ør det være god
plass til å håndtere kisten på en verdig måte på den siden av ovnen der man setter kisten inn.

I skissen til utvidelse er det nye ovnsrommet fra 2009 er eksisterende ovnsrom kopiert og speilvendt i
forhold til det eksisterende . Det er lagt det absolutte minimum av plass for arbeidsoperasjonene , for
å få gjennomført kremasjon . For eksempel å skulle rake ut fra begge ovnene samtidig , kan by på
utfordringer .

Siden bygget opprinnelig ikke var bygd med tanke på renseanlegg, bærer det preg av ut videlser, og
tilpasninger. En ny ombygging for nå å kunne installere en eller to ovner, vil gi ytterligere
begrensninger for en rasjonell og verdig drift. En god logistikk for arbeidsoperasjonenes vil langt på
veg være sammenfallende med en logistikk som g ir god dramaturgi. De færreste krematorier som
bygges i Skandinavia har nivåforskjell i gulvet mellom innsettingsside og utrakningsside , slik man har i
dag, og slik skissen forutsetter . Nyere løfteanordninger for innsetting løser dette behovet, og man
kan gå fritt rundt ovnen.

Det å arbeide på krematorium kan for det første være en meget meningsfull og takknemlig
samfunnstjeneste, der man legger til rette for medmennesker i sorg. På den andre siden kan det
være teknisk og emosjonelt utfordrende. Sett fra ut enom - verden er det fortsatt slik at død og
kremasjonsarbeid kan bli sett på som tabu. Det er derfor viktig å legge til rette for et godt
arbeidsmiljø. Lyse og åpne arbeidslokaler er viktig. Slik bygget er i dag, og skissen legger opp til, er
det begrenset med inngang av dagslys, og flere rom er uten vinduer. I tillegg er arealene ofte på et
minimum.

Dersom krematoriet skal fungere som krematoriemyndighet for innbyggere og for
gravplassmyndigheter i flere kommuner, og denne funksjonen ikke skal ligge hos k irkelig fellesråd i
Sarpsborg , kan det være hensiktsmessig med fasiliteter for administrative oppgaver. Dette er ikke
lagt inn i skissen fra 09.

Når det gjelder spørsmålet om en eller to ovner, vises til kapittel 4.3

4.1.1.4 E ventuell e tterbruk.
Dersom man velger å ikke fortsette med kremasjoner under St. Olavs kapell, kan det være nyttig å
skissere noen muligheter for videre og ny bruk av lokalene.
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Selv om det fortsatt vil foregå bisettelser her og kistebegravelser herifra, kan en se muligheten for at
stedet gjøres enda mer tilgjengelig for livssyn som ikke velger kremasjon. Noen fasiliteter som kan
være aktuelle er:

Fortsette med s eremonirom, et stort og et lite . Det lille vil kunne ble mer anvendelig.

Rom for omlegging av kiste

Innve ndig urnevegg eller kolumbarium
Rom for å arrangere minnesamvær.

Vaskerom for muslimer.

4.1.2 Miljømessige konsekvenser

4.1.2.1 Utslipp miljøgifter
De miljømessige konsekvenser av ombygging av Sarpsborg med ny renseteknikk , vil ikke skille seg ut
fra å bygge nytt. En marginal effekt vil kunne være at støvutslipp har generelt en større innvirkning
på nærområdene. Men for et krematorium med nytt filter vil dette ha svært liten effekt.

Det vil bli stilt krav til spredningsanalyse ved eventuell nybygg av krematorium . F or å få et godt
sammenligningsgrunnlag bør en s lik analyse bli foretatt på tidlig tidspunkt ved eksisterende
krematorium.

4.1.2.2 CO2 belastning
Fra 2020 vil det bli forbudt med fossil brensel til oppvarming av boliger og bygg. Unntak er bygninger
hvis hovedformålet m ed forbrenningsanlegget er å levere energi til fremstilling og/eller bearbeidelse
av materialer, stoffer eller produkter.53 Selv om krematorier ikke er forpliktet av dette vil fortsatt bruk
av fossil olje være et miljøproblem. Dersom man skulle gå over til biogass eller elkraft, må det gamle
oljetankanlegget fjernes. Tilsvarende vil det være hvis krematoriet legges ned.

Gjenbruk av bygget slik at det dekker nye framtidsrettede behov, og som et utfyllende supplement til
et nytt krematorium, vil være gunstig i forhold til CO2- belastning under byggeprosessen.

Når det gjelder CO2 belastning vedrørende transport, vises til Appendix 2 – Miljøbelastning ved
transport .

4.1.2.3 Energiutnyttelse
E n god ressursutnyttelse av overskuddsenergi i eksister ende bygg kan bli mer komplisert, siden
bygget, med ventilasjon, materialvalg, etc., ikke er designet og tilpasset dette i utgangspunktet. Det
må derfor foretas nærmere undersøkelser av bygget for å se på mulighetene, samt kost/nytte.
Fordelen ved dagens l okalisering er at man ved å koble seg på fjernvarmenett, kan dra fordel av
plasseringen nær en varmesentral. Se for øvrig kapittel 3.3.2.1 O verskuddsvarme og kjølebehov .

4.1.3 Økonomiske konsekvenser
Slik so m vist i kapittel 3.3.3 Effekt ivitet

ligger forventet behov kremasjoner på grensen mellom det en eller to ovner kan håndtere . Nedenfor
er tre alternative investeringsbe hov satt opp mot hverandre:

53 Milj ødirektoratet.no
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1. Basert på en enkel tilstandsrapport av eksisterende bygningsmasse og ovn, viser ett
oppjustert kostnadsbilde et investeringsbehov på ca. 30 mill ., for å få installert ny
krematorieteknikk med to linjer .

2. Med fortsettelse av bare é n ny linje , men med plass for 2, er behovet ca. 20 mill. .
3. Og med bytte av eksisterende teknologi med nyeste, men uten utvidelse, er behovet

estimert til 16 mill. Installering av en ny ovn med nytt filter vil også medføre bygningsmessige
endringer , for å tilpasse bygget til ny miljøvennlig krematorieteknikk.

Kostnader med eventuell ombygging til gass eller strøm er ikke tatt med. Ovner som har en lavere
kremasjonstid kan også komme til å kreve mer plass i bygget, også i høyden. Eventuelle
ombyggingskostn ader på grunn av dette er heller ikke tatt med.

Etablering av ulike rom for riten, som observasjonsrom etc., er heller ikke medregnet i noen av
alternativene.

Nedenfor er satt opp et tenkt driftsbudsjett der alle finansieringskostnadene er tatt med inn i driften,
i de tre alternative ne. Det er beregnet dagens antall kremasjoner pr år; 1300. Det er grovt kalkulert
med like store driftsutgifter, med en eller to ovner, siden antall kremasjoner foreløpig kan håndteres
av kun en ovn, og den andre vil stå ubruk t inntil videre. Avhengig av ovnstype og driftsmønster vil
dette endre seg når ovn 2 kobles inn.

En o vnslinje
Ingen

utvidelse

En
ovnslinje

Plass for 2

To
ovnslinjer

Kommentar/referanse

Investering bygg 6 mill 10 mill 12 mill
Investering ovn(er) 10 m ill 10 mill 18 mill
Antall kremasjoner 2018 1300 1300 1300
Pris pr kremasjon 3 680 3 840 4 240

Salgsinntekter 4 785 000 4 992 000 5 538 000 Betaling for kremasjon

Andre salgs - og leieinntekter 350 000 350 000 3 5 0 000 L eie av lokaler, gjenvinni ng av
metall.

Sum driftsinntekter 5 135 000 5 342 000 5 88 8 000

Lønn - og sosiale utgifter 2 100 000 2 100 000 2 100 000 Se avsnitt 3.6.2

Kjøp av varer og tjenester 2 207 000 2 207 000 2 207 000 Energi, vedlikehold ,
forbruksartikler

Sum driftsutgifter 4 307 000 4 307 000 4 307 000

Renteutgifter 508 000 635 000 950 000 Serielån. 3,20 % rente

Avdrag på lån 320 000 400 000 600 000 Se avsnitt 3.7.3

Sum eksterne finansutgifter 828 000 1 035 000 1 550 000

Sum utgifter 5 135 000 5 342 000 5 857 000

Med best tilgjengelige teknologi vil dette gi en kostnad pr kremasjon ved de tre alternativene på
henholdsvis kr. 3 680, - , 3 840, - og 4 24 0, - .
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Det kan stilles spørsmålste gn ved om Fylkesmann vil godkjenne en en nedbetalingstid som 50 år, ved
ombygging av et gammelt bygg. Dersom det legges inn 30 års nedbetaling, vil prisen på kremasjon
med de øvrige forutsetningene uendret, være 3 714 , - , 3 892 , - og 4 420 , -

En fortsatt dr ift i Sarpsborg med uendret lokalisering og organisering, der øvrige kommuner ikke
kommer inn på eiersiden, kan gi en noe mer usikkert driftsgrunnlag. En svak økning, eller nedgang i
kremasjonsandelen i tettbygde kommuner som ikke har krematorium, kan føre til at én ovn vil være
tilstrekkelig i lang tid framover.

En ombygging av eksisterende krematorium kan føre til at det oppstår en «konkurransesituasjon»,
hvor det for eksempel blir etablert et «konkurrerende» krematorium mellom Sarpsborg og Oslo. Selv
om det rent samfunnsøkonomisk ikke er grunnlag for dette i overskuelig framtid, har
spørsmålsstillingen tidligere blitt reist både i Moss og i Follo .54

En fortsatt lokalisering på St. Olavs gravlund i Sarpsborg vil kanskje kunne lede til mindre tilfang av
kr emasjoner fra innbyggere i de øvrige kommuner. Dette igjen kan føre til lavere ressursutnyttelse,
og høyere kostnad pr kremasjon.

Dersom organisasjonsform og eierskap skal endres, vil det bli et spørsmål om verdisetting av
eksisterende bygningsmasse. I det følgende å settes kapitalkostnadene knyttet til eksisterende
bygningsmasse til kr. 0, - .

4.1.4 Oppsummering eksisterende krematorium
Dette alternativet vil gi begrensede muligheter for å etablere framtidsrettede fasiliteter for
gravferdsriten og mindre bidrag l ivssynsåpenhet. En lokalisering av ovnen(e) i kjelleren kan også
hindre mer åpenhet rundt kremasjon og at kremasjon ikke blir en naturlig del av gravfersriten .
Med tanke på arbeidsmiljøet vil dette ikke bli en fullgod løsning.

Utslipp av miljøgifter vil væ re like lave som ved nybygging. CO2 belastningen vil derimot kunne
bli noe høyere. Det vil kunne bli mer teknisk utfordrende og sikre en god gjenbruk av energi ved
dette alternativet.

Økonomisk sett , i alle fall på kort sikt, er en ombygging av eksisterend e en rimelig løsning. Men i
et lengere perspektiv kan inntektsgrunnlaget være mer usikkert. Det er vanskelig å foreta
investeringer i dette anlegget, som fysisk setter noen begrensninger, enn man vil kunne få ved
et nytt anlegg; parkeringsplass, ovn og ser emonirom på samme plan, samt nyere fasiliteter for
gravferdsskikker.

Ved eventuell nybygg vil eksisterende bygg ha potensiale for funksjonell gjenbruk med delvis
nye funksjoner innenfor gravferd.

4.2 Bygge nytt krematorium på en ny lokasjon
Som tidligere drøf tet , anbefales det at e t eventuelt nytt krematorium legger til rette for en god
framtidsrettet gravferdsrite, og at et nytt krematorium bygges med fasiliteter for riten ;
observasjonsrom , seremoniro m osv. . I dette avsnittet vil ny lokasjon som alternativ ti l St. Olavs kapell
bli drøftet generelt. Komiteen har mer konkret vurdert nytt krematorium på Borge gravplass i
Fredrikstad og Hafslund kirkegård i Sarpsborg. For vurd ering av disse alternativene se Appendix 3 –
L okalisering på Hafslund eller Borge gravlund. .

54 Moss avis 5/10 - 15 og Østlandets blad 27/2 - 06
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4.2.1 De verdimessige konsekvenser
Å bygge nytt krematorium gir de beste mulighetene til å designe et bygg som balanserer mellom å
fungere godt som et sted for riten, fungere godt dramaturgisk i forbindelse med dødsf all, og et bygg
der den industrielle funksjonen kan spille sammen med disse.

I en eventuell designkonkurranse vil det være viktig i beskrivelsen å legge tydelige føringer på
hvordan anleggets rituelle og dramaturgiske funksjon skal spille sammen med den in dustrielle
funksjon, og eventuell med funksjon som minnested/gravplass.

De verdimessige konsekvenser vil kunne bli optimale, siden man her har anledning til å legge til rette
for livssynuavhengighet, åpenhet, inkluder ing , respekt og verdighet.

4.2.2 De miljømess ige konsekvensene
De miljømessige konsekvenser vil kunne bli optimale ved nybygg.

4.2.2.1 Utslipp miljøgifter
Utslipp av miljøgifter vil ved dette alternativet kunne bli optimale. Det vil bli stilt krav t il
spredningsanalyse ved nybygg, som kan gi hjelp til en go d plassering av et bygg.

4.2.2.2 CO2 belastning
Den samfunnsøkonomiske miljøbelastning kan gjøres så skånsom som mulig ved å plassere bygget i
det befolkningsmessige tyngdepunkt. Se Appendix 2 – Miljøbelastning ved transport . Videre vil man
kunne velge materialer som har lavt CO2- fotavtrykk og som gir god livsløpsøkonomi.

4.2.2.3 Energiutnyttelse
Ved å anskaffe best tilgjengelig prosjekteringskompetanse, kremasjons - teknologi og byggteknologi,
vil man kunne bidra til best mulig miljøprofil. Jfr. kapittel 3.3.2.1 O verskuddsvarme og kjølebehov , og
kapittel 3.4.3 Miljø bygg .

4.2.3 De økonomiske konsekvenser
Dette al ternativet , uavhengig av om man skal ha en eller to ovner, vil gi høyere investeringskostnader
enn med ombygging av de tekniske installasjonene i det eksisterende. (V erdien av eksisterende bygg
settes til kr. 0, - )

En lokalisering som ligger i det befolknin gsmessige tyngdepunkt og i tilpasset avstand til øvrige
krematorier, vil gi optimale transportkostnader/inntekter for innbyggerne, begravelsesbyrå og NAV.

Dersom man bygger ett nytt krematorium med to kremasjonslinjer, med den mest effektive
teknologi, vil dette gi overkapasitet i flere år framover. Me n man vil måtte dekke inn
kapitalkostnadene for den linjen som det foreløp ig ikke er behov for, med drift av den første.

By gge r man med tilstrekkelig rom for senere installasjon av ovnslinje nr. 2, når behovet melder seg ,
vil man risikere kostnader med ombygging når den tid kommer . Dette fordi teknologien er i konstant
utvikling, og ny teknikk vil kunne kreve endring av bygget .

Nedenfor sett e s det opp tre alternative løsninger. Først et bygg på 1100 m2 tilpasse t en ovnslinje.
Deretter 1200 m2 med en linje, men med plass for 2. Til sist 1200 m2 med installasjon av to linjer, og
at den ene linjen ikke benyttes inntil videre.
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En ovnslinje
1100 m2

En ovnslinje
1200 m2

To ovnslinjer
1200 m2 Kommentar/referanse

I nvestering bygg 55 mill 59 mill 61 mill

Investering ovn(er) 10 mill 10 mill 18 mill Avsnitt 3.7.3

Antall kremasjoner 2018 1300 1300 1300

Pris pr kremasjon 5 496 5 660 6 054

Salgsinntekter 7 145 000 7 358 000 7 870 000 Betaling for kremasjon

Andre salgs - og leieinnt. 350 000 350 000 350 000 Leie av lokaler, gjenvinning av metall.

Sum driftsinntekter 7 495 000 7 708 000 8 220 000

Lønn - og sosiale utgifter 2 100 000 2 100 000 2 100 000 3 ansatte

Kjøp av varer og tjenester 2 028 000 2 028 000 2 028 000 Energi, vedlikehold, forbruksartikler

Sum driftsutgifter 4 128 000 4 128 000 4 128 000

Renteutgifter 2 067 000 2 200 000 2 512 000 3,20 % rente

Avdrag på lån 1 300 000 1 380 00 0 1 580 000 nedbetaling 50 år

Sum finansutgifter 3 367 000 3 580 000 4 092 000

Sum utgifter 7 495 000 7 708 000 8 220 000

Sammenlignet med utvidelse eller ombygging av eksisterende krematorium vil alternativene med
nybygg se slik ut dersom m an synliggjør all økonomi i kremasjonskostnaden.

Totalkostnad pr kremasjon En ovnslinje En ovnslinje Plass for to To ovnslinjer
Nybygg 5 496 5 660 6 054

Eksisterende bygg (30 år nedb.) 3 714 3 892 4 420
Eksisterende bygg (50 år nedb.) 3 680 3 840 4 240

Sammenlignet med det utenbys må betale for kremasjon ved andre krematorier, er dette på samme
eller lavere nivå. Se avsnitt 3.7.1.1 .

Den enkelte kommune kan velge å subsidiere kostnaden helt eller delvis. For øvrige instan ser, NAV
og gravferdsbyrå, vil det være transportavstand til krematoriet som vil påvirke kostnaden. (Jfr.
kapittel 3.7 )

4.2.4 Oppsummering – bygge nytt krematorium
Et nybygg vil gjøre det mulig å legge til rette for gravferdsriten på en bedre måte. Dette vil gjøre
det mer sannsynlig med en økning av kremasjonsandelen. Et energismart bygg som bygges
integrert med ovnsteknologien vil sikre lavere CO2- belastning. Et bygg med lave
livssykluskostnader, vil kunne sikre lavere framtidige dri ftskostnader og lengre garantitid for
låneopptak, enn ved ombygging av eksisterende. Kremasjonskostnadene vil være høyere enn ved
ombygging på grunn av høyere investeringskostnad.
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4.3 Sikre to krematorier i regionen med hver sin kremasjonslinje.
Ser man re gionen under ett, vil to kremasjonslinjer dekke behovet for hele regionen i alle fall i et 40
års perspektiv. Det vises til avsnitt 3.2.2 Kremasjons - statistikk og estimert prognose og avsnitt 3.3.3
Effekt ivitet .

Man kan enten ha to linjer på ett krematorium, eller en linje på to krematorier. Siden det
kapa sitetsmessig ikke er behov for tre krematorier i regionen, vil et samarbeid vedrørende Os
krematorium i Halden være en samfunnsmessig god løsning, s elv om denne løsningen i
utgangspunktet ligger utenfor Regionrådets fokusområde .

En forutsetning for denne løsningen er at det i løpet av d e første åra installeres filter på krematoriet i
Halden. Dersom dette avtalefestes før fastsetting av løsning vedrørende krematoriet i Sarpsborg, vil
det være aktuelt med kun én ovn og det vil ikke være behov for å sette av en plass for ovn nummer
to, elle r den tredje i regionen.

I en eventuell plan - og design konkurranse for nytt krematorium bør et nytt bygg organiseres slik at
en utvidelse med to ovner ikke må bli umulig i framtiden.

4.3.1 De verdimessige konsekvensene
En ombygging av eksisterende Os krematorium ansees ikke å føre til endringer med tanke på
tilrettelegging for framtidig gravferdsrite . Men dersom det skulle komme på tale med nybygg i
Halden, vil man få mulighete r til å legge til mer rette for det te . Dersom det blir bygd et nytt
krematorium ved Sar psborg, og som i stor grad legger til rette for nye gravferdsriter, bør det
vurderes om dette alene vil dekke regionens totale behov . Det vil for eksempel i overskuelig framtid
være tilstrekkelig med ett sted i regionen tilrettelagt for hinduistisk gravfer d. Skulle ma n velge
ombygging av eksisterende i Sarpsborg, kan man risikere å stå med to anlegg lite tilrettelagt for
framtidig gravferdsrite.

4.3.2 De miljømessige konsekvensene
Dersom et samarbeid med Halden kan stimulere til at det installeres renseanlegg i d er, vil dette gi et
godt miljøbidrag. Og dersom et formelt samarbeid/eierskap kan føre til en mer effektiv utnyttelse av
forbrenningsteknikken, vil det være ytterligere positivt bidrag.

Figuren nedenfor viser utslipp fra de to krematoriene dersom målingen e er representative for år et .
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Figur 13 Utslippsmålinger i Sarpsborg 2016 og 2017 (1200 kremasjoner) samt Os i 2015 (120 kremasjoner)

Som figuren over antyder, vil det være stor miljømessig gevinst for regionen dersom Halden
instal lerer filter. (Og at Sarpsborg får et filter som tilfredsstiller kravene.) Begge ovnene liger godt
innenfor krav til CO.

Å ha to ovner på hver sitt sted vil gi mindre miljøbelastning med tanke på transport, enn å samle til
ett krematorium for hele regionen .

4.3.3 De ø konomiske konsekvenser
Rent samfunnsøkonomisk vil dette være en god løsning , siden fasilitetene i Halden allerede ligger
godt til rette for krem atoriedrift . Dersom Halden kommune vurderer å gjøre tiltak i forbindelse med
nyetablering av gravlund, og at det blir installert filter, vil dette gi en rasjonell løsning.

Kostnad med o mbygging av krematoriu m for installering av ett filter kan estim eres til 20 – 25 mill.

Ytterligere økonomiske beregninger må foretas dersom prosjektet går videre med dette alte rnativet.
Spørsmål om selskapsform, fordeling av kremasjoner, samt om Halden skal bygge om eller bygge nytt
i forbindelse med gravplassutvidelse vil gi ulike grunnlag for kalkyle r . Noen faktorer som bør belyses
nærmere er:

En felles krematoriemyndighet mel lom disse to krematoriene vil kunne rasjonalisere de
administrative kostnadene, kostnader til bemanning og driftskostnader til selve kremasjon .
Det n ærmeste krematorium sørover ligger i Göteborg. Det bør kartlegges muligheter for å
selge tjenester til omr åder sør for Svinesund, og kjøpe tjenester av Göteborg krematorium
for håndtering av ekstra store kister.

4.3.4 Oppsummering – sikre to krematorier
De verdimessige konsekvensene ved å sikre to krematorier vil være uendret i forhold til ombygging
eller nybygging. Miljømessig sett vil dette gi en stor gevinst, særlig med tanke på utslipp av
miljøgifter. Økonomisk vil det være samfunnsøkonomisk mest lønnsomt, men en kostnadsberegning
for Halden må foretas, og valg av eierskapsmodell og organisering vil påvirke det ø konomiske bildet.
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5 E ierskap og selskapsform
De er mange måter å organisere et krematorium på. H ovedmodellen i Norge fram til nå, for 24 av 26
krematorier , er at kremat oriet er enten eid og drevet av kommunen på lokalplan, eller av gravplass -
myndigheten Kir kelig fellesråd. Krematoriedriften er ofte som integrert i kommunens eller
fellesrådets drift .

Det er flere aktuelle varianter og variabler for eierskap og selskapsform :
e get selskap eller integrert i annen organisasjon

lokalt eller regionalt organisert

pr ivat eller offentlig organisert

kommunal eller kirkelig virksomhet (Kirkelig fellesråd )

organisering i prosjektfasen kontra organisering i driftsfasen

5.1 E get selskap eller integrert i annen organisasjon
M odellen i Sarpsborg i dag er at gravplassforvaltninge n, Kirkelig fellesråd, både er eier og driver av
krematoriet som en integrert del av fellesråde ts virksomhet . Eier - og driver rollen plassert hos en og
den samme kan på den ene siden gi et ansvarlig eierskap, men på den andre siden kan manglende
avstand hin dre at eier stiller nødvendige krav til driver.

Med en slik integrert organisering, kan krematorieoppgaven lett blandes sammen med
gravplassforvaltningen og/eller inn i annen virksomhet som kirkelig fellesråd er ansvarlig for. I et
livssynsåpent perspekti v, kan det by på utfordringer. Krematoriedrift er relativt sett en beskjeden
forvaltningsoppgave sammenlignet med kommunens øvrige oppgaver. Krematoridrift kan derfor lett
bli nedprioritert ved integrering inn i en stor kommune - administrasjon, særlig hvis kommunen ikke er
gravplassforvalter.

Med et eget selskap vil man på en enkel måte tydeliggjøre ansvaret, og styre etter selskapets
hovedoppgave; krematorievirksomhet. Et eget selskap kan gjøre det enklere å tydeliggjøre
rollefordelingen i selskapet, og se lskapets driftsøkonomi og finansieringskostnader, og på den måten
sikre en forsvarlig drift. En svakhet ved eget selskap kan være at de administrative oppgavene blir
store i forhold til driftsomfanget.

Som alternativ til dagnes ordning i Sarpsborg kunne ko mmune n ta over eierskap, mens
gravplassmyndigheten er driver. Slik er organiseringen i Tromsø. Kommunen som eier, har da
mulighet til å stille klare uavhengige resultatkrav til fellesrådet som driver. Men denne modellen kan
også føre til at eier nedpriorit er kontroll med driften, fordi dette er bare en marginal del av eiers
totale portefølje, og kremasjonsvirksomheten er ingen kommunal lovpålagt oppgave.

I Tromsø er det kirkelig fellesråd eier og driver av gravplassen hvor krematoriet med seremonirom
ligge r. Kommunen eier krematoriet og seremonirommet, mens kirkelig fellesråd er driver av
krematoriet. Seremonirommet er drevet av kommunen, men administreres til daglig av kirkelig
fellesråd.

Det anbefales sammenfallende drifts ansvar og eierskap.
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5.2 L okal eller regionalt organiser t
Vil man tydeliggjøre én selvstendig lokal eierorganisasjon kan man etablere et:

Kommunalt foretak . Når kommunen ønsker å gi en virksomhet en noe mer selvstendig stilling enn
det som gjelder i den tradisjonelle etatsmodellen, kan det et ableres et kommunalt foretak etter
kommuneloven kapittel 11. Foretaket er ikke en egen juridisk person, men del av kommunen som
rettssubjekt.

En styrke med én lokal eier er at det gir en enkel organisering og lokalbefolkningen får lett eierfølelse
til krem atoriet når det er integrert i en lokal organisasjon. Men dersom et krematorium både skal
være en teknisk og kulturell aktør for en større region, vil denne eierformen og organisering kunne gi
en svakere tilknytning til hele nedslagsområdet. Det kan føre t il svakere eierfølelse for befolkning
utenfor kommunen og man sikrer ikke tilgang av kister fra andre kommuner. D et kan også føre til
lavere vekst i kremasjonsandelen. Det kan føre til lavere utnyttelse av krematoriets kapasitet og
svakere inndekning av ut giftsforpliktelsene.

Det anbefales regionalt drifts ansvar og eierskap.

5.3 Kommunalt versus kirkelig organisering
Flere sentrale utredninger har diskutert overføring av gravplassene fra kirkelig fellesråd til kommune.
Foreløpig er ikke dette vedtatt , selv om d ette kan vedtas på lokalt plan. K rematorievirksomheten i
lovverket er organisert uavhengig av gravplassforvaltningen, og halvparten av krematoriene er
kommunale i dag.

Kremasjon som kulturelt fenomen er også preget av mer livssynsuavhengighet, enn tradisj onelle
«kirkegårder».

For å vurdere eventuelt regionalt samarbeid mellom kirkelige fellesråd kan det nevnes at Kirkeloven
åpner i § 5 fjerde ledd for forsøksordninger for å få hensikt smessige organisasjonsformer . Om dette
også kan anvendes på gravplassforv altning, eller krematorium er ikke avklart.

Dersom krematoriet skal ha gravplasser som nevnt i kapittel 3.2.1.1 Religion og livssyn , må enten
kirkelig fellesråd i den kommunen ligger forvalte disse, el ler med hjemmel i Gravferdsloven § 23
overføre ansvaret til kommunen der krematoriet ligger.55 Fylkesmannen blir i så fall regional
myndighet i stedet for Bispedømmerådet.

Kompetanse på krematoriedrift og livssynsuavhengighet bør være tungtveiende for valg av
kommunal eller kirkelig organisering .

Det anbefales heller en organisering under kommune(r) enn under kirkelig fellesråd.

5.4 Kommunale s elskapsformer
Dette avsnittet er ikke utfyllende, men antyder mulige selskapsformer. Informasjon er utklipp fra
www.ks.no .

I skjemaet på neste side vises en oppstilling over de vanlige formelle samarbeidsformene som
kommunene er involverte i for å løse ikke - lovpålagte oppgaver. Oppstillingen viser lovhjemmelen,

55 https://lovdata.no/NL/lov/1996 - 06 - 07 - 32/§23
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hvilke formål samarbeidet er tenkt for, hva som er samarbeidsorganets øverste organ og til slutt,
hvordan kommunens styringsrett grovt sett kan utøves overfor samarbeidsorganet.56

Modell Formål Øverste organ Kommunens styringsrett
Interkommunalt
samarbeid – eget
styre
Hjemmel:
Kommune loven § 27

Utviklet med sikte på
driftsmessig og
administrativt
samarbeid for å løse
felles oppgaver

Styret Det enkelte kommunestyre kan
ikke instruere styret som sådant,
men må styre gjennom sine
r epresentanter

Interkommunalt
selskap
Hjemmel: Lov om
inte rkommunale
selskaper

Utviklet for
virksomhet med
forretningsmessig
preg

Representant -
skapet

Eierne utøver sin myndighet
gjennom representantskapet. Det
enkelte kommunestyre har
instruksjonsrett overfor sine egne
medlemmer i representantskapet

Aksjeselskap
Hjemmel:
Aksjeloven

Utviklet for
virksomhet med
økonomiske formål

General -
forsamlingen

Aksjeeierne utøver sin kompetanse
gjennom vedtak i general -
forsamlingen. Det enkelte
kommunestyre har
instruksjonsrett overfor
kommunens representant på
generalforsamli ng.

Noen krematorier er i en form for samarbeidsorganisasjon. Stalsberghagen krematorium som er
organisert ved Lillestrøm i Skedsmo kommune, har et samarbeid med nærliggende
kommuner/fellesråd, men kan ikke kategoriseres i noen ovennevnte. Organisering av
kommunesamarbeid om ombygging og drift av Arendal krematorium i Østre Agder regionen er ikke
avklart . Vestfold Krematorium er organisert etter lov om IKS.

NOU 2014:2 sier i kapittel 3.3.4 Endret krematoriestruktur : Kommunene, som har ansvar for å
finansi ere gravplassforvaltningen, vil ha incitament til å bygge nye krematorier dersom utgiftene til å
kjøpe kremasjonstjenester hos andre overstiger hva kostnadene ville ha blitt ved å bygge selv. Dagens
ordning med at staten, ved NAV, dekker alle transportutgi fter dersom kjøring tur/retur krematoriet
overstiger 20 kilometer, medfører at det for mange kommuner ikke lønner seg å investere i et slikt
anlegg. Dersom kommunen selv får ansvaret for å dekke transportutgiftene ved kremasjon, kan flere
kommuner se seg t jent med å ha et krematorium i nærmere avstand. Interkommunale krematorium,
som det man har i Vestfold, kan da bli resultatet. Jfr. kapittel 3.7 Økonomi .

5.4.1 Interkommunalt samarbeid – eget styre - « § 27 - m odell».
Interkommunalt samarbeid er et regionalt samarbeid hvor é n kommune er eier og med et
interkommunalt drifts - samarbeid som kan opprettes og organiseres gjennom en avtale som tar sikte
på å løse driftsmessig e og administrative oppgaver som ikke er lov pålagte. Samarbeidsorganet må
opprette ett felles styre og hvert enkelt kommunestyre må styre gjennom sine representanter.

Kommuneloven regulerer ikke om slike virksomheter er selvstendige rettssubjekter eller om de må
anses som en del av kommunen, på lik linje med for eksempel et kommunalt foretak. (se over). I
vurderingen av hvilken myndighet virksomheten har vil det være av betydning om den kan fastsette

56 KS Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid
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eget budsjett og om den har myndighet til å binde virksomheten utad uten å måtte innhente
samtykke, f or eksempel inngå ulike typer kontrakter eller ta opp lån.57

I denne modellen kan den ene vertskommunen ivareta sitt eierskap på en tydelig måte. Men man bør
spørre om avtale mellom kommuner i en slik modell gir den beste sikkerhet for utnyttelse av
kremat oriet. Siden det ikke er kommunen, men den enkelte innbygger som kjøper
kremasjonstjenesten, kan det gjøre det vanskelig å avtale at den enkelte innbygger skal benytte ett
spesielt krematorium hvor kommunen ikke eier. Se for øvrig 3.7.4

Når ny kommunelov trer i kraft må d agens § 27 - selskap sordning enten skje i form av kommunalt
oppgavefellesskap eller interkommunalt politisk råd .58

Man kunne vurdere å stimulere til å benytte krematoriet man har samarbeidsavtale o m, ved å
subsidiere kostnadene med kremasjon på dette krematoriet. For å unngå forskjellsbehandling, må
det stilles spørsmål om en slik subsidiering bare kan knyttes til ett spesielt krematorium. Det er
derfor usikkert om en slik organisering vil forplikte deltagerne like sterkt som i et IKS.

5.4.2 Interkommunalt selskap IKS
Et IKS kan bare ha kommunale eller fylkeskommunale eiere, og har som forutsetning at flere
deltakere er sammen om selskapet. Eierne utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Et IKS
kan ta opp lån. Det naturlige vil være at Eierne stiller lånegaranti, men at IKS - et tar opp lån. Denne
modellen fordeler risikoen mellom eierne.

Dersom eierskapet er forankret hos de kommunene som aktivt ønsker å kunne tilby innbyggerne sine
en kremasjonstjen este, vil dette kunne føre til gjensidig forpliktelse og eierfølelse, med påfølgende
kvalitetssikring av tjenesten og økt kremasjonsandel.

Heller ikke i en IKS - modell kan kommunen binde innbyggernes i deres valg av krematorium. Men
kommunen har rett til å vedta kremasjonsavgift for kremasjon på et krematorium som kommunen
eier, eller tilby gratis kremasjon her for sine innbyggere.

Man må vurdere nærmere om en IKS - organisering gjør det enklere , gjennom pris - og avgiftspolitikk, å
sikre bruk av det krematori et, enn gjennom en § 27 - organisering.

Opprettelse av IKS vil gi alle deltagende kommuner mer likeverdig ansvar og forpliktelse,
sammenlignet med § 27 – organisering.

Etter EØS - avtalen, som i hovedsak gjelder som norsk lov etter EØS - loven, er det på visse vilkår
forbudt å tildele offentlig støtte til enheter som utøver økonomisk virksomhet. (Jfr. NOU 2016:4) .
Dette innebærer at dersom kommunene enten selv, eller via andre rettssubjekter, utøver økonomisk
aktivitet i markedet, må de gjøre dette på en slik m åte at det ikke innebærer tildeling av ulovlig støtte
til virksomheten.

Så langt er kremasjonsvirksomhet i Norge, og Skandinavia, organisert enten som kommunal eller
kirkelig virksomhet, og ikke som privat virksomhet, selv om det i Norge ikke er noe til h inder for det.

57 http://www.ksbedrift.no/advokattjenester/selskapsrett/%C3%B8vrige - selskapsformer/27 -
sam arbeidvirksomhet/
58 http://www.ksbedrift.no/aktuelt/advokattjenester/hva - betyr - den - nye - kommuneloven - for - 27 -
selskapenesamarbeidene/
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Det er foreløpig ikke gitt signaler om at offentlig kremasjonsvirksomhet til å berøre det
konkurranseutsatte markedet, og problematikken synes derfor mindre aktuell.

Det anbefales organisering i et IKS framfor «§27 - modell»

5.5 Andre selskapsfor mer/organiseringer
Skjelning mellom privat og offentlige tjenester knyttet til dødsfall, kremasjon og gravferd må ivaretas
på en god måte: Gravlegging vil være et offentlig ansvar - enten i regi av kommune eller kirkelig
fellesråd . Ferden fra dødssted til krematorium/grav, via eventuell seremoni, vil være privat – ofte
med utstrakt assistanse fra begravelsesbyrå. Kremasjon kan både være offentlig og privat.

5.5.1 Aksjeselskap
Et aksjeselskap kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene, sammen med andre kommu ner
og fylkeskommuner eller sammen med private rettssubjekter. Selskapets eierorgan er
generalforsamlingen, der eierne utøver den øverste myndigheten i selskapet. Her kan eierne
gjennom vedtekter, instrukser og andre generalforsamlingsvedtak fastsette ramm er og gi nærmere
regler for styret og daglig leder.

Det er ikke noe hinder i lovverket for at et krematorium kan være privat eid og drevet, slik som
gravferdsbyråene er det. I Europa er det flere private selskap som driver krematorium , slik det var da
krem atorie - bevegelsen startet i Norge, og som fortsatt lovverket er tuftet på.

5.5.2 Kjøp av tjenester
T jenesten med å drive krematori um kan kjøpes av en ekstern profesjonell or ganisasjon . Dette kan
skje ved at man henvender seg til et annet krematorium med forespør sel om å inngå driftsavtale,
eller kjøpe tjenesten av privat firma. Dette kan sikre en faglig profesjonalitet av driften, særlig med
tanke på den krema torie - tekniske kompetansen. Eier, lokal eller regional, kan når som helst overta
driften.

Dersom det er et realistisk alternativ med en profesjonell privat aktør som kan sikre bedre
kompetanse enn det offentlige, bør dette vurderes.

5.6 S amarbeidspartnere
De aller fleste innbyggere velger å kjøpe assistanse fra et begravelsesbyrå ved dødsfall . Man bør i
spørsmå l om valg av organisering og i spørsmål om hvordan tjenestene skal leveres sikre intensjon
om et godt samarbeid med gravferdsbyråene .

Likeledes bør man sikre et godt samarbeid med livssynsorganisasjonene, i spørsmål om hvem som
bør eie og drive et kremator ium, hvilke hensyn man må ta til tilrettelegging, og hva som bør inngå i
driften.

5.7 Prosjektorganisering og driftsorganisasjon
Erfaringsmessig med noen nyere kremasjonsprosjekt, der for eks kommunen har hatt ansvaret for
byggeprosjektet, mens kirkelig felle sråd skulle overta driften, viser seg å bli en kostnadskrevende og
komplisert løsning, særlig på grunn av uklarhet mellom byggherre i prosjektfasen og driver i
garanti fasen . En eventuell ulik forståelse a v funksjonen til et krematorium mellom disse organen e
kan skape utfordringer , særlig i overgang mellom prosjekt og drift .
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Et krematorium bør være tuftet på grunnleggende verdier, for å fungere godt. Det er derfor viktig at
disse verdiene blir integrert og eid i både prosjektorganiseringen (for eks i design fasen) og i
driftsfasen. Det anbefales at byggherrerollen videreføres til , og henger sammen med driftsrollen , i
alle fall under hele anskaffelsens garantiperiode.

Å bygge og å drive krematorium er et smalt men sammensatt felt . Nødvendig byggherrekompetans e i
en prosjektfase bør vurderes å bli kjøpt eksternt. S elv må eier ta tydelig ansvar for å definer e de
overordnede verdier som skal gjennomsyre selskapet og krematoriet .

Prosjektering av bygg må skje i integrasjon med krematorieteknikk. Kontrahering av a rkitekt og
ovnsleverandør bør ligge foran kontrahering av prosjekterende bygg . Under forutsetning av en
kompetent byggherrerolle og byggeledelse, anbefales delt entrepriseform.

Derfor anbefaler det at selskapets organisering både under prosjektfase og drif tsfase fastsettes på et
så tidlig tidspunkt som mulig.

5.8 Oppsummering eierskap og selskapsform
B yggherrerollen bør knyttes sammen med driftsrollen. Avklaring av selskapsform bør derfor
komme snarest mulig i prosessen. For å sikre en stabil drift, forplikte nde deltagelse i eierskap,
samt helhetlig økonomihusholdning, an befale s at det etableres et IKS som eier og driver
krematorievirksomhet en i regionen. Selskapets formål definerer driftsomfang/ kompetansebehov .

For å sikre en robust organisasjon foreslå s det følgende kommunale eiersa mmensetning med 2 5 %
på hver:

Fredrikstad

Sarpsborg

Moss/Rygge
Askim (Indre Østfold kommune)

En av de første avklaringene bør være om Halden kommune med krematorium skal komme inn
som deleier , og med en fordeling på 20 % eierskap p å hver .
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6 Veien videre
Dersom anbefalingene i dette dokument59 tas til følge foreslås følgende framdrift:

1. Organisering
a. Nedre Glomma regionråd foreslår etablering av IKS overfor sine deltakerkommuner.
b. Forslag til selskapsavtale tas til behandling i respekti ve kommunestyrer (se vedlegg).
c. Representantskapet gis fullmakt til å gå i forhandling med Halden kommune om

deltagelse
d. Representantskap et velger et profesjonelt styre som tilsetter/kjøper daglig

leder/prosjektleder.
2. Plassering

a. Lokalisering av nytt kremato rium fastsettes.
b. Avklare regulering og tomteerverv.

3. Etablering
a. Fastsetting og kontrahering av kremasjonsteknikk og arkitekt
b. Etablere referansegruppe
c. Kontrahering av byggprosjektering.
d. Godkjenning av skisse - forprosjekt med endelig kostnadskalkyle.
e. Kontra hering av bygge - entrepriser.

4. Drift
a. Etablering av driftsorganisasjon, eventuelt i samarbeid med Halden.
b. Etablering av drift s rutiner, administrasjon etc.

Anbefalt litteratur:

Kremasjon og gravformer for aske. Kirsten G. Lunde, 2017
Goodbye Architecture, Vincent Valentijn og Kim Verhoeven. nai010 publishers, 2018

59 Dokumentet « Sammendrag og anbefaling vedrørende krematoriedrift i Østfold – Nedre
Glommaregionen », gir et kort resyme av an befalingene.



side 57

7 Appendix 1 – Utslipp fra krematorium
Utslipp fra krematorier er hovedsakelig til luft. Ut slippene kan inneholde organiske
mikroforurensninger som sot, støv og tjærestoffer (PAH) på grunn av dårlig forbrenning og utslippene
kan inneholde kvikksølv fra amalgam i tennene. Formålet med bestemmelsene er å minimalisere slike
utslipp og derved bidra til bedre luftkvalitet i byer og tettsteder der krematoriene er lokalisert.60

Det er også satt krav til pipehøyde og røykgasshastighet for å hindre turbulens og nedfall av
røykgassene i området rundt krematoriet.

Utslippsmålinger på Sarpsborg krematorium fo r konsesjonsåret 2016 og 2017 viser følgende
konsentrasjoner:

Utslippskrav Målt 2016 Målt 2017
Støv 20 mg/ Nm3 <0,4 mg/ Nm3 0,5 mg/ Nm3

Karbonmonoksid CO 100 mg/Nm3 54 mg/Nm3 10,2 mg/Nm3

Kvikksølv Hg 0,0 50 mg/Nm3 0, 129 mg/Nm3 0, 142 mg/Nm3

Sammenligne r vi Sarpsborg i 2017/2016 med Os i 2015, ser vi disse tallene:

Sarpsborg 16/17 Halden 20 15
Støv ( mg/Nm³ ) 0,45 109
CO ( mg/Nm³ ) 32,1 33,9
Hg ( mg/Nm³ ) 0,14 2,23

7.1 Kvikksølv
For å sammenligne har disse virksomhetene61 i Sarpsborg, Fredrikstad og Halden komm uner
rapportert følgende gjennomsnittlige utslipp av Hg til luft i gram pr år i 2016/2017:

Fordi kvikksølv foreligge r i gassform etter forbrenning , transporteres den over lange avstander og
ende r opp i miljøet på helt andre deler a v kloden enn der det sl ippes ut. Det er ingen undersøkelser
som viser at områder i nærområder til krematorier er spesielt utsatt for kvikksølvforurensning.

60 Miljødirektoratets k ommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 10: Utslipp fra krematorier .
61 Kilde: www.norskeutslipp.no
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Gjennomsnittlig utslipp til luft Hg g/år
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7.2 Karbonmonoksid CO
Både krematorier med og uten filter har samme krav til karbonmonoksid ( CO ) for å sikre lave
konsentrasjon er av organiske m ikroforurensninger i utslippene:

Resultatene av målinger fra krematorier viser at dagens krav til CO er ukomplisert å imøtekomme.

7.3 Støv
Nyere forskning viser at negative helseeffekter forekommer ved lavere konsentrasjoner av
luftforuren sning enn tidligere antatt. Grenseverdiene for svevestøv vil bli skjerpet fram mot 2020.
Hovedutfordringen i Nedre Glomma vil være å få til gode tiltak som gir redusert
svevestøvkonsentrasjoner.62

Krematoriene har et relativt lite bidrag til lokal støvpro blematikk. Men dersom en s ammenligner
utslipp av støv mellom Os og Sarpsborg krematorier ser vi at Os har 242 ganger så mye støv pr m3

som Sarpsborg. Eller I 2015 slapp Os med 154 kremasjoner ut 18 kg støv, mens Sarpsborg i 16/17
med 1150 kremasjoner slapp ut 0,5 kg pr år.

62 Planstrategi for Sarpsborg 2016 - 2019 Avsnitt 8.4
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Årlig utslipp av støv til luft tonn/år



side 59

8 Appendix 2 – Miljøbelastning ved transport
Når man skal k artlegging transport og CO2 belastning i forhold til plassering av krematorium , er det
to typer transport man kan studere: Transport av avdøde og t ransport av etterlatte i forbindel se med
seremoni.

Transport av etterlatte vil avhenge av om det velges seremoni på krematoriet eller ikke, om det
avholdes seremoni. Det foreligger ingen statistikk over frammøtte til seremonier ved gravferd i
regionen. For å danne et overordnet bilde av hv a transportbelastningen vil utgjøre for miljøet ved
alternative lokaliseringer, velges derfor i denne omgang bare å beregne transport av avdøde.

Denne transporten vil ofte bestå av transport fra dødsstedet, til et seremonisted utenom
krematoriet, eventuel t via et kjølerom, og deretter retur av tom bårebil.

For enkelt å beregne estimert transport av avdøde kan man ta utgangspunkt i SSB statistikk fra 2007
og 2012. Den viser 35 % dør på regionale sykehus63. Av de resterende 65 % dør majoriteten på andre
inst itusjoner. Det antas at disse institusjonene er lokalisert i tettbebygde områder.

For å beregne kjørelengde til krematoriet fra andre dødssted enn sykehuset på Kalnes, kan man for
Moss - og Askim - områdene ta utgangspunkt fra bysentrum, men for Fredriksta d og Sarpsborg sin del
ta utgangspunkt fra sykehjemmene s plassering . Det antas at de som dør hjemme er statistisk
lokalisert noenlunde sammenfallende med sykehjemmenes plassering.

Nedenfor er det tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig reiseavstand fra disse s ykehjemmene i Sarpsborg
til alternative lokaliseringer:

Borgen sykehjem
Haugvoll sykehjem

Kurland sykehjem
Tingvoll sykehjem
Kruseløkka sykehjem

Valaskjold
omsorgssenter
Helsehuset Sarpsborg

Og i Fredrikstad er det tatt utgangspunkt fra disse sykehjemme ne :

Rolvsøy sykehjem
Smedbakken sykehjem
Solliheimen sykehejm

Glemmen sykehjem
Østsiden sykehjem
Fjeldberg sykehjem

Gressvik sykehjem
Torsnes sykehjem
Emil Mørchs minne

63 Dette tallet st emmer med opplysninger fra det Nye sykehuset i Østfold, Kalnes.

Hjemme
15 %

Region - , fylkes - og
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spesialsykehus
35 %
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44 %

Annet sted
4 %

Uoppgitt
2 %Dødsted 2007 - 2012
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Figur 14 Oversikt Sykehjem/Sykehus i Sarpsborg og Fredriksta d

Når det gjelder alternative plasseringer av krematorium er det valg fire alternativer (Merket ) :
1. Sarpsborg krematorium, Hans Nielsen Hauges gate 32, 1723 Sarpsborg
2. Borge kapell, Haldenveien 75 - 1655 Sellebakk
3. Hafslund kapell, Haugeveien 1, 1738 Borgenh augen
4. Desiderias vei/Sollikrysset ved E6 (Tenkt plassering nordvest for Sarpsborg sentrum)

Kremasjoner
St. Olav Borge Hafslund

Desiderias
vei/Sollikrysset

Km Tot Km Tot Km Tot Tot
Sarpsborg 194 3 555 11 2221 3 666 12 2304
Fredrikstrad 220 14 31 49 9 1880 15 3271 16 3540
Moss rådhus 247 38 9386 44 10868 41 10127 26 6422
Askim rådhus 98 42 4095 50 4875 44 4290 42 4095

Sum km 17185 19844 18354 16361
Sykehuset Ø stfold 408 6,2 2532 14,2 5800 11,8 4820 5,5 2246

Sum km 19718 25644 23174 18608
Tabellen viser at en plassering lenger nordvest med dagens tilfang av kister til kremasjon, vil gi en
lavere trafikkmengde.

Et gjennomsnitt av SSBs statistikk over CO2 utslipp fra personbiler i 2016 er 178 g/km.

Dersom hver bårebil kjører det dobbelte av avstand dødssted til krematoriet ved disse alternativene
får vi følgende CO2 belastning:

1. Sarpsborg krematorium 7,0 tonn CO2

2. Borge kapell 9,1 tonn CO2

3. Hafslund kapell 8,2 tonn CO2

4. Desiderias vei/Sollikrysset ved E6 6,6 tonn CO2

Til sammenligning var det totale utslipp av CO2 fra lette kjøretøyer i Østfold i 2016: 438 000 tonn.
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Ved en økning av antall personer som benytter seremonirom på krematoriet vil ovennevnte
avstander gi større utslag på miljøeffekten.

Figur 15 Oversikt lok alisering krematorium i forhold til Moss og Askim
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9 Appendix 3 – L okalisering på Hafslund eller Borge gravlund.
Nedenfor vil det bli kort vurdert å bygge et krematorium på Hafslund kikregård, alternativt Borge
gravlund.

9.1 Innledende forutsetninger
Hafslund kirkegård, Haugeveien 1,
1738 Borgenhaugen , Sarpsborg
kommune

Borge gravlund/kapell. Haldenveien 75,
1655 Sellebakk. Fredrikstad kommune

Regulering Reg.plan. 210528011. Vedtatt 20/03 -
09. « Hafslund kirke - og kirkegård ».
Området er regulert til grav - og
urnelund.

Regulering av gravplass og bebygd areal er
ikke avklart.
Realisering av tiltak hjemlet i Reg plan
01061086 vedtatt 26/4 - 18 « Fv. 100 Gang -
og sykkelveg Bergby - Borge skole », vil
bedre støy - og adkomstforholdene, og
flytte eksisterende veg ut av gravplassen.

Eieforhold Den norske kirke. Hafslund Sokn g/bnr
1047/255

Fredrikstad kommune g/bnr 662/29

Eksisterende
fasiliteter

Eksisterende kirkegård. Kirke på
tomten.

Eksisterende gravplass. Kapell på tomten

Livssyns -
åpenhet

Det antas mulig å lokalisere et
livssynsåpet kre matorium på tomten
uten at det kommer i konflikt med
eksisterende kirkebygg.

Kapellet k an i følge kirkevergen på en enkel
måte gjøres helt nøytralt etter behov .64

Men det er uavklart om et krematorium
kan/bør integreres i kapellet, eller at det
bygges som e get bygg.

9.2 Verdier
Et nytt regionalt krematorium bør ut over den rent fysiske funksjonen, også kunne ha e n
seremoniell/rituell funksjon, for del er av befolkningen fra hele regionen. Dette vil kunne være som et
alternativ til eksisterende og lokale gravfer dstradisjoner.

For at befolkningen nord for «Nedre Glomma - regionen»; i Moss/Askim – regionene, skal kunne få et
eierforhold til funksjonen, bør det kanskje lokaliseres lenger mot nordvest for Sarpsborg sentrum,
enn alternativet Hafslund, men særlig i forh old til Borge .

Eksisterende lokale gravplasser har ofte en sterk tilknytning til det lokale sognet, og lokale
tradisjoner . Skal gravplassene kunne få en sterkere regional funksjon bør de være fristilt fra den
lokale tilknytning .

På kalde vinterdager vil man kunne se hvit røyk fra krematorie - pipen. Dette er kondensert
vanndamp. Dersom besøkende på gravplassen eller brukere av eksisterende kirke eller kapell på
tomta, anser kremasjon som en fremmed gravferdsform, kan muligens dette virke forstyrrende. Har
man derimot gravformer rundt et krematorium som forutsetter kremasjon, eller at det har vært et
krematorium her fra starten av, vil dette kunne være annerledes.

Å etablere et nytt krematorium integrert med uteanlegg, vil kanskje være enklere på en ny tomt , enn
å tilpasse eller endre en eksiterende helhetlig gravplass, eventuelt eksiterende kapell. Det vil kunne

64 Fredrikstad Blad d en 18/11 - 15
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være enklere å etablere nyere alternative gravformer rundt et nytt krematorium, enn å tilpasse
krematoriet til eksisterende gravplass/kapell.

9.2.1 Miljø
En lokalisering nordvest for Sarpsborg og i nærhet av E6, vil gi noe kortere kjøreavstander enn til
Hafslund og Borge. Se A ppendix 2.

Dersom overskuddsvarmen fra krematoriet skal kunne nyttiggjøres eksternt, vil Hafslund være bedre
egnet enn Borge.

Når d et gjelder utslipp, er dette i utgangspunktet mindre avhengig av lokalisering.

9.2.2 Økonomi
Siden det ikke er gjort grunnundersøkelser, avklaring vedrørende reguleringsplan, etc, framstår ny -
bygg alternative ne på nåværende tidspunkt på lik linje i forhold ti l hver andre , se avsnitt 4.2.3 .



Navn Kommune Døde bosatt i kommunen**** Kremert i alt Kremerte tilh kommunen** Kremasjonsprosent Utlevert til askespredning***

Alfaset krematorium 0301 Oslo kommune 3791 4165 2886 76 % 114
Arendal krematorium 0906 Arendal 374 0 142 38 % 0

Drammen krematorium 0602 Drammen 559 1193 434 78 % 18
Harstad krematorium 1903 Harstad - Hárstták 217 187 79 36 % 6

Haslum krematorium 0219 Bærum 889 1065 714 80 % 23
Gjøvik krematorium 0502 Gjøvik 287 1198 158 55 % 14

Kongsvinger krematorium 0402 Kongsvinger 189 259 75 40 % 10
Kristiansund krematorium 1505 Kristiansund 232 305 170 73 % 5

Moholt krematorium 5001 Trondheim 1232 1269 803 65 % 42
Møllendal krematorium 1201 Bergen 1938 1924 1431 74 % 67

Narvik krematorium 1805 Narvik 195 125 89 46 % 3
Odda krematorium 1228 Odda 71 221 34 48 % 11

Oddernes krematorium 1001 Kristiansand 646 572 259 40 % 17
Os krematorium 0101 Halden 299 134 109 36 % 8

Ringerike krematorium 0605 Ringerike 310 201 241 78 % 5
Rjukan krematorium 0826 Tinn 66 63 27 41 % 4

Røros krematorium 5025 Røros 78 121 48 62 % 5
Salten krematorium 1804 Bodø 345 257 133 39 % 3

Sandnessund krematorium 1902 Tromsø 451 311 200 44 % 7
Sarpsborg krematorium 0105 Sarpsborg 487 502 257 53 % 7

Skien krematorium 0806 Skien 464 432 184 40 % 35
Stalberghagen krematorim 0231 Skedsmo 377 1034 255 68 % 27

Stavanger krematorium 1103 Stavanger 879 663 392 45 % 24
Steinkjer krematorium 5004 Steinkjer 196 201 102 52 % 1

Vestfold krematorium IKS 0710 Sandefjord* 1536 1139 911 59 % 62
Ålesund krematorium 1504 Ålesund 374 396 257 69 % 12

Hele landet 40684 17937 44 % 530

* Gjelder kommunene Horten, Tønsberg, Larvik og Sandefjord som er eiere av Vestfold krematorium I KS

** Kremasjonsprosenten er basert på antall døde i kommunen som er kremert, uavhengig av hvilket krematorium som er benyttet.
*** Tallene omfatter alle urner utlevert til askespredning i 2019 uavhengig av kremasjonsår (nytt fra 2018).

****Tallene er hentet fra ssb.no 01223: Endringar hittil i år for befolkninga, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4 - 2019K4

KREMASJONSSTATISTIKK FOR NORGE 2019

Utarbeidet av Norsk forening for gravplasskultur ved Krematorienettverket i samarbeid med Åse Skrøvset, gravplassrådgiver i Den norske kirke med teknisk bistand fra Vestfold krematorium 03.03.2020.
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Saksprotokoll - Prinsippsak nytt krematorium  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1: Kommunestyret ønsker med bakgrunn i saksfremlegget ikke å fatte prinsippvedtak om 

bygging av nytt krematorium. 

 

2: Rådmannen fremmer ny sak med en teknisk tilstandsrapport fordelt på a)Den delen av 

dagens anlegg som omfatter ovn og kjølelager og en kostnadsanalyse på hva som må gjøres 

for å sette den delen i stand i forhold til lovkrav og bedre funksjonell bruk. b) 

Seremonirommet og de delene det pekes på i saksfremlegget vedrørende ventilasjon, orgel og 

sanitæranlegg. 

 

3: Rådmann går i dialog med kommunene i Midtfylke, Hallingdal, Hadeland og 

Ringeriksregionen med hensikt å kartlegge eventuelt samarbeid om 

kjøle/forbrenningskapasiteter i et anlegg som dekker mer en Ringerikes behov, og ved 

mulighet ser på om det kan utarbeides en intensjonsavtale om slikt samarbeid. 

 

4: Resultatet legges frem i ny sak med sikte på beslutning på en oppgradering av dagens 

anlegg, eller investering i nytt kjøle/forbrenningsanlegg for kremasjon og eventuelt 

seremonirom. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 01.11.2018: 

 

 

Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap, H, V og KrF: 

 

«1: Kommunestyret ønsker med bakgrunn i saksfremlegget ikke å fatte prinsippvedtak om bygging av 

nytt krematorium. 

 

2: Rådmannen fremmer ny sak med en teknisk tilstandsrapport fordelt på a)Den delen av dagens anlegg 

som omfatter ovn og kjølelager og en kostnadsanalyse på hva som må gjøres for å sette den delen i 

stand i forhold til lovkrav og bedre funksjonell bruk. b) Seremonirommet og de delene det pekes på i 

saksfremlegget vedrørende ventilasjon, orgel og sanitæranlegg. 

 

3: Rådmann går i dialog med kommunene i Midtfylke, Hallingdal, Hadeland og Ringeriksregionen med 

hensikt å kartlegge eventuelt samarbeid om kjøle/forbrenningskapasiteter i et anlegg som dekker mer en 

Ringerikes behov, og ved mulighet ser på om det kan utarbeides en intensjonsavtale om slikt samarbeid. 
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4: Resultatet legges frem i ny sak med sikte på beslutning på en oppgradering av dagens anlegg, eller 

investering i nytt kjøle/forbrenningsanlegg for kremasjon og eventuelt seremonirom.» 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til Rådmannens forslag pkt. 1: 

«Dagens sermonirom beholdes.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Ordfører oppfordret rådmannen til å ta med seg innspill fra salen i det videre arbeidet. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling fremmet av Aasen (Sp) og Mjeldes 

(Ap) forslag p.v.a Ap, H, V og Krf, ble Mjeldes forslag vedtatt mot 10 stemmer. 
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Formannskapet  

Kommunestyret 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4667-8   Arkiv: D42  

 

 

Prinsippsak nytt krematorium  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret ønsker primært å bygge nytt krematorium i Ringerike kommune. 

 

2. Rådmannen bes om å utrede ulike tomtealternativer, eierform, innhold og kostnader. 

Etterbruk eller riving av gamelt krematorium skal vurderes. 

 

3.  Kommunestyret bevilger inntil 2 mill kroner til utredningsarbeidet, dette dekkes av 

disposisjonsfondet. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Dagens krematorium har store utbedringsbehov. Det er behov for økt produksjon, rensing av 

avgasser til luft, ovnen er moden for utskifting, forbedre de fysiske arbeidsforholdene for de 

ansatte osv. 

 

I saken beskrives de ulike alternativene som finnes. Rådmannen ber om en prisippavklaring 

på hvem av alternativene som skal utredes videre.  

 

Ringerike kommune har følgende valg slik rådmannen ser det: 

 

1. Stenge Ringerike krematorium og kjøpe kremering eksternt.  

2. Rive ekisterende krematorium og bygge nytt krematorium på eksisterende tomt.  

3. Bygge nytt krematorium på nytt sted i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 

I dag er det en begrensing på antall kremasjoner i krematoriet på maks 200 årlig. Behovet 

isolert for Ringerike kommune er ca 230 kremasjoner årlig. Et nytt krematorium i Hønefoss 



- 

vil kunne gi tilbud til nabokommuner i fremtiden. I dag har vi ikke mulighet til å gi dette 

tilbudet. Nabokommuner kjører kister enten til Gjøvik, Drammen eller Haslum i dag. Vi 

kjører også kister da maks kapasitet er 200. 

 

Ringerike krematorium innholder også kjølelager for kister til gravferd og kremasjon for hele 

kommunen. Hvis dagens krematorium rives eller stenges må det finnes en ny løsning for 

kjølelager for kister.  

 

Et godt og verdig kremasjonstilbud for kommunene i distriktet vil kunne gi en vesentlig 

økning i andel kremasjoner. Et nytt krematorium med en ovn kan ta inntil 1400 kremasjoner 

pr år og vil kunne dekke kremasjonsbehovet i Ringerike og distriktene omkring i lang tid 

fremover.   

 

Rådmannen anbefaler at det bør utredes nytt krematorium i Ringerike. Rådmannen foreslår at 

det avsettes inntil 2 mill. kroner til et forprosjekt. Det er mye regelverk rundt gravferd og 

kremasjon, denne kompetansen har vi ikke fullt ut i vår kommune. Det er derfor behov for å 

kjøpe noe kompetanse eksternt.  

 

Utredningen må gi svar på hvilke tomtemuligheter vi har, utforming, skisseprosjekt, innhold 

utover minimumsløsning, kostnader både til investering og drift, ulike eierform må også 

utredes, eventuelle avtaler med nabokommuner må utarbeides. 

 

Det må opprettes god dialog/ samhandling med fellesrådet, bispedømmerådet og 

nabokommuner. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Krematorium fra1970 

Ringerike krematorium ble bygget i 1970 med elektrisk drevet ovn og da dimensjonert for 

inntil 100 kremasjoner i året.  Med årene måtte man jevnlig bytte ut el. varmeelementene i 

forbrenningskammeret for å holde nødvendig temperatur.  

 

1.juni 1996 ny ovn på plass 

Den 1. juni 1996 ble ny ovn tatt i bruk og det måtte til omfattende byggetekniske 

ombyggingsarbeider for å plassere ny ovn i samme lokaler. Anleggstid var ¾ år.  Ny ovnen 

forbrant med olje, og hadde en årskapasitet på over 1000 kister pr. år.  Fra 1994 var tilfanget 

ca. 300 kister årlig fra egen kommune og de nærliggende kommunene.   

 

Ny miljølov 

2002 kom en ny miljølov for drift av krematorium. Krematorier uten rensing av avgasser ble 

plassert i kategori 1, med tillatelse til å brenne inntil 200 kister pr år.  Ringerike kommune 

måtte da si opp avtalene med andre kommuner, og benytte kvoten på 200 kremasjoner til kun 

eget behov. 

 

 

Oppgradering 

Murverket i ovnen fra 1996, blir tydelig raskt forringet ved bruk. I 2004 var det store skader 

innvendig i forbrenningsrommet og etterbrenner kammeret. Året etter (2005) ble murverket 



- 

fornyet, sammen med ny data-styring med miljørapportering.   Det ble vedtatt å gjennomføre 

oppgradering, men uten å bekoste nytt renseanlegg på avgassene fra ovnen. 

 

I 2015 var murverket på ny sterkt skadet av bruk, og ovnen fungerte ikke som den skulle. Den 

ble derfor i 2016 reparert på ny, og skiftet ut ildfast stein i de mest utsatte områdene i 

forbrennings- og etterbrennerkammeret. Etter vurdering av leverandøren, Crematec, vil ovnen 

kunne fungere noen få år til med de reparasjoner som er foretatt. 

 

Kistemottak og kjølerom 

Kistemottak og kjølerom i 1 etg og etterbehandling med kremasjon i underetasjen gir veldig 

dårlige arbeidsforhold for transport av kister. Dette medfører mye manuell løfting og 

krevende arbeidssituasjon for kremasjonsbetjeningen. Det er for liten plass for maskinell 

utstyr så det er ikke mulig å gjøre tiltak i eksisterende bygningsmasse for å lette håndtering av 

kistene. Kjølerommene fungerer som kjølerom for hele kommunen både de som skal til 

gravferd og kremasjon, antall kister pr år er ca 300. 

 

Eksisterende krematorium består av: 

Seremonibygget med plass til ca. 150 personer. Bygget er oppført i materialer som har lite 

vedlikeholdsbehov, og huset mangler ventilasjon. Orgelet er fra 1970, hvor det er usikkert om 

man får nye komponenter om vitale deler ryker. Sanitæranlegget begynner å få 

oppgraderingsbehov. Sermonirommet/kapellet er livssynsnøytralt og vil bestå uansett hvilket 

alternativ kommunestyret velger videre. 

Kremasjonsbygningen er svært uhensiktsmessig i forhold til funksjon. Bygningen er trang og 

dårlig innrettet for kistehåndtering, dette gjør det umulig å bruke innretninger som erstatter 

betjeningens løft av kister.   

 

Kremasjonsbygningen inneholder også kjølelager for kister, kister fra hele kommunen 

oppbevares her. Dvs at alle kister til gravferd eller kremasjon oppbevares i disse kjølelagrene, 

ca 300 kister årlig. Kjølelagrene i bygget er lite hensiktsmessige, det er plassmangel og dette 

medfører vanskelig arbeidsforhold for de ansatte med kistehåndteringen. 

 

Ringerike krematorium nådde maksimalt nivå for kremering i 2017 og måtte da sende kister 

til Haslum. I tillegg til krevende arbeidsforhold og fremtidige reparasjonskostnader medfører 

dette at Ringerike kommune nå må vurdere andre løsninger for kremasjon. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Pga. situasjonen ved Ringerike krematorium er det behov for å vurdere ulike løsninger for 

hvordan kremasjon kan løses fremover. Saken beskriver samfunnsansvar, tilstand på dagens 

krematorium, alternativer, behov, nytt krematorium, økonomi, tomtealternativer, eierskap, 

juridiske forhold og forholdet til overordnede planer. 

 

 

Samfunnsansvar 

Kremering og gravlegging er et offentlig ansvar, og skal foregå på en verdig måte. 



- 

Alle mennesker har sin egen verdi. Når en har gått bort, må både den avdøde og de pårørende 

behandles med respekt. Når døden møter oss, bør samfunnet imøtekomme den enkeltes behov 

i størst mulig grad. Et krematorium i nærheten vil da være viktig i dette sorgarbeidet. 

I en regionhovedstad som Hønefoss bør en forvente at det også finnes et moderne 

krematorium som løser lokalt og regionalt behov for kremasjon. Det forventes at de større 

kommunene tar et slikt samfunnsansvar enten alene eller i samarbeid med andre kommuner. 

Vi har fått henvendelser fra nabokommuner som ønsker at Ringerike som regionhovedstad tar 

et initiativ til å bygge et nytt krematorium, som også dekker disse kommunenes behov for 

kremasjon. 

For å avlaste krematorium på Gjøvik, Drammen og Bærum vil det være hensiktsmessig med 

et nytt krematorium i Ringerike kommune.   

 

Tilstand dagens krematorium/ etterbruk 

 

Dagen krematorium er fra 1970. Det er gjort en del utbedringer av både bygget og 

kremasjonsovnen siden den gang. Selv om det er gjort utbedringer er bygget gammelt og 

bygd for en annen tid.  Det er stort behov for tiltak fremover. Krematoriet nådde maksimalt 

nivå for kremering i 2017 og arbeidsforholdene for betjentingen i krematoriet er krevende, 

med manuelle løft av kister. Krematoriet tilfredsstiller ikke dagens krav og forventninger til 

hve et krematorium skal inneholde. 

 

Behovsvurdering 

Dagens krematorium bør stenges. Det er derfor behov for å vurdere andre alternativer.  

I dagens krematorium er det mer enn nok kapasitet til å betjene de 455 kremasjonene som 

utøves i tilgrensene områder i dag, men manglene rensing begrenser antallet til 200. 

Nærliggende kommuner sender derfor i dag kister til Haslum, Drammen og Gjøvik til 

kremering. 

Antall kremasjoner i dag og i fremtiden 

 

Dagens behov for kremasjon i øvre Buskerud utgjør i dag 455 kremeringer inkl. Ringerike 

med sine 230. Andel av kremeringer i forhold til kistebegravelser er lav i dag. I enkelte 

kommuner under 10 %. Andelen kremasjoner henger sammen med kremasjonskostnaden, og 

tilgjengeligheten for kremmasjon. Andelen kremasjoner er høyere i de kommunene der 

kremasjon betales fullt ut av kommunen. Det er potensiale til å øke antallet kremeringer i 

fremtiden hvis det er ønskelig.  

 

Det er nødvendig å tilrettelegge for at folk flest velger kremering og urnegrav istedenfor 

kistegrav. På den måten redusers behov for kirkegårdsarealer og kommunen slipper større 

investeringer i kirkegårdsutvidelser. 

 

Kommunene i Ringeriksregionen forventer befolkningsøkning. Behovet for antall 

kremeringer vil sansynligvis også øke i årene framover.   

 

En urne grav er mindre enn en kistegrav og gir rom for 4 urner eller 8 urner i et fellesfelt. 

 



- 

Ringerike kommune har følgende valg: 

1. Stenge Ringerike krematorium og kjøpe kremasjon eksternt.  

2. Rive eksisterende krematorium og bygge nytt krematorium på eksisterende tomt..  

3. Bygge nytt krematorium på nytt sted i Ringerike kommune. 

 

Etterbruk eventuelt riving av gammelt krematorium bør også utredes. Hvis kommunestyret 

velger å rive dagens krematorium og kjøpe denne tjenesten fra andre, må vi finne en ny 

løsning for kjølerom til kister i egen kommune. 

 

 

Hva et krematorium bør/ kan være 

Et krematorium bør være basert på verdier som verdighet, respekt og åpenhet. 

En sermoni eller kremasjon skal skje med verdighet og respekt. Både kiste med 

kistedekorasjon og senere aske og urnen skal behandles med ærbødighet og omtanke. 

Alle mennesker har sin egen verdi. Når en har gått bort, må både den avdøde og de pårørende 

behandles med respekt. Når døden møter oss, bør samfunnet imøtekomme den enkeltes 

behov. 

Et krematorium skal være livsynsnøytralt og må derfor legge til rette for både stell av den 

døde og observasjonsrom for å kunne følge kisten inn i ovnen. 

Krematoriet bør også inneholde et besøksrom/minnested der pårørende kan besøke urnen 

mens den oppbevares på krematoriet. Dette er hjemlet i gravferdsloven «Der forholdene ligger 

til rette for det, bør de etterlatte gis anledning til å være til stede under selve kremasjonen» 

En ny kremasjonsovn har kapasitet til 1400 kremasjoner i året.  

Hva krematoriet skal inneholde utover minimumsløsninger må avklares i forprosjektet samt 

vurdere etterbruk av det gamle krematoriet. 

Et nytt krematorium kan også kombineres med egen urnelund, kolombarium(urenevegg) o.l. 

Aktuelle tomtealternativer 

 

Det har blitt gjort en foreløpig undersøkelse om aktuelle tomter for et nytt krematorium. Det 

finnes aktuelle tomter. Videre må det vurderes om krematoriet fortsatt skal ligge midt inne i 

byen og i nærheten av elven. Et krematorium medføre noe luftforurensing og det må være 

med i vurderingen i forhold til tomtevalg. 

Kriterier for lokalisering bør sees på. Tomtealternativer bør avklares nærmere i et forprosjekt. 

  

Gravferdsloven 

§ 4.Anlegg m.v. av gravplass og krematorium. 

Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på 

gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra 

bispedømmerådet. Bispedømmerådet kan sette vilkår for tillatelsen. 



- 

Anlegg eller vesentlig endring av krematorium kan ikke skje uten tillatelse fra departementet. 

Departementet kan sette vilkår for tillatelsen og ellers gi forskrifter om drift og forvaltning av 

krematorier. 

Økonomi 

 

Driftsbudsjettet i dag 

Driftsbudsjett de siste årene har vært ca. kr. 1,3 mil., og fordeler man kostnadene på 200 

kremasjoner, blir enhetskostnaden kr. 6 500,-.  

Investerings og driftskostnader i et nytt krematorium.  

Erfaring fra lignende byggeprosjekter i andre kommuner er investeringskostnaden i 

størrelsesorden 70 millioner kroner for nytt krematorium. Driftsutgiftene er også høyere enn 

det vi har pr i dag. Dvs at med det tilfanget av kremasjoner som er i vårt område i dag vil 

kotnaden på hver kremasjon bli betydelig høyere enn den vi har i dag. 

Det vil derfor være utfordrende å få kremasjonsavgiften lav nok da tilfanget på kister er noe 

lav. 

 

Det har vært dialog med kommuner i øvre Buskerud og deler av Oppland og det er interesse 

for kjøp av kremasjon fra Ringerike. Det betinger at kremeringen gjennomføres med respekt 

og verdighet. Samt at kostnadene ikke må overstige vesentlig det andre krematorium tar for 

denne tjenesten.   

 

Med å selge kremasjon til andre kommuner vil inntektene kunne medføre at kostnadene til 

kremasjon vil bli lavere fordi kostnadene blir fordelt på flere enn kun eget behov. 

  

I dag betaler NAV kistefrakt til det nærmeste krematorium, og dette vil støtte opp om at de 

pårørende i øvre Buskerud og deler av Oppland velger å benytte krematorium på Ringerike 

Utredningskostnader 

 

Det er behov for å utrede økonomien i et nytt krematorium ytterligere. Utredningen skal finne 

ut om det er økomisk grunnlag for om en kan bygge det nye krematoriet og drifte det med en 

kremasjonsavgift som er konkurransedyktig med andre krematorier. 

 

Etablering av nytt krematorium vil kreve et forprosjekt. Det bør derfor avsettes midler totalt 

inntil kr 2 mill. Vi har behov for å kjøpe noen tjenester til utredning av nytt krematorium. 

Utredningen må gi svar på hvilke tomtemuligheter vi har, utforming, skisseprosjekt, innhold 

utover minimumsløsning, kostnader både til investering og drift, utrede ulike eierformer og 

eventuelle avtaler med nabokommuner må utarbeides. 

 

Eierskap til nytt krematorium 

 

Dagens krematorium eies av Ringerike kommune og driftes av fellesråddet. I en utredning om 

nytt krematorium må en se på ulike eierformer. Følgende alternativer til eierskap må utredes 

videre: 

 

a) Eiet av Ringerike kommune  

b) Eget driftsselskap (as) 



- 

c) Interkommunalt eierskap IKS 

 

Eierskap og økonomi i de ulike alternativene må utredes som en del av et forprosjekt. Til dette 

arbeidet vil det være nødvendig med ekstern bistand. 

   

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd(gravferdsloven) 

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion og livssyn.  

Gravferdsforskriften: 

I krematorium skal det bare kremeres lik etter mennesker. Bare ett lik skal kremeres av 

gangen med mindre særlige grunner tilsier noe annet. Uten særskilt tillatelse fra krematoriets 

daglige leder kan ikke andre enn krematoriets tilsatte være tilstede ved kremasjon. 

Der forholdene ligger til rette for det, bør de etterlatte gis anledning til å være til stede under 

selve kremasjonen. 

NOU lik og likskap- betaling for kremasjon. (2014): 

Kremering og gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for de etterlatte. At 

det offentlige tar ansvar for ei verdig gravlegging, stiller også krav til tjenesten. Gravlegginga 

skal følge gravferdsloven, gravferdsforskriften 

Kommunalt vedtak 

Gravplasser i Ringerike kommune sak 21/13 vedtatt 12.02.2013 i formannskapet(arkivsak 

08/1662) 

 

Alternative forslag til vedtak. 

 

1. Kommunestyret utreder ikke nytt krematorium. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Slik rådmannen vurderer det er dagens krematorium i en slik tilstand at det må avløses 

snarest. Enten med å bygge et nytt krematorium på egnet sted, eller kjøpe kremasjonstjenesten 

enten fra Drammen eller Haslum.  

 

Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for en verdig gravferd i nærmiljøet. Kremering og 

gravlegging er et offentlig ansvar og Ringerike kommune bør ta det samfunnsansvaret det er å 

se på muligheten for å bygge et nytt krematorium i Ringerike enten alene eller sammen med 

andre kommuner i nærområdet. 

 



- 

Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret å utrede nytt krematorium. Og at det bevilges 

nødvendige midler til en slik utredning. Vi har behov for å kjøpe noen tjenester til utredning 

av nytt krematorium, da vi ikke har nødvendig kompetanse i egen administrasjon til dette.  

 

Utredningen må gi svar på hvilke tomtemuligheter vi har, utforming, skisseprosjekt, innhold 

utover minimumsløsning, kostnader både investering og drift, ulike eierform må også utredes, 

og eventuelle avtaler med nabokommuner må utarbeides. 

 

Et nytt krematorium må tilpasses fremtidig gravferdsforvaltning og være livssynsnøytralt. Det 

må utformes på en slik måte at kremasjonen skjer med verdighet, respekt og åpenhet. 

 

Rådmannen anbefaler at det avsettes midler til forprosjekt for etablering/bygging av et nytt 

krematorium i Ringerike.  

 

Hvis kommunestyret ikke ønsker å utrede nytt krematorium vil rådmannen anbefale at dagens 

krematorium stenges. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.07.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal og Olav Simon 
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Begravelse, bisettelse, gravsted, vielse m.v.
Prisene fastsettes a

2019 2020

Kommunens innbyggere

580,- 590,-

Akkompagnement til solist/ solospill 730,- 750,-

Utenbys innbyggere / Ikke medlem av DNK

Leie av kirke/ krematoriet til seremonier 3 000,- 3 100,-

Organist 2 320,- 2 350,-

Kremasjonsavgift v/kapasitet 6 400,- 6 700,-

Nedsetting urne 1 420,- 1 450,-

Nedsetting kiste 5 700,- 5 800,-

Frakt av urne som skal sendes 790,- 810,-

580,- 590,-

Akkompagnement til solist 730,- 750,-

Feste av gravsted

220,- 225,-

Festeavgiften innkreves forskuddsvis 660,- 675,-

220,- 225,-

7 380,- 7 500,-

Navnet minnelund: tillegg for utenbysboende 4 540,- 4 700,-

Stell av graver

Inkluderer - og sommerplanter og vanning/luking

1 290,- 1 350,-

260,- 270,-

Krans til jul 260,- 270,-

Oppretting av standard gravminne, minimum 620,- 630,-

standard faktureres etter

Gjenoppsetting av standard gravminne med sokkel 1 050,- 1 150,-

Timepris for kirketjener fastsettes til 525,- 545,-

Timepris for maskin fastsettes til 980,- 1 020,-

Administrasjonsgebyr 135 140,-



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2108-9   Arkiv: 400  

 

 

Evaluering av Ringerike kommunes seriøsitetskrav  
 

Forslag til vedtak: 

 
Kommunestyret legger til grunn de til enhver tid gjeldende omforente seriøsitetsbestemmelser mellom 

kommunesektorens organisasjon, direktoratet for forvaltning og IKT, Byggenæringens landsforbund og 

Fellesforbundet som seriøsitetskrav for Ringerike kommune.  

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 
Kommunestyret fattet den 05.10.2017 følgende vedtak i sak nr. 17/2108-8: 

1.Kommunestyret vedtar retningslinjer for å motvirke sosial dumping, svart arbeid og 

arbeidslivskriminalitet, slik det fremgår av Rådmannens reviderte framlegg, med de 

endringer/tillegg markert med understrekninger. 

2 A. Kommunestyret ber Rådmannen fremme sak med forslag om innkjøp og bruk av datasystem. 

Med dette vil kommunen til enhver tid ha oversikt over mannskapslister og hvem som er inne på 

kommunens byggeplasser og dermed ha kontroll i sann tid. 

2 B. Det vises blant annet til Oslo kommunes positive erfaringer med slikt system. 

2 C. Rådmannen får i oppdrag å utrede hvilke systemer som er tilgjengelige og kostnader ved slik 

anskaffelse. 

3. Ringerike Kommunes kostnader i forbindelse med arbeid mot sosial dumping, svart arbeid og 

arbeidslivskriminalitet innarbeides i årsbudsjett 2018. 

4. Kommunestyret støtter Rådmannens initiativ/tiltak: 

 At det gjennomføres risikoanalyser av de enkelte anskaffelser, oppfølging av 

leverandører under kontraktsperioden og samarbeid med politi, arbeidstilsyn og 

skatteetat. 

 At det gis pålegg til innkjøpsavdelingen, utbygging og andre enheter som foretar 

innkjøp å implementere et internkontrollrammeverk som presentert av politiet i 

Kommunestyrets møte 07.09.17. 

 At enhetene pålegges å innføre rutiner for kontraktsoppfølging slik politiet presenterte på 

møtet. 



- 

 At Ringerike Kommune skal inngå et pilotprosjekt med politiet for bekjempelse av 

arbeidslivskriminalitet. 

1. Utarbeidelse av Ringerike kommunes etiske innkjøpsstrategi – samfunnsansvar og sosiale 

vilkår for risikoutsatte leveranser. 

 

Ved utarbeidelse av Ringerike kommunes etiske innkjøpsstrategi vurderes følgende inntatt: 

 I varekontrakter der det er risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, 

eller ILOs kjernekonvensjoner i leverandørkjeden, skal det tas inn sosiale 

kontraktskrav med sikte på å forhindre slike brudd. 

 Tilsvarende sosiale kontraktskrav skal stilles til leverandør i bygge – og 

anleggskontrakter – og tjenestekontrakter med verdi over kr 500 000,- der det er risiko for 

brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner, i 

leverandørkjeden. 

 Leverandører som bedriver aktiviteter som kan knyttes til alvorlige brudd på 

grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner, eller som benytter 

underleverandører som bedriver slike aktiviteter, skal avvises fra oppdrag i Ringerike 

kommune. 

 

Alvorlige brudd på etterlevelse av slike krav i kontraktsperioden skal medføre heving av kontrakten. 

 

Leverandør skal bekrefte ved egenerklæring at FNs og ILOs kjernekonvensjoner overholdes, herunder 

at ILO-konvensjon nr. 94 blir fulgt. 

 

Seriøsitetskravene skulle evalueres i løpet av 2019. Rådmannen beklager at denne saken kommer i 

2020, dette har sammenheng med at vi har hatt behov for å tilegne oss erfaring med bestemmelsene for å 

ha noe å evaluere på.  

 

I vedlegg 1 til denne saken ligger en foreløpig evaluering av seriøsitetskravene basert på kommunen sine 

erfaringer. Ringerike kommune har nå flere større prosjekter som er i ulike faser, men ingen som ennå er 

avsluttet hvor seriøsitetskravene ligger til grunn i anskaffelsen. Innen utgangen av 2020 anser vi at flere 

større prosjekter har kommet så langt i gjennomføringen at det vil være mulig å komme med konkrete 

erfaringer for hele gjennomføringen.  

 

I det følgende vil vi gjøre rede for oppfølging av vedtakene i sak nr. 17/2108-8. Rådmann vil også 

redegjøre for samhandling med politi, a-krim og skattoppkreveren. Under juridiske forhold vil 

Rådmannen vurdere seriøsitetsbestemmelsene opp mot EØS rettslige forpliktelser, 

anskaffelsesregelverket, personvernlovgivningen og arbeidsrettslige forhold, jf. vurderingen fra 

Wiersholm.  

 

Link til Wiersholms utredning – vurdering av seriøsitetsbestemmelser finnes her. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 
I påfølgende tekst følger svar og redegjørelse i forhold til punkter fra vedtak i sak nr. 17/2108-8. I 

vedlegg 1 til denne saken følger Utbygging sin foreløpige evaluering av seriøsitetskravene.  

 

Mannskapsregistreringssystem - punkt 2 A/C: 
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Det vises til politisk sak 18/ 958. Utbygging har gått til anskaffelse av 

mannskapsregistreringsverktøyet Infobric. Det er stilt krav om bruk av systemet i anskaffelser. 

Datasystem for mannskapsregistrering er implementert i utbyggingsprosjekter.   

Erfaring med system for mannskapsregistreing så langt er god, samt at systemet fungerer etter 

hensikten. 

 

Det vises til politisk sak 18/ 958. Det er innkjøpt 10 registreringsbokser til totalkostnad av kr 109.000 

eks. mva. Dette er belastet utbygging sitt driftsbudsjett. 

 
Kostnader - punkt 3:  

 

I forhold til investeringsprosjektene blir kostnader forbundet med oppfølging innarbeidet i 

administrasjonskostnadene og prosjekt/ byggeledelse for hvert enkelt prosjekt. Som et grovt overslag 

anser Utbygging kostnadene forbundet med oppfølging i større investeringsprosjekter til å være i 

størrelsesordenen 150- 200.000 kr eks. mva for prosjekter med byggetid ca. 2 år.  

 
Risikoanalyser, kontraktsoppfølging og internkontrollrammeverk - Punkt 4 

 

Innkjøpsavdelingen og utbygging gjør risikovurdering av alle anskaffelser, dette er en del av rutinen til 

innkjøp. Basert på funnene i risikovurderingen tilpasses de krav som stilles i tildelingskriterier, 

kvalifikasjonskrav og kontrakt.  

Ved signering av kontrakt bruker vi Difi sitt verktøy for risikovurdering av lønns og arbeidsvilkår.  
Dette er innarbeidet i rutinen til innkjøp. Dette verktøyet er utviklet for offentlige oppdragsgivere til å 

vurdere risiko for brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser som omfattes av forskrift 

om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Ved å bruke verktøyet får man veiledning til å 

prioritere hvilke kontrakter som må kontrolleres grundigere. Verktøyet følger Difis anbefalte arbeidsflyt 

for ivaretakelse av kravene i forskriften. 

 

Den avdeling/enhet/sektor som har behovet i kommunen har ansvaret for å følge opp leverandører i 

kontraktsperioden. Ved sektorovergripende kontrakter er det innkjøp som gjør kontraktsoppfølgningen. 

Her oppdateres risikovurderingen basert på funn underveis.  

 
Oppfølging av leverandører under kontraktsperioden i byggeprosjekter 

 Prosjektleder/ byggeleder har ansvaret for kontraktsoppfølging, oppfølging av leverandører 

under kontraktsperioden. Prosjektansvarlig for Utbygging sørger for at dette blir gjennomført i 

henhold til gjeldende bestemmelser og rutiner.  

 Entreprenøren rapporterer hver måned status i prosjektet, herunder også på seriøsitetskrav. 

Eksempelvis i forhold til lærlingekrav, fagarbeidere etc.   

 Investeringsprosjektene rapporteres videre av Utbygging hver måned til assisterende rådmann. 

Seriøsitetskravene er en del av denne rapporten.  Eventuelle avvik på seriøsitetskravene skal 

rapporteres. Prosjektet vil be entreprenør om korrigerende tiltak.  

 Entreprenøren skal særskilt søke byggherre ved behov for flere ledd i kontraktskjeden (antall 

ledd underentreprenører). I søknaden skal det og fremkomme hvilke konkrete 

underentreprenører entreprenøren tenker å benytte seg av. Utbygging, og evt. prosjektets 

styringsgruppe behandler søknader om dispensasjonssøknader for flere ledd. Dersom en 

leverandør i løpet av prosjektet ønsker å benytte seg av en ny underleverandør som ikke er 

tidligere meddelt må dette varsles til Prosjektleder. Prosjektleder vil da etterprøve at den nye 

underleverandøren tilfredsstiller vilkårene i seriøsitetskravene.   

 Prosjektleder/Byggeleder vil ta stikkprøver av HMS-kort (byggeplasskort), arbeidsavtaler, 

arbeidstider og mannskapslister. Prosjektleder på det aktuelle prosjektet har direkte tilgang til 

system for mannskapsregistrering og kan når som helst hente ut oppdaterte lister.  



- 

 

  

Samarbeid med politi, arbeidstilsyn og skatteetat 

  

Utbygging har samarbeid med lokal politikontakt, A- krim senteret, samt lokalt skattekontor, 

og har jevnlige møter.  Utbyggingsavdelingen har ikke hjemmel til å kontrollere forhold som er 

underlagt politi- og skattemyndighet. Har prosjektadministrasjon mistanke om at det foreligger 

ureglementerte forhold skal dette varsles til aktuell myndighet. Dette vil foregå ved at 

prosjektleder varsler til prosjektansvarlig, som i samråd med leder for utbygging varsler til 

relevant myndighet.  

 

Byggherre har som en del av stikkprøvekontroll hentet ut mannskapslister på to aktuelle 

byggeplasser (2018). Listene ble oversendt politikontakt, som hadde videre dialog med A- 

krim senteret for kontroll. A- krim senteret hadde den gang ingen funn å rapportere på mottatte 

lister.  

 

Sommeren 2018 ble det utført en uanmeldt kontroll på byggeplassen ved Ullerål skole. A – 

krim senteret ved utlendingsenheten hadde regien på gjennomføringen.  Medvirkende enheter 

var vårt lokale skattekontor, lokalt politi, og representanter fra kommunen sin  

utbyggingsavdeling. Ved kontrollen ble alle personer kontrollert mht. gjeldende krav av 

skatteetaten og politiet. Eventuelle funn som ble gjort er taushetsbelagt og ble derfor ikke 

rapportert byggherre. Utbyggingsavdelingen kontrollerte HMS rutiner. Ved kontroll ble det 

ikke funnet avvik. (Prosjektet Ullerål skole har ikke kontraktfestet kommunens egne 

seriøsitetskrav da disse ikke hadde trådt i kraft ved gjennomføring av anskaffelsen). 

 

Utbygging erfarer at det for tiden er begrenset kapasitet hos politi/ arbeidstilsyn til å 

gjennomføre større aksjoner/ kontroller uten mistanke om vesentlige overtredelser/ lovbrudd. 

 

Skatteoppkreverkontoret har bidratt med en felleskontroll på et byggeprosjekt i kommunal regi.  

 

Kontroll av proffmarkedet innen bygg og anlegg er et prioritert område for Skatteetaten og også førende 

for skatteoppkreverkontoret. Arbeidsgiverkontrollen ved skatteoppkreverkontoret har gjennomført 

kontroller innenfor dette området, som også omfatter kommunale prosjekt. Kontrollene er utført 

innenfor skatteoppkreverens eget myndighetsområde innenfor skatte og avgiftslovgivningen (bla. 

opplysningsplikt om arbeidsforhold og lønnsytelser og betaling av skattekrav). Pga av taushetsplikt kan 

ikke resultat fra kontrollvirksomheten deles med andre deler av kommunen. I praksis er det kun 

merknader på HMS-området som det er vurdert at kan deles. Skatteoppkreveren må ha fullmakt fra den 

enkelte oppdragstaker/entreprenør for å dele annen informasjon fra kontrollene. Taushetsplikt, avklaring 

av roller og kapasitet har medvirket til at det ikke har blitt noe mer formalisert samarbeid rundt kontroll 

av seriøsitetskravene. Stortinget har vedtatt å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til 

Skatteetaten fra 1. juni 2020. Denne fristen er som følge av coronapandemien utsatt til 1. november 

2020.  

 

Det er ikke avklart på hvilken måte samhandling og kommunikasjon mellom kommunen og Skatteetaten 

skal skje etter virksomhetsoverdragelsen. Kontrollen i Skatteetaten forventes å fokusere på de større 

bysentra. Etter virksomhetsoverdragelsen er nærmeste kontrollmiljø hos Skatteetaten i 

Drammensregionen og Tønsberg (A-krim senter, hvor flere statlige kontrollinstanser samarbeider). 

 

 

Internkontrollrammeverk 

 



- 

Det refereres til pålegg til innkjøpsavdelingen, utbygging og andre enheter som foretar innkjøp å 

implementere et internkontrollrammeverk som presentert av politiet i Kommunestyrets møte 07.09.17. 

Internkontroll vedrørende oppfølging av seriøsitetskrav er ivaretatt gjennom sjekklister, rutiner og 

månedlig rapportering. Seriøsitetsbestemmelsene er lagt ut på hjemmesiden til kommunen. I tillegg 

legges de ved alle anskaffelser. Det europeiske egenerklæringsskjema (heretter kalt ESPD skjema) 

underbygger viktigheten i anskaffelser over EØS terskelverdi (2,05 millioner kroner). Vi har et eget 

punkt knyttet til lønns- og arbeidsvilkår i alle konkurransegrunnlag. 

 

Det gjøres risikovurderinger før alle anskaffelser, ved signering og under utførelsen av kontrakten. Se 

punkt 4. Tiltak og krav for å håndtere risiko korrigeres underveis som en følge av undersøkelser, 

rapportering og oppfølging. Etter store anskaffelsesprosesser og ferdigstillelse av kontrakter foretas det 

sluttevalueringer som danner grunnlag for eventuell korrigering av risikostyringen og eventuell 

forbedring av prosesser. 

 

Etisk innkjøpsstrategi - punkt 4.1 

 

Innkjøpsavdelingen har fokus på samfunn, etikk og miljøansvar i alle anskaffelser. Dette fremgår 

av Innkjøpsavdelingens anskaffelsesstrategi hvor et av fem strategiske hovedpunkter er at 

«Ringerike kommune skal ta samfunns- og miljøansvar i sine anskaffelser». Dette hovedpunktet 

har fire underliggende strategiske mål. Disse følges opp av årlige handlingsplaner med konkrete 

tiltak knyttet til oppfyllelsen av strategipunktene. Seriøsitetsbestemmelsene legges til grunn i alle 

anskaffelser, ESPD skjema stiller også sosiale krav i del III anskaffelser. For eksempel oppstilles 

følgende avvisningsgrunner: Barnearbeid og andre former for menneskehandel, brudd på 

bestemmelsene om sosiale forhold og brudd på bestemmelsene om arbeidsforhold. 

 

Når det gjelder egenerklæring om at FNs og ILOs kjernekonvensjoner overholdes, herunder at ILO-

konvensjon nr. 94 blir fulgt, erklæres dette for del III anskaffelser og noen del II anskaffelser i ESPD 

skjema. Når det gjelder del I anskaffelser og noen del II anskaffelser stilles ikke kravet til egenerklæring 

da departementet har fremhevet at slike egenerklæringer ikke er et effektivt virkemiddel for å sikre 

overholdelse av grunnleggende regler. For alle anskaffelser av tjeneste, og bygge- og anleggsarbeider 

ivaretas også disse hensynene av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Denne 

forskriften fremheves og gjøres gjeldende i alle kommunens relevante anskaffelser. 

 

Juridiske forhold 

 

Kommunesektorens organisasjon ("KS"), Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening ("BNL") og 

Direktoratet for forvaltning og IKT ("Difi") ble i november 2015 enige om å anbefale en rekke 

kontraktsbestemmelser som skal fremme seriøsitet i forbindelse med anskaffelser i byggenæringen, kalt 

de omforente seriøsitetsbestemmelsene ("seriøsitetsbestemmelsene").  

 

Etter at nytt anskaffelsesregelverk trådte i kraft 1. januar 2017 ble seriøsitetsbestemmelsene tilpasset de 

nye anskaffelsesreglene. Før sommeren 2019 varslet Fellesforbundet og BNL behov for å se på 

seriøsitetsbestemmelsene på bakgrunn av de erfaringer man hadde gjort siden bestemmelsene ble innført 

i 2015, samt et ønske om at bestemmelsene skal bli en nasjonal standard for bygge- og anleggsnæringen 

– en såkalt "Norgesmodell".  

 

På denne bakgrunn har BNL og Fellesforbundet utarbeidet et utkast til reviderte bestemmelser, med et 

ønske om at KS og Difi også stiller seg bak disse. På denne bakgrunn har KS bedt Wiersholm om en 

juridisk vurdering av om seriøsitetsbestemmelsene, inkludert de nye foreslåtte endringene, er lovlige fra 

et anskaffelsesrettslig perspektiv. Der det er relevant er det også vurdert om bestemmelsene er lovlige 

fra et skatte- og arbeidsrettslig perspektiv og personvernrettslige regler.  

 



- 

Link til Wiersholms utredning – vurdering av seriøsitetsbestemmelser finnes her.  

 

Rettslig grunnlag: 

 

Wiersholms utredning – vurdering av seriøsitetsbestemmelser: 

 

Oppdragsgivere har etter anskaffelsesregelverket en relativt vid adgang til å oppstille 

kontraktskrav knyttet til arbeidsforhold og andre sosiale forhold. En forutsetning for å oppstille 

slike krav er imidlertid at kravene samsvarer med de grunnleggende prinsippene i LOA § 4, og 

at de har tilstrekkelig tilknytning til leveransen jf. LOA § 5 (2) og FOA § 19-1 (1). Dette betyr 

at kravene må ha en form for tilknytning til arbeidene som skal utføres under kontrakten. 

Kravene kan videre ikke fremstå som uforholdsmessige eller konkurransebegrensende, og de må 

overholde kravet til likebehandling. I sistnevnte ligger at kravene ikke kan virke diskriminerende 

for utenlandske leverandører. Kontraktskravene må også være tilstrekkelig klart utformet for å 

overholde LOA § 4. 

 

Rådmannen har vurdert kommunens seriøsitetsbestemmelser opp mot funnene i rapporten. Kommunens 

seriøsitetsbestemmelser er i stor grad tilsvarende de Wiersholm har vurdert.  

 

Basert på rapporten vil følgende seriøsitetsbestemmelser være i strid med regelverk: 

 

 Begrensning i antall ledd underleverandører: fordi det er et uforholdsmessig krav da det går 

lenger enn det som er nødvendig og kravet er dermed konkurransebegrensende og i strid med 

LOA § 4.  

 Krav om tarifflønn mellom oppdrag: fordi kravet går ut over den preseptoriske arbeidsrettslige 

lovgivningen. Kontraktskrav kan ikke begrense leverandørens lovlige handlingsrom etter 

arbeidsmiljøloven. På denne bakgrunn er vår vurdering at krav til lønn mellom oppdrag strider 

mot LOA § 4 og tilknytningskravet i LOA § 5 (1) og 19-1 (1).  

 Krav om bruk av fast ansatte: fordi kravet diskriminerer mellom fast og midlertidig ansatte.  

 Lønns- og arbeidsvilkår: fordi kravet i forhold til et arbeidsrettslig perspektiv går vesentlig ut 

over forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Videre i et personvernrettslig 

perspektiv der kontrakten verken er omfattet av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår eller 

forskrift om informasjon- og påseplikt og innsynsrett. Disse forholdene og at kravets 

virkeområde gjelder videre enn de ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten er i 

strid med de grunnleggende prinsippene i LOA § 4. 

 Rett til innsyn i alle leverandørens forhold som har betydning for oppfyllelse av kontrakten: det 

er problematisk å stille et krav om pliktig medlemskap i StartBANK eller lignende da det er 

vanskelig å oppfylle for utenlandske leverandører, og kravet vil derfor være 

konkurransebegrensende. 

 

Basert på rapporten må følgende seriøsitetsbestemmelser vurderes konkret ved hver anskaffelse: 

 

 Krav om faglærte håndverkere: fordi kravet kan være i strid med plikten til konkurranse og 

likebehandling ved at den kan utelukke enkelte utenlandske leverandører. 

 Lærlinger: fordi kravet til lærlinger må stå i forhold til kontraktens art og omfang. Det må 

foretas en forholdsmessighetsvurdering. I tillegg kan det være vanskelig å få tak i tilstrekkelig 

antall lærlinger, noe som kan være konkurransebegrensende og således i strid med loven. Se 

LOA § 4. 

Basert på rapporten vil følgende seriøsitetsbestemmelser være i tråd med regelverk: 
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 Internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

 Krav om HMS-kort fra første dag 

 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker 

 Krav om betaling til bank 

 Forbud mot kontant betaling 

 

For mer informasjon knyttet til de enkelte bestemmelsene, se rapporten. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne saken? 

 

Bærekraftmålene om samarbeid for å nå målene, god utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst, 

mindre ulikhet og bærekraftige byer og samfunn er bærekraftsmål som har betydning for denne saken. 

Særlig bærekraftsmålet om å oppnå anstendig arbeid og økonomisk vekst har betydning for hvilke 

bestemmelser kommunen inntar i sine seriøsitetsbestemmelser. Seriøsitetsbestemmelsene er med på å 

redusere uformelt og svart arbeid, som bidrar til oppnåelsen av målet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen innfører de seriøsitetskrav som kommunestyret bestemmer. Basert på vurderingen til 

Wiersholm er flere av dagens seriøsitetskrav i strid med annen lovgivning. Rådmannen er kjent med at 

KS utarbeider reviderte seriøsitetsbestemmmelser i tråd med rapporten fra Wiersholm. KS regner med å 

oppdatere de omforente seriøsitetsbestemmelsene så raskt som mulig ved å innta noen justeringer. 

Deretter vil de starte opp arbeidet med å forhandle om forslagene til BNL og Fellesforbundet. Det er 

usikkert hvor lang tid det vil ta. 

 

Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret om å vedta de omforente seriøsitetsbestemmelsene så snart 

disse foreligger etter forhandlinger med BNL og Fellesforbundet. Frem til disse er vedtatt anbefaler 

rådmannen å bruke de reviderte bestemmelsene til KS, slik at våre krav er i tråd med lovgivningen. 

 

 

Vedlegg 

 
1. Vedlegg 1- Evaluering seriøsitetskrav Utbygging.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Trond Skogdal 
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Vedlegg 1- Foreløpig evaluering av seriøsitetskrav i utbyggings 
prosjekter, Ringerike kommune 

 

Oppsummering/ konklusjon 
 
Flere entreprenører har gitt tilbakemeldinger på at de er positive til at kommunen stiller krav for å 
motvirke sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. En foreløpig evaluering viser at 
leverandørene har fokus på og strekker seg langt for å imøtekomme kravene. Samtidig har vi mottatt 
tilbakemelding fra flere leverandører på at enkelte av kravene er vanskelige å etterleve. Dette dreier 
seg i hovedsak om antall ledd underleverandører og kravet til andel av lærlinger. Det er en reel fare 
for begrensning av konkurranse og at lokale aktører kan miste muligheten til å delta i 
anbudskonkurranser som følge av dette. Vi har fått opplyst at dette skyldes den totale tilgangen på 
lærlinger i regionen sett i forhold til nåværende aktivitetsnivå. Når det gjelder kravet om kun ett ledd 
underleverandører har vi fått tilbakemelding på at dette ikke er praktisk gjennomførbart, grunnet 
måten prosjektene organiseres og gjennomføres på.  
 
Eksempel: krav om ett ledd kan eksempelvis medføre at et mindre, lokalt firma ikke kan tilby pris til 
våre kontraktpartnere sine underentreprenører. Dette kan bety at kun store firmaer som har alle 
tjenester «inhouse» kan delta i prosjektene.   
 
Utbygging anser det som hensiktsmessig å lempe på krav om antall ledd underentreprenører. Kravet 
til andel av lærlinger og kravet om bruk av andel fast ansette bør vurderes på nytt ved neste 
evaluering av seriøsitetsbestemmelsene.  

 

Evaluering 
 
Vi har forespurt våre leverandører på de prosjektene vi har kontraktsfestet seriøsitetskravene, om 
deres foreløpige synspunkter. Så langt inkluderer dette tre store og ett mellomstort 
investeringsprosjekt.  

 

Krav om bruk av fast ansatte 
 
Gjeldende krav: 
I all hovedsak skal Leverandør benytte fast ansatte ved utførelse av oppdrag for Ringerike kommune. 
Arbeidet skal utføres av Leverandør og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved 
underentreprenør og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge dokumentasjon på 
ansettelsesforholdet. 
 
Tilbakemelding fra leverandør:  
Vi har som mål ha flest mulige egenansatte fagarbeider. Dette jobber vi kontinuerlig med og har også 
dermed en svært høy andel av dette. Men ved stor aktivitet vil dette også begrense seg. Så vi må også 
i visse tilfeller sette bort deler av våre kontrakter til andre entreprenører for å dekke 
aktivitetsbehovet. I perioder vil det da kunne være vanskelig å fult ut dekker krav om både 
fagarbeider og egenansatt. 
 
Evaluering: 



Utbygging tolker ikke bestemmelsene til å omhandle krav om egne ansatte, men fast ansatte. 
Foreløpig har ikke bestemmelsen vist seg å være problematisk å følge, men vi anbefaler at dette 
kravet vurderes på nytt ved neste evaluering av seriøsitetsbestemmelsene.  
 

Krav om faglærte håndverkere 
 
Gjeldende krav: 
Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt 
anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert 
fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. 
Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er 
utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i 
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-
land. 
 
Det spesifiseres at bestemmelsen om faglærte også gjelder for innleid arbeidskraft med lønn mellom 
oppdrag, og at for enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier. 
Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig 
oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Oppdragsgiver kan stanse 
arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en 
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiver. 
 
Tilbakemelding fra leverandør 
Generelt har vi lite erfaringstall rundt dette, og dermed vanskelig å mene noe spesielt. Andel 
fagarbeidere vil også variere en god del fra prosjekt til prosjekt, avhengig av type prosjekt. 
Vi er i den situasjonen at vi har mange egne ansatte og mange med fagbrev, og vil klare ett 40% krav 
relativt enkelt. Fokuset blir videre å kjøpe inn underentrepriser hvor andelen fagarbeidere er høy. 
 
Evaluering 
Kravet om bruk av fagarbeidere har foreløpig ikke vist seg vanskelig å oppfylle. Hoveddelen av 
arbeidere på byggeplasser hvor kravene er implementert er oppgitt å ha godkjent norsk fagbrev eller 
tilsvarende fra sitt hjemland.  
 
 

Lærlinger 
 
Gjeldende krav: 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 
anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, 
samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. Kravene kan oppfylles ved at 
arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter 
kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5. Kravene kan også oppfylles ved å 
benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land og personer som er under 
systematisk opplæringen og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i 
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land. 
Kravet skal oppfylles av Leverandøren og underleverandører. 
Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet kan Oppdragsgiver 
unntaksvis tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. 



Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, 
sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over 
antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. 
Lærlingekravet gjelder anskaffelser over 1 750 000 kroner. 
 
Tilbakemelding fra leverandør 
Lærlinger er begrenset til de som tar utdannelse og dermed et begrenset antall som skal fordeles på 
alle bedrifter og igjen på ulike prosjekt. Da kan 10% bli vanskelig til enhver tid å oppfylle. Hvilken 
prosent andel som er oppnåelig er vanskelig å anslå, men det kan virke som 10 % kan være ett høyt 
tall for Ringerike, da det er begrenset antall som utdanner seg i denne retningen og stor pågang for å 
ha dem, og til slutt dekke det offentlige kravet.  
 
Evaluering 
Vi opplever at leverandører etterstreber å oppfylle kravet på 10%, men at dette i praksis kan være 
vanskelig å etterleve. I enkelte faggrupper finnes det ikke nok lærlinger til å dekke dette kravet. 
Entreprenører melder at det er utfordrende å få tak i lærlinger. Det kan pr i dag se ut for at kravet er 
for strengt i forhold til hva som er praktisk gjennomførbart i Ringerike.  

 

Begrensning i antall ledd underleverandører:  
 
Gjeldende krav 
Oppdragsgiver tillater ikke mer enn ett ledd underleverandør i vertikal kontraktskjede. Bruk av 
underleverandører skal som hovedregel fremkomme av Leverandørs tilbud i anbudskonkurransen. 
Det vil framgå av kontrakten hvilke underleverandører Oppdragsgiver har godkjent. 
Oppdragsgiver kan godkjenne flere ledd når det foreligger en god begrunnelse. 
Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft krever 
skriftlig begrunnelse fra Leverandør ved innlevering av tilbud, og så snart det er kjent for 
Oppdragsgiver, i hele byggeperioden. Det skal godkjennes av Oppdragsgiver. 
Leverandør plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne ansatte, 
enmannsforetak, innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av fagbrev inntas i kontrakter med 
underentreprenører. Arbeidskraften skal være innleid i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-12a og 
kap. 13 til 14. 
 
Tilbakemelding fra leverandør 
Ledd i kontraktkjeden er en utfordring i bransjen, da det i mindre grad er bedrifter som er 
totaldekkende for kontrakts aktiviteter som de har påtatt seg. Ofte vil en aktivitet kreve flere typer 
fagarbeider, som kan avvike kjernevirksomheten. Eksempler på dette kan være grunnentreprenører 
som har som kjernevirksomhet å grave. Disse er ofte under entreprenør av en hovedbedrift og må ha 
hjelp til deler av tekniske løsninger forbundet til VA eller fjernvarme. (automatikk, pumper, styringer 
etc.).  
 
Tilbakemelding fra leverandør  
Som vi har diskutert tidligere, ett ledd under oss er ett ledd for lite. Kommunen må åpne for 2 ledd. 
Eksempelvis kontrahering av tekniske entreprenører: Dersom kommunen kun aksepterer 1 ledd må 
vi som byggentreprenør kontrahere f.eks automasjon, brannvarsling etc. direkte under oss. Dette er 
ingen heldig situasjon hverken for oss eller kommunen som oppdragsgiver. 
 
Evaluering: 
Dagens krav tillater ikke mer enn ett ledd underleverandør i vertikal kontraktskjede.  
Utbygging har i alle de større prosjektene behandlet flere dispensasjoner om bruk av flere ledd 
underentreprenører. Kravet til antall ledd underleverandør er ikke praktisk gjennomførbart å 



etterleve, ref. tilbakemeldinger fra leverandører. Utbygging anser det som hensiktsmessig å øke krav 
om antall ledd underentreprenører. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5098-9  Arkiv: J00  

 

Sak: 68/20 

 

Saksprotokoll - Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 04.06.2020: 
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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.: 19/5098-7  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.: 19/5098-8  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. 
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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. 
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- 

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 
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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 
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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.



Ringerike kommune, Plan for miljørettet helsevern 2020 - 2023

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern 9

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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Radon
Stråling
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Støy
Psykososialt miljø
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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



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2284-3  Arkiv:   

 

Sak: 21/20 

 

Saksprotokoll - Akson - intensjonserklæring for deltakelse  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 

Ringerike kommune signerer intensjonserklæring om deltakelse i Akson. Signeringen er 

uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket 

Akson. Intensjonserklæringen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk 

forpliktelse for kommunen på det nåværende tidspunkt. 

 

Eldrerådet tilslutter seg en signering, men ønsker å uttrykke en bekymring til konsekvensen av 

utvidet innsyn og personvern, og hvordan dette vil bli ivaretatt.  

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 02.06.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2284-2  Arkiv:   

 

Sak: 8/20 

 

Saksprotokoll - Akson - intensjonserklæring for deltakelse  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 

Ringerike kommune signerer intensjonserklæring om deltakelse i Akson. Signeringen er 

uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket 

Akson. Intensjonserklæringen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk 

forpliktelse for kommunen på det nåværende tidspunkt. 

 

Eldrerådet tilslutter seg en signering, men ønsker å uttrykke en bekymring til konsekvensen av 

utvidet innsyn og personvern, og hvordan dette vil bli ivaretatt.  

 
 

Behandling i Eldrerådet 25.05.2020: 

 

Tor Eid, digitaliseringssjef, orienterte om intensjonserklæringen om deltakelse i Akson: «En 

innbygger –en journal». 

 

Peder Gjerdrum fremmet følgende forslag til tilleggs punkt i rådmannens forslag til vedtak: 

«Eldrerådet tilslutter seg en signering, men ønsker å uttrykke en bekymring til konsekvensen 

av utvidet innsyn og personvern, og hvordan dette vil bli ivaretatt.» 

 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag med Gjerdrums forslag til tilleggs punkt ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2284-1   Arkiv:   

 

Akson - intensjonserklæring for deltakelse  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune signerer intensjonserklæring om deltakelse i Akson. Signeringen er uttrykk for 
kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. 
Intensjonserklæringen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for 
kommunen på det nåværende tidspunkt. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer Ringerike kommune til signering av intensjonserklæring 
om deltakelse i Akson. Akson er en stor satsing på helhetlig samhandling i helsesektoren og felles 
kommunal journal. Invitasjonen har gått til alle kommuner utenfor helseregion Midt-Norge, totalt 
291 kommuner. Helseregion Midt-Norge har allerede valgt en annen helhetlig samhandlingsløsning 
kalt Helseplattformen, denne er ikke tilgjengelig for kommuner i andre regioner. 

Regjeringen har forutsatt at kommuner tilsvarende over halvparten av innbyggerantallet utenfor 
helseregion Midt-Norge må undertegne intensjonsavtalen innen 1. juli 2020 for at arbeidet skal 
kunne være en del av budsjettprosessen for statsbudsjettet for 2021. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Bakgrunn for Akson, helhetlig samhandling og felles kommunal journal 
Dagens journal- og samhandlingsløsninger er fragmenterte mellom helseaktørene. Flere kommuner 
opplever at de løsningene de har ikke imøtekommer dagens eller morgendagens behov og krav til 
digital dokumentasjon og samhandling. Situasjonen vil utfordres ytterligere ettersom demografien 
endres og ressurstilgangen reduseres slik at tjenestebehov må løses på andre måter enn i dag.   
 
Konseptvalgutredningen som ble gjennomført av Direktoratet for e-helse i 2018 konkluderte med at 
helsepersonell ikke har god nok informasjon om pasientene, at dagens digitale arbeidsverktøy i 
kommunehelsetjenesten er lite egnet for å jobbe effektivt i, at langt de fleste mangler 
beslutningsstøtte som kan understøtte god praksis - og at mye tid som kunne gått til pleie og omsorg 
i stedet brukes på å innhente og kvalitetssikre informasjon.  



- 

 
Intervjuer gjennomført av Direktoratet for e-helse med helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten i 
2018 gir følgende bilde av dagens situasjon: 
 

• "Det er vanskelig å finne den viktige informasjonen om pasienten i journalsystemet, og holde 
seg oppdatert på eventuelle endringer.", Sykepleier i hjemmetjenesten 

• "Vi har foreldre på døren som ber om 6 ukers kontroll, så vet vi ikke at de har født engang.", 
Helsesøster i kommunen 

• "Det blir brukt enormt med tid og ressurser i dag både i fastlegepraksis og på legevakten for 
å innhente opplysninger som allerede finnes i ulike systemer […] Timevis ukentlig med 
gjennomgang av epikriser og prøvesvar gir overhodet ingen inntekt. Det samme gjelder all 
administrasjon og drift av legesenteret", Fastlege 

 
Direktoratet for e-helse anbefalte derfor i 2018 å anskaffe og innføre løsninger for helhetlig 
samhandling og felles journal (Akson) i alle kommunale helse- og omsorgstjenester, utenfor 
helseregion Midt-Norge. Samhandlingsløsningene vil gjelde hele helse- og omsorgstjenesten.  
 
Akson har som mål å sørge for at pasientinformasjon blir tilgjengelig til for rett behandler, på rett 
sted, til rett tid. Det vil gi helsepersonell støtte til de viktige valgene samtidig som man reduserer 
uønsket klinisk variasjon. Dette betyr at blant annet legevakt, fastleger, sykehjem, hjemmetjenesten 
og helsestasjoner bruker samme journalløsning (men som kan bestå av ulike underliggende 
systemer) med brukerflater og funksjonalitet tilpasset deres behov. I tillegg skal nasjonale e-
helseløsninger og felleskomponenter utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, 
kommuner og fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt. Samhandlingsløsningene 
og journal skal i sum legge til rette for bedre samhandling med andre statlige og kommunale 
tjenester, som for eksempel NAV og barnevern.  
 

 

Akson er en av bærebjelkene i norsk e-helsepolitikk 
Melding til Stortinget nr. 9 (2012-2013), Én innbygger – én journal, beskriver målene for arbeidet 
med digitalisering i helsesektoren. Målene er fastholdt senest i Meld. St. 7 (2019-2020), Nasjonal 
helse- og sykehusplan 2020-2023. Hovedmålene er at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til 
pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester, og 
data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. 
 
Ambisjonen om Én innbygger – én journal er særlig knyttet til tre pågående parallelle tiltak:  

• Modernisering og samordning av journal og kurveløsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, 
Vest og Sør-Øst.  

• Etablering av Helseplattformen i Midt-Norge  
• Akson - tiltak for felles kommunal journal og helhetlig samhandling for kommunene utenfor 

helseregion Midt-Norge  
 

«Akson - helhetlig samhandling og felles kommunal journal» er et nasjonalt prosjekt som skal 

resultere i en felles kommunal pasientjournal og felles digitale løsninger som knytter helse-Norge 

sammen på tvers av virksomheter. Målet er at pasientenes helseinformasjon skal være tilgjengelig på 

rett sted, til rett tid, til rett person, uavhengig av hvor i helsetjenesten pasienten befinner seg, men 

også legge til rette for bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for 

eksempel NAV og barnevern. 

 
Tiltaket er gjennom forprosjektet av direktoratet for e-helse anbefalt delt opp i to program: 



- 

 
• Akson journal: Felles kommunal pasientjournal innebærer at helsepersonell i kommunene 

jobber i en felles journalløsning – men løsningen kan bestå av ulike systemer som spiller 
sammen. Dette betyr at for eksempel legevakt, fastleger, sykehjem, hjemmetjenesten og 
helsestasjoner vil kunne være brukere av samme løsning med brukerflater tilpasset deres 
behov. 

• Akson samhandling: Helhetlig samhandling i hele helsesektoren. Dette programmet 
omfatter løsninger for bedre samhandling i hele helsetjenesten. Samhandlingsløsningene 
skal gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og fastleger bedre mulighet til å 
utveksle informasjon digitalt. 

 

Realiseringen av Akson, et nasjonalt forprosjekt 
Et samlet Nasjonalt e-helsestyre (der også KS og kommuner er representert), gav sin støtte til 
direktoratets anbefaling om Akson i Nasjonalt e-helsestyre i juni 2018. I etterkant av dette ble det 
gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) som støttet konseptvalget og anbefalte at forprosjektet 
ble iverksatt så raskt som mulig. Den eksterne kvalitetssikringen bemerket særskilt at det bør være 
en stor grad av forpliktelse før et såpass stort tiltak kan igangsettes.  

 
KS ga sin støtte til igangsetting av forprosjekt både gjennom eget brev og i et felles brev med Den 
norske legeforening med forventninger til føringer for det videre arbeidet i februar 2019. KS 
Storbynettverk bekreftet deres støtte til igangsetting av forprosjekt i brev til Helse- og 
omsorgsdepartementet i mars 2019. I april 2019 ga Helse- og omsorgsdepartementet Direktoratet 
for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt og utarbeide et sentralt styringsdokument i tråd 
med statens prosjektmodell. Forprosjektet skulle blant annet vurdere strategi for stegvis 
gjennomføring, modeller for organisering og ansvarsfordeling, finansiering, gevinstrealisering og 
anskaffelsesstrategi.  
 
Det sentrale styringsdokumentet ble i forprosjektet utarbeidet etter innspill fra representanter for 
kommunesektoren, herunder forhold som det må arbeides videre med å videreutvikle og 
tydeliggjøre gjennom 2020. Direktoratet for e-helse overleverte det sentrale styringsdokumentet til 
Helse- og omsorgsdepartementet den 29. februar 2020 etter at Nasjonalt e-helsestyre den 27. 
februar 2020 hadde sluttet seg til hovedinnretningen i dokumentet med en supplerende uttalelse fra 
kommunesektorens representanter. I tråd med statens prosjektmodell gjennomgår det sentrale 
styringsdokumentet nå ekstern kvalitetssikring (KS2), som planlegges ferdigstilt innen sommeren 
2020. 
 
Tiltaket er basert på og forutsetter videre et tett samarbeid mellom stat og kommune for å sikre 
finansiering og realisering av tiltaket. Det sentrale styringsdokumentet og ekstern kvalitetssikring 
danner grunnlaget for at Helse- og omsorgsdepartementet kan fremme en sak om videre finansiering 
av tiltaket i statsbudsjettet for 2021. Statens videre tilrettelegging for Akson forutsetter signering av 
intensjonserklæringer med kommuner som representerer minimum halvparten av befolkningen 
utenom helseregion Midt-Norge. Frist for signering er 1. juli 2020. Det er et mål om 100 % deltakelse 
fra kommunene utenfor Midt-Norge. Det er foreløpig lagt til grunn en tilnærming basert på 
frivillighet, uten lovpålegg for kommune, fastleger og andre private aktører med avtale. 
 

Hva betyr det å stå utenfor Akson og hvilke fordeler vil et samarbeid gi?  
Det er frivillig for kommunen å delta i Akson tiltaket. Kommunen, fastleger og andre private med 
avtale står derfor fritt til å benytte egne journalløsninger, men det påhviler fortsatt den enkelte 
virksomhet å utvikle sine journalsystemer i tråd med nasjonale krav, føringer og standarder. Helse- 
og omsorgsdepartementet har fremmet en ny lov for Stortinget (Prop. 65L Lov om e-helse) som trolig 
vil bli behandlet før sommeren. Loven regulerer kommunenes plikt til å ta i bruk standarder, 



- 

nasjonale e-helseløsninger og betale for dem. Dersom loven vedtas vil den innebære at alle 
helsevirksomheter vil ha plikt til å sørge for at egne journalløsninger til enhver tid anskaffes, utvikles 
og forvaltes opp mot standardiserte myndighetskrav og nasjonale fellesløsninger og ta disse i bruk i 
tjenesten.  
 
En felles kommunal journal vil legge til rette for felles dialog og oppfølging av leverandører samt en 
koordinert implementering av ny funksjonalitet og robuste sikkerhetstiltak. Deltakelse i felles 
virksomheten Akson journal vil gjøre det mulig å dele kompetanse og avlaste deltagende kommuner i 
arbeidet med felles løsninger. Med helhetstenkning og samarbeid på tvers er det mulig å 
tilrettelegge for en aldrende befolkning og frigjøre flere ressurser til pleie og omsorg. Akson kan 
gi samarbeidsarenaer mellom kommune og stat, og også mellom ulike etater i kommunal sektor som 
jobber sammen om innbyggernes behov. Det kan gi mulighet for å skape mer teknologisk like 
utgangspunkt i kommunene, og sikre helhetlige nasjonale løsninger på oppdatert og fremtidsrettet 
infrastruktur.      

 

Kommunesektorens inngående premisser for forprosjektet Akson 
Legeforeningen og KS sendte den 15. februar 2019 et felles brev til Helse- og omsorgsdepartementet 
med en felles plattform for realiseringen av visjonen om helhetlig samhandling og felles kommunal 
journal som utgangspunkt for støtte til igangsetting av forprosjektet. Noen av de viktigste 
budskapene her er:  
 
 

• Journalløsningen kan bestå av ett eller flere systemer som må tilrettelegge for effektiv drift, 
og god pasientbehandling i den enkelte virksomhet og i et forløpsperspektiv.  

• Det bør legges til rette for trinnvis tilnærming til innføring av både samhandlings- og 
journalløsningene.  

• Det må sikres nødvendig fleksibilitet i løsningene som balanser behovet mellom deling av 
strukturerte data og fritekst.  

• Det er viktig med ulike arbeidsflater der de ulike helseprofesjonene får verktøy som 
understøtter deres arbeidshverdag på en best mulig måte.  

• Det bør være aktiv porteføljestyring av tilgrensede initiativ, der legemiddelområdet har aller 
høyest prioritet.  

• Journalløsningen må ha fleksibilitet for tilpasning til lokale kliniske behov.  
• Det må legges til rette for at alle kommunalt eide virksomheter kan anskaffe og ta i bruk 

løsningene. 
KS sammen med deltagende kommuner har hele veien lagt disse føringene til grunn i arbeidet med 
innspill og posisjoner til forprosjektet, blant annet at løsninger for samhandling om medisiner (som 
Pasientens Legemiddelliste (PLL) og Sentral forskrivningsmodul (SFM)) ferdigstilles og prøves ut så 
snart som mulig.  Dette vil etter KS og deltagende kommuners vurdering kunne bidra til å kunne 
hente ut gevinster tidlig, samtidig som det gir viktige erfaringer i forkant av Akson journal.  

 

Behov for et felles digitalt løft i helse- og omsorgsektoren 
Direktoratet for e-helse gjennomførte en konseptvalgutredning i 2018 som konkluderte med at 
«dagens løsninger er til hinder for oppfyllelse av politiske mål om en effektiv og bærekraftig 
helsetjeneste som tilbyr helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå og 
virksomheter. Digitalisering og teknologi er viktige virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige 
pasientforløp. Kommunenes behov for bedre arbeidsverktøy og bedre samhandling er stort i dag og 
forsterkes ytterligere i årene som kommer som følge av demografisk utvikling og mål om økt 
ansvarsoverføring til kommunene. Dagens løsninger tilfredsstiller ikke krav til informasjonssikkerhet 



- 

og personvern. Det er behov for et nasjonalt tiltak som utnytter teknologiske muligheter til å styrke 
pasientsikkerhet og kvalitet og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse» 
 
Et felles digitalt løft vil ifølge konseptvalgutredningen kunne gi store ressursbesparelser, redusere feil 
og skader og gi alle som møter kommunehelsetjenesten bedre og mer helhetlig helsehjelp. For 
innbygger gir det mulighet til å være mer aktiv i egen helsehjelp og ivareta sine 
personvernrettigheter. Akson-tiltaket vil på denne måten bidra til å understøtte følgende behov: 
 

 Det er behov for bedre kapasitetsutnyttelse i helsetjenesten for å håndtere fremtidig 
etterspørsel etter tjenester som følge av demografiske utviklingstrekk og redusert økonomisk 
handlingsrom.  

 Det er behov for å utnytte mulighetene den medisinske og teknologiske utviklingen gir for å 
bidra til økt trygghet, mestring og livskvalitet for innbygger og økt kvalitet og effektivitet i 
helse- og omsorgstjenesten.  

 Det er behov for løsninger som understøtter bruk av ny teknologi som støtter at helsehjelp i 
større grad kan gis i hjemmet og flere kan bo hjemme lenger.  

 

Hovedtrekk i styringsdokumentet og behovet for videre arbeid 
Det sentrale styringsdokumentet gir konkrete anbefalinger til det videre arbeidet med realisering av 
løsninger for helhetlig samhandling i helsetjenesten og felles kommunal journal. Det har vært 
nedlagt et betydelig arbeid gjennom forprosjektet, men som styringsdokumentet også identifiserer 
gjenstår det videre arbeid og avklaringer på flere områder. Dette er arbeid som vil pågå i 2020 i 
samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Direktoratet for e-helse, KS og en gruppe 

kommuner (Bergen, Bodø, Bærum, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Vinje).  
 
Under gis en overordnet beskrivelse av hovedtrekkene i styringsdokumentet, hva dette betyr for 
kommunen og hva som må legges vekt på i det videre arbeidet. 

 
a. Styring, organisering og ansvarsdeling 
Det sentrale styringsdokumentet anbefaler å realisere Akson i to programmer, Akson journal og 
Akson samhandling. Styringsdokumentet legger til grunn at ansvaret for å anskaffe, etablere, 
drifte, forvalte og videreutvikle felles kommunal journalløsning (program Akson journal) legges 
til en virksomhet med kommunalt majoritetseierskap. Denne virksomheten er heretter omtalt 
som «Selskapet Akson journal».  
 
Staten er villig til å ha en minoritetspost i selskapet dersom kommunene ønsker det. Det 
forutsettes også at Stortinget gir sin tilslutning til dette. Det er en langsiktig målsetning at felles 
kommunal journalløsning har en deltakelse fra alle 291 kommuner utenfor Midt-Norge, men det 
er ikke realistisk at alle kommuner går inn med en eierandel når selskapet planlegges å bli stiftet i 
2021.  Det må derfor legges til rette for en prosess hvor noen kommuner velger å gå foran, både 
som medeiere i virksomheten og aktive deltagere i anskaffelses- og utviklingsarbeidet, men med 
mulighet for andre å slutte seg til etterhvert.  
 
Det er igangsatt et arbeid for å avklare hvordan eier- og virksomhetsstyring skal gjennomføres for 
Akson journal og hvordan en felles styring med Akson samhandling skal realiseres. Å starte med 
noen kommuner kan redusere kompleksitet og risiko i prosjektet. Det skal samtidig legges opp til 
gode prosesser for å sikre medvirkning og forankring også blant de kommuner som ikke deltar 
aktivt inn i selskapet fra start, men har positiv intensjon om å gå inn på et senere tidspunkt. 

Programmet Akson samhandling legges til Direktoratet for e-helse som vil få ansvaret for å 
realisere steg 1 i utviklingsretningen for helhetlig samhandling, og vil være hovedansvarlig for at 
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målene nås. Norsk Helsenett SF vil i henhold til avtale med Direktoratet for e-helse gis ansvaret 
for utførelse av nødvendige anskaffelser og IKT-utviklingsaktivitet i steg 1. Steg 1 innebærer også 
et forprosjekt for steg 2 som også vil skje i tett samarbeid med Norsk Helsenett SF. 

b. Finansiering 
Styringsdokumentet anbefaler finansieringsprinsipper som omhandler tilskuddsordninger, 
låneopptak og tjenesteprising. Prinsippene er nærmere redegjort for i vedlagt oppsummering av 
styringsdokumentet sendt fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Felles kommunal journalløsning anbefales av Direktoratet finansiert av kommunene, både selve 
investeringen og i forvaltning- og drift. Dette i tråd med kommunenes ansvar for å finansiere 
egne journalløsninger i dag.  Staten finansierer imidlertid myndighetsoppgaver og 
programaktiviteter.  Det er en vesentlig andel av de betalbare investeringskostnadene i 
journalløsningen. Det legges også til grunn at Staten vil finansiere det første steget av 
samhandlingsløsningene (Akson samhandling) på 709 millioner.  
 
Styringsdokumentet estimerer de totale investeringskostnadene for felles kommunal journal til 
8,8 milliarder hvorav staten dekker 1,4 milliarder. Resterende på 7,4 milliarder dekkes av 
kommunene hvorav 45 % er til selve gjennomføringen av programmet Akson journal, mens 
resterende 55 % er lokale innføringskostander som i hovedsak er ressursbidrag fra den enkelte 
kommune. Figuren under viser fordelingen mellom betalbare og ikke-betalbare kostnader, der 
lokale innføringskostander på 2,9 milliarder inkluderer ressurser som antas å medgå til regionale 
og lokale mottaksprosjekter i kommunene og kostnader til opplæring. 
 

 
 
Det arbeides videre med å tydeliggjøre finansieringsmodellen og hvordan denne kommer til 
anvendelse både samlet og over tid, slik at de kommunaløkonomiske konsekvensene av tiltaket 
blir tydeliggjort.  Dette vil blant annet avhenge av detaljer rundt selskapsetableringen av 
virksomheten «Akson journal AS».  
 
Også er det heller ikke slik at kostnadene kan sammenlignes med kostnadene man har i dag, men 
med det fremtidige kostnadsnivået som den enkelte kommune vil måtte legge til grunn dersom 
man hver for seg skulle modernisere journalløsningene for å understøtte samhandling, 
integrasjon mot velferdsteknologiske løsninger og bedre arbeidsverktøy for tjenesten. 
 
Akson har som mål å bidra til bærekraftige, trygge og fremtidsrettede helsetjenester. Løsningene 
vil koste mer enn dagens løsninger gjør, men samtidig ha betydelig gevinster for samfunnet. Ved 
å samarbeide om Akson blir kostnadene lavere og kvaliteten trolig bedre enn om kommunene 
gjør det hver for seg. 
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c. Gevinster 
Direktoratet for e-helse har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket Akson som 
viser at tiltaket er lønnsomt som helhet.  
 
Analysen viser at det potensielt er store gevinster å hente for kommunene på blant annet to 
områder: 

• Redusert tidsbruk på informasjonsinnhenting, dokumentering og samhandling for 
helsepersonell 

• Unngåtte kostnader i helse- og omsorgstjenesten som følge av færre uønskede hendelser 
Hver enkelt kommune må på bakgrunn av dette utarbeide egne analyser når gevinster skal 
realiseres i den enkelte kommune og virksomhet. Man går gjerne fra å snakke om en estimert 
verdi av en nyttevirkning til konkrete gevinster som kan måles og nyttiggjøres.  
 
Ved innføring av felles kommunal journalløsning vil det være den enkelte kommunes ansvar å 
identifisere, realisere, følge opp og nyttiggjøre seg av gevinster fra Akson. I dette ligger at 
kommunene selv må ta stilling til hvilke gevinster man ønsker å oppnå med Akson, hvordan 
gevinstene kan måles og hvordan kommunen vil nyttiggjøre seg av gevinstene når de er realisert. 
Selv om ansvaret ligger hos kommunene vil Programmet Akson journal bistå med verktøy, 
veiledning og støtte i innføring og gevinstarbeid før, under og etter implementering av løsningen. 
 
Samtidig som ansvaret for gevinstrealisering ligger hos den enkelte kommune er det et behov for 
å følge opp at tiltaket gir ønskede resultater på et nasjonalt nivå. Det er identifisert fem gevinster 
som vil følges opp av Programmet Akson journal:  

 Frigjort tid for personell som jobber i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 Færre uønskede hendelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 Bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 Bedre IKT-sikkerhet og enklere ivaretakelse av personvern 

 Bedre styringsinformasjon og grunnlag for erfaringsdeling og kvalitetsforbedring 
kommunal helse- og omsorgstjeneste, forskning og innovasjon 

 

d. Anskaffelse og gjennomføring skal legge til rette for stegvis utvikling og lokal innovasjon 
Målet er at Akson i tillegg til å understøtte målet om bærekraftige, gode og effektive helse- og 
omsorgstjenester, også skal legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. Akson skal 
realiseres med en åpen og fleksibel arkitektur med et omfang som er tilpasset alle kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Det legges til rette for en stegvis gjennomføring både når det gjelder 
utvikling og innføring, og det vil bli flere anskaffelser. Det vil bli lagt stor vekt på at en felles 
kommunal journalløsning har åpne grensesnitt basert på internasjonale standarder, slik 
kommunen har mulighet til å tilrettelegge for lokal innovasjon og bruk av tilknyttede løsninger.  
 
Det sentrale styringsdokumentet anbefaler en kontraktsstrategi der det inngås kontrakt med én 
leverandør for felles kommunal journal gjennom felles «Selskap Akson journal». Tilbyderne kan 
velge å gå i kompaniskap med underleverandører for å dekke nødvendig funksjonalitet, 
kompetanse og kapasitet, men må ta ansvaret for at leveransene oppfyller behovet og fungerer 
enhetlig. Ettersom det er lagt til grunn en stegvis utvikling og innføring kan det være en periode 
der det vil være behov dagens løsninger inntil ny felles kommunal journal ivaretar de komplette 
behovene helsetjenesten har. Kontraktsstrategien gir rom for å gjennomføre tilleggsanskaffelser 
i parallell eller etterkant av journalanskaffelsen. I praksis vil det derfor kunne pågå små og store 
anskaffelser gjennom hele programmets levetid.  

 
e. Eksisterende samhandlingsaktiviteter 
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Styringsdokumentet fra Direktoratet for e-helse anbefaler at de pågående 
samhandlingsaktivitetene får høy prioritet for å sikre at dette kommer på plass til innføringen av 
Akson journal. Det skal etableres tydelige planer for å sikre realisering av pågående aktiviteter 
for digital samhandling, der legemiddelområdet prioriteres høyt og slik at det for kommunene 
blir forutsigbarhet i det samlede løpet for innføring av nasjonale e-helseløsninger.  

 

f. Risiko 
Styringsdokumentet angir den største risikoen i mobilisering- og anskaffelsesfasen til å gjelde 
behovet for forpliktelsesavtaler fra et tilstrekkelig antall kommuner før kunngjøring av 
anskaffelse. Mangel på forpliktende deltakelse vil føre til en forsinkelse eller at tiltaket stanses. 
Den forpliktelsen er til forskjell fra intensjonserklæringene som det nå søkes tilslutning til. 
 
Styringsdokumentet peker ellers på øvrige risikoområder som må håndteres videre i 
virksomheten og i samstyringsmodellen mellom stat og kommune.  

 

 

Akson som grunnlag for kommunal samordning  
Akson er basert på et samarbeid mellom stat og kommune om anskaffelse, innføring, drift og 
forvaltning av løsninger som er viktige for helse- og omsorgstjenesten – og er dermed helt i tråd med 
Regjeringens digitaliseringsstrategi, Én digital offentlig sektor som KS og regjeringen har samarbeidet 
om. At kommunene går sammen vil kunne gi større gjennomføringskraft og sørge for at 
kommunenes stemme kommer tydeligere og mer samordnet frem overfor leverandørene, noe som 
også er i tråd med samordningsarbeidet for digitalisering i kommunal sektor.  Akson vil føre til 
nødvendige endringer for kommunene og helsepersonell, og gi mulighet for nye måter å arbeide på. 
Det er viktig at dette forberedes godt hos alle parter i det videre arbeidet. Kommunene er sentrale i 
den videre styringen av prosjektet. Hvordan kommunal medvirkning skal organiseres vil tas opp som 
eget tema.  
 
Samarbeidet mellom kommunal sektor og stat om Akson er et viktig tiltak som skal bidra til 
realisering av kommunale og nasjonale målsetninger. Det er viktig at alle helseaktører, inklusive 
kommuner, i fellesskap støtter det videre arbeidet for å sikre en helhetlig og samordnet tilnærming. 
 

Viktig beslutningspunkter for kommunen og overordnet tidslinje 
Kommunene inviteres til signering av intensjonserklæringen. Intensjonserklæringen innebærer ikke 
noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktende for kommunen. Undertegning av 
intensjonserklæringen vil være et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det 
videre arbeidet med tiltaket Akson. Dette er et viktig første steg i den videre prosessen med 
realisering av Akson. 
 
Regjeringen har forutsatt at kommuner tilsvarende over halvparten av innbyggerantallet utenfor 
helseregion Midt-Norge må undertegne intensjonsavtalen innen 1. juli 2020 for at arbeidet skal 
kunne være en del av budsjettprosessen for statsbudsjettet for 2021. I tillegg vil eksterne 
kvalitetssikring (KS2) av tiltaket inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag.   
 
De neste beslutningspunktene er skissert i intensjonserklæringen og gir for de kommunene som 
ønsker å delta videre, muligheten for aktiv deltakelse og medeierskap, eller opsjon.  
 
Kommunen vil inviteres til å behandle disse punktene i 2021. Nærmere tidspunkter vil klargjøres 
etter de statlige beslutningsprosessene i 2020. Figuren under er en illustrativ tidslinje som forutsetter 
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signering av intensjonserklæringene, ferdigstillelse av forberedelsesarbeid til virksomheten Akson 
journal og positiv stortingsbehandling. Tidslinjen vil avstemmes og oppdateres etter hver milepæl.   
 

 
 

 

 

Rådmannens vurdering 
Formålet i intensjonserklæringen er at «Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig 
helse- og omsorgstjeneste som er helhetlig og koordinert, bidra til god samhandling mellom 
aktørene og samhandling med andre kommunale og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider 
med. Pasientens og brukerens behov og ønsker skal stå i sentrum. Akson skal bidra til at 
helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon, innbyggere skal ha tilgang på 
digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, 
styring og forskning. 
Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og 
nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester 
og de som disse samhandler med.» 
Akson vil bli et spleiselag mellom staten og kommunene. Det er gjennomført beregninger av de 
totale kostnadene, og det er anbefalt en fordelingsnøkkel. Dette vil koste penger, men det er 
foreløpig uklart hvor mye og når. Rammebetingelsene blir tydeliggjort i det kommende arbeidet med 
tiltaket. 
Rådmannen støtter målene tiltaket Akson søker å oppnå. Nye krav til samhandling og pasientjournal 
vil bli lovregulert, dette fører til utvikling av våre fag- og samhandlingssystemer enten vi velger Akson 
eller ikke. Slik utvikling vil uansett ha en kostnad. Det vil bli flere beslutningspunkter framover, og 
kommunene som signerer intensjonserklæringen om deltakelse nå vil i 2021 behandle om de ønsker 
å inngå en forpliktelsesavtale eller en opsjonsavtale for tilknytning. 
Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune signerer intensjonsavtalen for deltakelse i Akson. 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 - Intensjonserklæring, Akson 

Vedlegg 2 - Sentralt styringsdokument - Akson, helhetlig samhandling og felles kommunal 

journalløsning, sammendrag 

Vedlegg 3 - Sentralt styringsdokument - Akson, helhetlig samhandling og felles kommunal 

journalløsning 
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Akson

Intensjonserklæring for kommuner utenfor helseregion Midt - Norge

Formål og bakgrunn

Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig helse - og omsorgstjeneste som er helhetlig
og koordinert , bidrar til god samhandling mellom aktørene og samhandling med andre kommunale
og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider med . Pasientens og brukerens behov og ønsker skal
stå i sentrum. Akson skal bidra til at helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon,
innbyggere skal ha tilgang på digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for
kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning .

Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløs ning for kommunale helse - og omsorgstjenester og
nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester
og de som disse samhandler med . 1

Om intensjonserklæringen

Undertegning av denne intensjonserklæringen er e t uttrykk for kommunens støtte til og intensjon
om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. Signering innebærer ikke noen
kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for kommunen. Se videre beskrivelse av tiltaket i
vedlagt oppsummerin g av hovedpunktene fra styringsdokumentet.

Forutsetninger for det videre arbeidet

Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra kommuner
som representerer minst halvparten av befolkningen utenfor helseregion Midt - Norge. Videre statlig
arbeid med tilrettelegging for Akson fra 2021 forutsetter også vedtak i regjeringen og Stortinget.

D et gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i
samarbeid med KS/ kommunal sektor. Utredningen omfatter bl.a. å avklare kommunenes
organisering av eierskap, finansieringsmodeller mellom kommuner som går i front og de kommuner
som kommer etter, aksjonæravtaler og oppkapitalisering av selskapet. I tillegg skal utredningen
tydeliggjøre ansv ars - og kostnadsfordelingen samt felles styringsmekanismer i tiltaket som helhet.

1 Felles journalløsning for alle kommuner i opptaksområdene for Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør -
Øst RHF. Kommunene i helseregion Midt - Norge inngår i arbeidet med Helseplattformen – en felles
journalløsning for kommunene og spesialisthelsetjenesten i denne regionen .



Dette inkluderer avtaler, finansiering og avhengigheter mellom virksomheten for Akson samhandling
og Akson journal.

Staten skal med utgangspunkt i det sentrale styringsdokum entet og i samarbeid med sektoren også
utarbeide et veikart for nasjonal e - helseportefølje, hvor sammenheng og avhengigheter synliggjøres.

Det legges til grunn at Akson - tiltaket som helhet skal realiseres gjennom to programmer, herunder
Akson journal og Ak son samhandling, i hver sin virksomhet. Tiltaket er et systematisk og langsiktig
utviklingsarbeid som skal utvikles og lanseres stegvis. Tiltaket skal være basert på åpne og fleksible
løsninger.

Det legges til grunn at programeierskapet til f elles journalløsning legges til ett selskap , her benevnt
som " Selskapet Akson journal" . Selskapet vil ha kommunalt majoritetseierskap. Staten ved Helse - og
omsorgsdepartementet er villig til å gå inn på eiersiden i et aksjeselskap med en minoritetspost som
ikke gir negativ kontroll, dersom kommunene ønsker det. Det vil si at statens eierandel skal være
mindre enn 34 pst. "Selskapet Akson journal" vil anskaffe, drifte, forvalte og videreutvikle løsning(er)
for felles kommunal journa l.

Det legges til grunn a t staten finansierer kostnader til program - og myndighetsoppgaver knyttet til
investeringer i felles kommunal journal. Det legges videre til grunn at kommunene som tar løsningen
i bruk betaler sin del av investeringen og påfølgende drift og forvaltningskos tnader. Videre legges det
til grunn at staten finansierer investeringskostnadene til steg 1 i utvikling av helhetlig samhandling.
Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold dekkes av de aktørene som tar løsningene i bruk. Det
legges videre til grunn a t staten vil bidra med ressurser og kompetanse ved senere forberedelse til og
etablering av " S elskapet Akson journal".

Styringsmodellen som skal etableres for både tiltaket som helhet og "Selskapet Akson journal" vil
sikre kommunal sektor innflytelse på he lheten, og sammenslutningen av deltagende kommuner
bestemmende innflytelse i "S elskapet Akson journal" . Selskapsformen kan bli endret avhengig av
utviklingen i eiermodellen. En statlig eierpost forutsetter aksjeselskap som selskapsform.

Om organisering av arbeidet i 2020

Et utvalg kommuner vil sammen med KS inngå i det videre arbeidet i 2020 med å avklare
rammebetingelser og premisser for styring, organisering, finansiering og ansvarsdeling av Akson som
helhet . Formålet med arbeidet er å:

1. avklare kommunal organisering som understøtter effektive prosesser og sikrer god
medvirkning samtidig som kompleksitet og risiko gjøres håndterbart over tid

2. starte arbeidet med å etablere samstyringsmodeller med staten med reell innflytelse,
konsensusbaserte beslu tningsprosesser og klarere ansvarslinjer.

3. forankre og tydeliggjøre prinsippene for kostnadsfordeling mellom stat og kommune slik
dette ligger til grunn i det sentrale styringsdokumentet, og hvordan dette økonomisk vil
treffe deltagende kommuner over tid.

4. avklare rammebetingelser og tidspunkter for realisering av "Selskapet Akson journal" med
stegvis tilnærming til eierskap.

Det er ikke forventet at alle som signerer intensjonserklæringen vil delta aktivt i arbeidet i 2020 . KS
vil koordinere forankringspros esser og innspillsrunder som setter kommunene i stand til å gi
tilbakemeldinger på arbeidet underveis og å ta endelig stilling til en eventuell forpliktelse eller
opsjon.



Erklæring fra KOMMUNEN

1. KOMMUNEN gir sin tilslutning til målet om en felles journal for kommunale helse - og
omsorgstjenester og løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som
yter helsetjenester. Det skal også legges til rette for bedre digital samhandling med
innbygger og andre kommunale og statlige tjenesteområder .

2. Etter at arbeidet for 2020 med å tydeliggjøre rammebetingelser, premisser og planer for
Akson har kommet lenger, og hvis KOMMUNEN ønsker det, vil KOMMUNEN kunne delta
videre basert på følgende alternativer :

a. Inngå forpliktelsesavtale om samarbeid eller annen tilknytningsform (f.eks.
medeierskap) i "Selskapet Akson journal" fra start, samt aktivt delta i det videre
arbeidet med anskaffelse s - og utviklingsarbeidet med etablering av felles kommunal
journalløsning .

b. Inngå opsjonsavtale og avvente beslutning om tilknytning til felles virksomhet og å ta
i bruk felles kommunal journal .

3. KOMMUNEN har til intensjon å finansiere sin andel av felles kommunal journal dersom den
på et senere tidspunkt forplikter seg til å ta journalløsningen i bruk.

(dato)

kommune

(sign.)

(navn)

(stilling)
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Sa mmendra g

Bakgrunn

Hovedmålene for digitalisering i helsesektoren er at helsepersonell skal ha enkel og sikker
tilgang til pasient - og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre
digitale tjenester og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking,
styring og forsk ning.

En rekke prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt jobber for å oppfylle målene for e - helse.
Ambisjonen om Én innbygger – én journal er særlig knyttet til tre strategiske og parallelle
tiltak: ( 1) Helseplattformen , innføring av felles journalløsning i Midt - Norge, ( 2) modernisering
av journal og kurveløsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør - Øst og ( 3) Akson
– tiltak for felles kommunal journal og helhetlig samhandling.

Akson er arbeidsnavnet på konseptet med mål om å etablere en felles journal løsning for
kommunene utenfor Midt - Norge og løsninger for helhetlig samhandling for alle virksomheter
som yter helsetjenester i Norge. Akson ble besluttet som konsept våren 2019 og Helse - og
omsorgsdepartementet ga Direktoratet for e - helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt.
Forprosjektet leverte sin anbefaling 29 . februar 2020. Denne anbefalingen , sammen med en
ekstern kvalitetssikri ng som gjennomføres våren i 2020 , danner grunnlaget for regjeringens
videre behandling og et eventuelt Stortingsvedtak om å iverksette tiltaket, tidligst fra 2021.
Kommunesektoren o g andre interessenter har deltatt tett i arbeidet med forprosjektet . KS
opp rettet et program som samordne t innspill, posisjoner og behov fra kommunesektoren og
samarbeid et om oppgaver i oppdraget.

Behov

Behovskartlegging viser at det er behov for et nasjonalt tiltak som utnytter teknologiske
muligheter til å styrke pasientsikkerh et og kvalitet og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse.

Helsepersonell har et stort behov for enklere og sikrere tilgang til pasientinformasjon , den
bør være tilgjengelig uavhengig av hvor helsehjelpen ytes slik at innbygger ikke utsettes for
unødvendig helsemessig risiko eller påføres pasient skader som kunne vært unngått.
Innbygger har behov for å møte en koordinert og helhetlig helsetjeneste som har
informasjonen de n trenger for å ta beslutninger om behandl ing basert på beste praksis.

Dagens løsninger er til hinder for oppfyllelse av politiske mål om en effektiv og bærekraftig
helsetjeneste som tilbyr helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå og
virksomheter.

Digitalisering og teknolog i er viktige virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige pasientforløp.
Kommunenes behov for bedre arbeidsverktøy og bedre samhandling er stort i dag og
forsterkes ytterligere i årene som kommer som følge av demografisk utvikling og økt
ansvarsoverførin g til kommunene. I tillegg tilfredsstiller ikke d agens løsninger krav til
informasjonssikkerhet og personvern.
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Konsept

Konseptet Akson skal realisere målbildet for helhetlig samhandling og en felles
journalløsning for kommunal helse - og omsorgstjeneste. Felles kommunal journalløsning
innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i en felles journalløsning. Dette betyr at
blant anne t legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjoner bruker samme
journal løsning og kan samhandle seg imellom med brukerflater tilpasset deres behov.
Innbyggerne vil på sin side oppleve en mer helhetlig og koordinert helse - og omsorgstjeneste
og de vil få én journal på tvers av kommunale helse - og omsorgstjenester. Journalen følger
innbygger dersom innbygger trenger helsehjelp i andre kommuner som bruker den felles
kommunale journalløsningen.

Målbildet for helhetlig samhandling innebærer at nasjonale e - helseløsninger og
felleskomponenter skal utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og
fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt og legge til rette for bedre
samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel N AV og
barnevern.

Overordnet gjennomføring av konseptet

Det er anbefalt to tilnærminger for å realisere Akson:

1. F elles kommunal journalløsning etableres fasedelt med stegvis utvikling og innføring.

2. Målbildet for helhetlig samhandling realiseres gjennom en stegvis tilnærming med flere
tiltak.

Den stegvise tilnærmingen til helhetlig samhandling er valgt fordi det er svært mange
avhengigheter mellom aktørene og høy usikkerhet. S tegvis tilnærming gir gru nnlag for bedre
styring og koordinering av avhengigheter og en gradvis utvikling av
samhandlingsfunksjonaliteten over tid og bidrar dermed til å redusere
gjennomføringsrisikoen . Det sentrale styringsdokumentet inneholder en beskrivelse av
gjennomføringen f or felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for
samhandling.

Den overordne de gjennomføringen av Akson er illustrert i Figur 1 Overordnet gjennomføring
av konseptet Akson . Tidshorisonten og lengden på fasene og stegene er illustrative.

Figur
1 Overordnet gjennomføring av konseptet Akson
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Overordnet organisering og ansvarsdeling

Ansvar et for gjennomføring av tiltaket legges til ulike virksomheter :

• Forprosjektet legger til grunn at ansvaret for å anskaffe, etablere, drifte, forvalte og
videreutvikle felles kommunal journalløsning vil legges til en virksomhet med
kommunalt majoritetseierskap ("Akson journal AS"). Dersom kommunene ønsker det,
kan staten ha en minoritetspost i selskapet, gitt at Stortinget gir sin tilslutning til statlig
eierskap.

• Direktoratet for e - helse vil få ansvaret for å realisere steg 1 i utviklingsretningen for
helhetlig samhandling , og vil være hovedansvarlig for at målene nås. Norsk Helsenett
SF vil i henhold til avtale med D irektoratet for e - helse gis ansvaret for utførelse av
nødvendige anskaffelser og IKT - utviklingsaktivitet i steg 1.

Ulikheter knyttet til aktører og interessenter, ansvarsforhold og finansieringsmodeller for
realiseringen av felles kommunal journalløsning og steg 1, gjør det naturlig å også dele
organiseringen i ulike programmer ; Programmet Akson journal og Programmet Akson
samhandling . To programmer vil gi tydelige re styringslinjer og mer entydig ansvarsplassering
innad i programmene.

Oppdelingen av tiltaket i t o programmer vil imidlertid medfør e et behov for å sikre helhetlig
styring av tiltaket. Det legges derfor vekt på å sikre felles styringsmekanismer , herunder
samarbeidsavtaler, representasjon i hverandres programstyrer , koordinering mellom
prosjekter og koordinering med prosjekter som ikke er finansiert gjennom Akson .

Nærmere om realisering av felles kommunal journalløsning

En vellykket gjennomføring av felles kommunal journalløsning vil kunne gi en rekke gevinster
og ha stor nytte for samfunnet. Samtidig er gjennomføring av felles kommunal journalløsning
omfattet av mange forhold som bidrar til usikkerhet. A nbefalt gjennomføringsstrategi skal
bidra t il å oppnå målene for prosjektet, samtidig som risiko håndteres.

I g jennomføringsstrategien anbefales tiltaket gjennomført i fire faser: (1) Mobilisere og
anskaffe journalløsningen, (2) Etablering, tilpasning og utvikling, (3) Innføring og (4)
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. På grunn av høy kompleksitet og stort omfang er
det etablert stop punkter ved oppstart av nye faser og kontrollpunkter i forbindelse med
kritiske delleveranser. Ved hvert punkt må det gjøres en kvalitetssikring og vurdering av
hvorvidt utviklingen er i tråd med planene, og om det er endringer i pro grammets anslag for
kostnader og forventet nytte.

Anskaffelsene som vil inngå i tiltaket, vil foretas av " Akson journal AS ". Selskapet vil også
forvalte avtalene og løsni ngen som etableres. For å tilrettelegge for konkurranse og for
stegvis gjennomføring av tiltaket, er løsningsomfanget delt inn i flere anskaffelsesområder.
K ontraktstrategien anbefaler at det inngås kontrakt med en leverandør for hvert av
anskaffelsesområd ene. Tilbyderne kan velge å gå i kompaniskap med underleverandører for
å dekke nødvendig funksjonalitet, kompetanse og kapasitet, men må ta ansvaret for at
leveransene oppfyller behovet og fungerer enhetlig .

A nsvarsfordelingen mellom det sentrale programme t og kommunene må være tydelig. Det
langsiktige målet er at felles kommunal journalløsning skal innføres i opptil 291 kommuner.
For å kunne innføre journal løsningen må en rekke forhold være på plass lokalt , og det må
etableres et sterkt lokalt eierskap til endringene som skal gjøres. Ansvaret for å
implementere løsningen lokalt og realisere gevinster legges til den enkelte kommune, mens
det sentrale programmet skal tilrettelegge for innføring, sikre kompetanseoverføri ng og støtte
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virksomhetene i arbeidet med realisering av gevinster. Endelig struktur vil måtte
konkretiseres etter valg av leverandører , og vil kunne variere mellom kommunene.

Nærmere om realiseringen av steg 1 i utviklingsretningen for samhandling

Steg 1 i utviklingsretningen for samhandling omfatter følgende prosjekter:

• Modernisering og videreutvikling av grunndata - og tillitstjenester
• Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og radiologisvar
• Forprosjekt for steg 2 av utviklingsretnin gen

Gjennomføringen av steg 1 må sees i sammenheng med allerede pågående nasjonale
prosjekter. Ved oppstart vil det være flere prosjekter i den nasjonale e - helseporteføljen som
har pågått over tid, og som har som mål å levere løsninger som kan bidra til å redusere
samhandlingsutfordringene i helse - og omsorgssektoren. Steg 1 vil bygge videre på disse
løsningene , og flere pågående prosjekter er også avhengig av leveranser fra steg 1. Dette
gjør det nødvendig med helhetlig styring og en mer forpliktende styr ingsmodell.

Kostn a der

Kostnadene til felles kommunal journalløsning (Programmet Akson journal og lokale
innføringskostnader) fordeles mellom staten og kommunene. Utgangspunktet i det sentrale
styringsdokumentet er at s taten dekker forventet kostnad (P50) knyttet til program - og
myndighetsoppgaver, mens kommunene dekker de resterende kostnadene knyttet til kjøp,
etablering, innføring og drift og forvaltning av den felles kommunale journalløsningen. Lokale
innføringskostnader dekkes i sin helhet av den enke lte kommune. Staten finansierer
investerings kostnadene i sin helhet for steg 1 i utviklingsretningen for samhandling.

Det gjenstår fortsatt arbeid rundt finansieringsmodell en til felles kommunal journalløsning .
Blant annet hvordan kommunene skal fordele kostnader mellom seg, og hvordan kostnader
for selvstendig næringsdrivende fastleger og andre private aktører med avtale skal dekkes.

Videre arbeid i 2020

Gjennomføringen av tiltaket felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for
samhandling har planlagt oppstart i 2021. Frem til oppstart vil det pågå flere viktige aktiviteter
og avklaringer. Kommunene spiller en svært sentral rolle i videre arbeid, herunder
avklaringer og forberedelser til etableringen av selskapet "Akson jour nal AS" og arbeid med
intensjonserklæringer for tilslutning til tiltaket. Oppstart av arbeidet med felles kommunal
journalløsning i 2021 forutsetter at et tilstrekkelig antall kommuner uttrykker sin intensjon om
deltakelse.
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Forord

Denne rapporten er svar på Helse - og omsorgsdepartementets oppdrag til
Direk tor atet for e - helse i tillegg til tildelingsbrev nr. 3 , 2 6 . april 201 9 .

Oppdraget er knyttet til å gjennomføre et forprosjekt med utgangspunkt i
konsept 7, felles kommunal journalløsning med helhetlig samhandling, og
utarbeide sentralt styringsdokument i trå d med statens prosjektmodell .
Konseptet har fått arbeidsnavnet Akson. Planen er at Sentralt
styringsdokument skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS2) våren 2020.

Direktoratet for e - helse har utført oppdraget i samarbeid med sektoren og med
stort b idr ag fra KS og kommunesektoren, utøvende helsepersonell, pasient -
og brukerforeninger, spesialisthelsetjenesten og nasjonale helsemyndigheter.
Nasjonalt e - helsestyre har vært styringsgruppe for arbeidet.
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Sa mmendra g

Bakgrunn

Det e r et sentral t politisk mål å skape et effektivt og bærekraftig helse - og omsorgssystem
som tilbyr helhetlige og koordinerte helse - og omsorgstjenester. Pasientens og brukerens
behov og ønsker skal stå i sentrum. Regjeringens o ver ordnede mål for IKT i helse - og
omsorgssektoren er beskrevet i Meld. St. 9 (2012 - 201 3), Én innbygger – én journal. Målene
er fastholdt senest i Meld. St. 7 (2019 - 2020), Nasjonal helse - og sykehusplan 2020 - 2023.
Hovedmålene er at helsepersonell skal ha enk el og sikker tilgang t il pasient - og
brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester og data
skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

Helse - og omsorgsdepartementet ga i 2 018 Direktoratet for e - he lse i oppdrag å utarbeide en
konseptvalgutredning for å løse behov knyttet til klinisk dokumentasjon og pasient - og
brukeradministrasjon i kommunal helse - og omsorgstjeneste, og samhandlingen med øvrig
helsetjeneste. Direktoratet f or e - helse overleverte ko nseptvalgutredningen "Nasjonal løsning
for kommunal helse - og omsorgstjeneste" til Helse - og omsorgsdepartementet juli 2018.
Holte Consulting gjennomførte høsten 2018 en ekstern kvalitetssikring (KS1). KS1 - rapporten
anbefalte, i sa msv ar med konseptvalgutre dningen, konsept 7 nasjonal kommunal løsning for
pasientjournal med helhetlig samhandling.

Direktoratet for e - helse fikk i april 2019 i oppdrag av Helse - og omsorgsdepartementet å
gjennomføre et forprosjekt med utgangspunkt i kons ept 7. Formålet med forpr osjekt et er at
beslutningsmaterialet skal gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere prosjektets usikkerhet,
anbefale en kostnadsramme og gi føringer for den etterfølgende styringen av prosjektet.

Konseptbeskrivelse

Det anbefalte kon sep tet har fått arbeids na vnet Akson . Akson skal realisere målbildet for
helhetlig samhandling og en felles journalløsning for kommunal helse - og omsorgstjeneste.

Felles kommunal journalløsning innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i en felles
jou rna lløsning. Dette betyr at blant annet legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og
helsestasjoner bruker samme journal løsning med brukerflater tilpasset deres behov.

Målbildet for helhetlig samhandling innebærer at nasjonale e - helseløsninger og
felleskomp one nte r skal utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og
fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt og legge til rette for bedre
samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel N AV og
barneve rn.

Ov erordnet gjennomføring

Det er valgt to ulike tilnærminger for å realisere Akson :

1. Felles kommunal journalløsning realiseres som ett tiltak i flere faser med kontroll - og
stoppunkter og stegvis utvikling og innføring i kommunene .

2. Målbildet for helhetlig sa mhandling realiseres som en utviklingsretning med stegvis
tilnærming gjennom selvstendige tiltak .

D en stegvise tilnærmingen til realisering av målbildet for helhetlig samhandling er valgt fordi
det er mange avhengigheter mellom aktørene og høy usikkerh et. Omfanget av hvert steg bør
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utformes basert på kost - /nyttevurderinger og risiko ved gjennomføring, samt innbyrdes
rekkefølgeforutsetninger og avhengigheter mellom leveranser i ulike virksomheter. Den
stegvise tilnærming gir grunnlag for bedre styring og ko ordinering av avhengigheter og en
gradvis utvikling av samhandlingsfunksjonaliteten over tid.

Den overordne de gjennomføringen av Akson er illustrert i Figur 1 . Tidshorisonten og lengden
på fasene og stegene er i llu strativ e .

Figur 1 Overordnet gjennomføring av Akson

O verordnet organisering og ansvarsdeling

Ansvar et for gjennomføringen av Akson legges til ulike virksomheter . Forprosjektet legger til
grunn at ansvaret for å anskaffe, eta ble re, drifte, forvalte og videreutvikle felles kommunal
journalløsning vil legges til en virksomhet med kommunalt majoritetseierskap ("Akson journal
AS "). Dersom kommunene ønsker det, kan staten ved Helse - og omsorgsdepartementet ha
en minoritetspost i se lsk apet som ikke gir ne gativ kontroll , gitt at Stortinget gir sin tilslutning til
statlig eierskap. Det er gitt som en føring at s tatlig medeierskap ikke skal innebære at staten
påtar seg økt økonomisk ansvar eller risiko . Direktoratet for e - helse vil få a nsv aret for å
realisere steg 1 , og vil være hovedansvarlig for at målene nås. Norsk Helsenett SF vil i
henhold til avtale med D irektoratet for e - helse gis ansvaret for å gjennomføre nødvendige
anskaffelser knyttet til utviklingsaktiviteten i steg 1.

Ulikh ete r knyttet til aktøre r og interessenter, ansvarsforhold og finansieringsmodeller for
realiseringen av felles kommunal journalløsning og steg 1, gjør det naturlig å også dele
organiseringen i ulike programmer ; Programmet Akson journal og Programmet Akson
sam handling . To program mer vil gi tydeligere styringslinjer og mer entydig ansvarsplassering
innad i programmene. Samtidig er det flere grensesnitt og avhengigheter mellom
programmene. For å sikre helhetlig styring av tiltaket vil det utformes en samarbeid sav tale
mellom "Akson journal AS" og Direktoratet for e - helse. Avtalen vil beskrive grensesnittene
nærmere og hvordan avhengighetene mellom programmene skal håndteres og følges opp .
P å programnivå vil en viktig koordinering være gjensidig representasjon i pro gramstyrene, og
på prosjektnivå vil det være behov for flere former for koordinering mellom ulike prosjekter.
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D en oppdaterte samfunnsøkonomiske analysen viser at tiltaket har en netto nåverdi på 2,9
milliarder kroner . Dette er en reduksjon på 9, 0 millia rde r1 sammenlik net med netto nåverdi for
konsept 7 i KS1. Reduksjonen skyldes endringer i omfang, innføringstakt og
beregningstekniske forutsetninger. Overføres endringene til de tre konseptene i KS1 er
konsept 7 fortsatt det mest samfunnsøkonomisk lønnsom me konseptet.

Kostnadsrammen for Programmet Akson journal settes til 5,9 milliarder kroner , som tilsvarer
P85 - kostnaden. Styringsrammen for programmet settet til 4,8 milliarder kroner , som tilsvarer
P50 - kostnaden.

Kostnadsrammen for Programmet Akson samha ndl ing settes t il 845 millioner kroner som
tilsvarer P85 - kostnaden. Styringsrammen for programmet settes til 710 millioner kroner som
tilsvarer P50 - kostnaden.

Nærmere om realisering av felles kommunal journalløsning

En vellykket gjennomføring av felles kom mun al journalløsning vil kunne realisere en rekke
gevinster og ha stor nytte for samfunnet. Samtidig er gjennomføring av felles kommunal
journalløsning omfattet av mange forhold som bidrar til usikkerhet. Prosjektstr ategien til
tiltaket tar for seg hvordan ti ltaket skal gjennomføres for best å oppnå hensikten og målene
for prosjektet, samtidig som risiko håndteres.

I g jennomføringsstrategien anbefales tiltaket gjennomført i fire faser: (1) Mobilisere og
anskaffe journ alløsningen, (2) Etablering, tilpasning og utvikling, (3) Innføring og (4)
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling . På grunn av høy kompleksitet og stort omfang er
det etablert stop punkter ved oppstart av nye faser og kontrollpunkter i forbindelse med
kritiske delleveranser . Ved hvert punkt må det gjøres en kvalitetssikring og vurdering av
hvorvidt utviklingen er i tråd med planene, og om det er endringer i pro grammets anslag for
kostnader og forventet nytte.

IKT - sikkerhet og personvern har høy priori tet i arbeidet med felles kommunal journ all øsning.
Det er sentralt at behandling av helseopplysninger i felles journalløsning skjer i samsvar med
den enkeltes personvern . I sikkerhetsstrategien er det utført en risiko - og sårbarhetsanalyse
(ROS) og pekt på tiltak for å reduseres sårbarheten i gj enn omføringen og ivareta kelse av
informasjonssikkerhet og personvern .

Anskaffelsene som vil inngå i tiltaket, vil foretas av "Akson journal AS". Selskapet vil også
forvalte avtalene og løsningen som etableres . For å tilrettelegge for konkurranse og for
st egv is gjennomføring av tiltaket, er løsningsomfanget delt inn i syv anskaffelsesområder
basert på en overordnet gruppering av behovene i henhold til fagområder og
markedssegmenter . K ontraktstrategien anbefaler at det inngås kontrakt med en leverandør
for h ver t av anskaffelsesområdene. Tilbyderne kan velge å gå i kompaniskap med
underleverandører for å dekke nødvendig funksjonalitet, kompetanse og kapasitet, men må
ta ansvaret for at l everansene oppfyller behovet og fungerer enhetlig

A nsvarsfordelingen mello m d et sentrale programmet og kommunene må være tydelig. Det
langsiktige målet er at f elles kommunal journalløsning skal innføres i opptil 291 kommuner.
For å kunne innføre journal løsningen må en rekke forhold være på plass lokalt , og det må

1 I differansen er KS1 - estimatet korrigert for en regnefeil i endrings - og omstillingskostnader, og tar
utgangspunkt i en netto nåverdi fra KS1 på 12, 0 mi lliar der kroner. Se nærmere for klaring i vedlegg J
Oppdatert sam funnsøkonomisk analyse.
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etableres et st erk t lokalt eierskap til endringene som skal gjøres. Ansvaret for å
implementere løsningen lokalt og realisere gevinster legges til den enkelte kommune, mens
det sentrale p rogrammet skal tilrettelegge for innføring, sikre kompetanseoverføring og støtte
vir kso mhetene i arbeidet med realisering av gevinster. Den beskrevne innførings m odellen
synliggjør en mulig struktur for innføring fra programmet og ut i hver enkelt kommune, som
samtidig sikrer kommunal representasjon og innflytelse på beslutninger i program met .
Endelig struktur vil måtte konkretiseres senere, og vil kunne variere mellom kommunene.

Nærmere om realiseringen av s teg 1 i utviklingsretningen for samhandling

Som følge av den stegvise tilnærmingen for helhetlig samhandling inneholder det sentrale
st yringsdokumentet kun en beskrivelse av gjennomføring en av steg 1 i utviklingsretningen.

Prosjektstrategien for steg 1 i utviklingsretningen for samhandling omhandler hvo rdan steg 1
skal gjennomføres for å oppnå hensikten og målene, samt legge til rette for realisering av
målbildet for helhetlig samhandling. Steg 1 omfatter følgende prosjekter:

• Modernisering og videreutvikling av grunndata - og tillitstjenester
• Nasjonal inf ormasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og radiologisvar
• Forprosjekt for steg 2 av utviklingsretningen

For å redusere risiko i gjennomføringen etableres det egne kontroll - og beslutningspunkter.
Kontrollpunktene knytter seg til både programmet og d e enkelte prosjektene. Ved
kontrollpunktene må det vurderes hvorvidt utviklingen und ers tøtter målbildet, og om forventet
fremtidig nytte forsvarer kostnader og risiko. En viktig faktor for å realisere det overordnede
målbildet er at de sentrale interessentene forplikter seg til beslutninger om omfang og
finansering, og at det følges opp m ed nødvendig utvikling og endringer i egne virksomheter.

Gjennomføringen av steg 1 må sees i sammenheng med allerede pågående nasjonale
programmer og p rosjekter i den nasjonale e - helseporteføljen. Ved oppstart vil det være flere
programmer og prosjekter i den nasjonale e - helseporteføljen som har pågått over tid, og som
har som mål å levere løsninger som kan bidra til å redusere samhandlingsutfordringene i
helse - og omsorgssektoren. Steg 1 vil bygge videre på disse leveransene , og flere pågående
programmer o g p rosjekter er avhengig av leveranser fra steg 1. Avhengigheter, synergier og
grensesnitt mellom parallelle programmer skaper usikkerhet og gjør det n ødvendig med
helhetlig styring og en mer forpliktende styringsmodell .

Som for felles kommunal journalløs nin g, har IKT - sikkerhet og personvern høy prioritet i
arbeidet med steg 1 , og det er derfor også gjort en risiko - og sårbarhetsanalyse for steg 1 .

Dir ektoratet for e - helse vil ha overordnet ansvar for å realisere steg 1 og vil gjennomføre
forprosjektet fo r s teg 2 i tett samarbeid med Norsk Helsenett SF . Norsk Helsenett SF vil i
henhold til avtale med direktoratet være ansvarlig for å gjennomføre nødvend ige anskaffelser
knyttet til utviklingsaktiviteten i steg 1, samt være ansvarlig for anskaffelser av kapa sit et eller
tjenester knyttet til drift og forvaltning av de tekniske løsningene. Direktoratet er ansvarlig for
eventuelle anskaffelser vedrørende f orp rosjekt for steg 2 eller andre områder som går ut
over avtalen direktoratet har med Norsk Helsenett SF .
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1 Ov erordnede rammer

1 .1 Hensikt , krav og hovedkonsept

1.1.1 Oppdraget

Helse - og omsorgsdepartementet ga i 2018 Direktoratet for e - helse i oppdrag å utarbeide en
konseptvalgutredning for å løse behov knyttet til klinisk dokumentasjon og pasient - og
brukeradministrasj on i kommunal helse - og omsorgstjeneste, og samhandlingen med øvrig e
aktører i helse - og omsor gssektoren . Arbeidet skulle også ta høyde for behovet for
samhandling mellom helse - og omsorgstjenestene og andre kommunale og statlige
tjenesteområder.

Konseptv alg utredningen ble overlevert Helse - og omsorgsdepartementet juli 2018. Holte
C onsulting gjenn omførte høsten 2018 en ekstern kvalitetssikring (KS1). KS1 - rapporten
anbefalte , i samsvar med konseptvalgutredningen, konsept 7 nasjonal kommunal løsning for
pasi ent journal med helhetlig samhandling .

Direktoratet for e - helse fikk i april 2019 i oppdrag av Helse - og omsorgsdepartementet å
gjennomføre et forprosjekt med utgangspunkt i konsept 7, felles journalløsning med helhetlig
samhandling. Konseptet har fått arb eid s navnet Akson.

1.1.2 Bakgrunn

Det s entrale politiske mål et er å skape et effektivt og bærekraftig helse - og omsorgs tjeneste
som yter helhetlige og koordinerte helse - og omsorgstjenester. Pasientens og brukerens
behov og ønsker skal stå i sentrum. Regjeringens ov erordnede mål for IKT i helse - og
omsorgssektoren er beskrevet i Meld. St. 9 (2012 - 201 3), É n innbygger – én journal. Målene
er fastholdt senest i Meld. St. 7 (2019 - 2020), Nasjonal helse - og sykehusplan 2020 - 2023.
Hovedmålene er at helsepersonell skal ha en kel og sikker tilgang til pasient - og
brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enk le og sikre digitale tjenester og data
skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

Den kommunale helse - og omsorgstjene ste n er omfattende og dekker et bredt spekter av
tjenester. Tjenesten sysselsetter i dag over 150 000 personer. Flere analyser viser at
endringer i befolkningens størrelse og sammensetning vil medføre et behov for en betydelig
økning i helsepersonell over de neste årene . Den forventede utviklingen fordrer en mer
effektiv kommunale helse - og omsorgstjeneste.

Samtidig vil e n eldre befolkning utvikle flere sykdommer, samtidig som nye
behandlingsmuligheter gjør at flere lever lengre, ofte med behov for kontroll er og
oppfølgning. Dette bidrar til mer sammensatte og komplekse sykdomsbilder i befolkningen.
En utvikling der en større andel av brukerne har sammensatte lidelser, vil stille høyere krav til
samhandling mellom de ulike kommunale helse - og omsorgstjeneste ne, men også med
andre kommunale tjenester og spesia listhelsetjenesten.

Innbygger e vil i løpet av et livsløp være i kontakt med mange ulike aktører i helse - og
omsorgssektoren. Felles for alle aktørene er at de trenger informasjon fra innbygger og fra
hver and re for å kunne utføre sine tjenester med høyest m ulig kvalitet. Ansvarsdeling med
spesialisthelsetjenesten og et bredt spekter av tjenester og oppgaver i kommunal helse - og
omsorgstjeneste medfører at mange pasientforløp går på tvers av virksomheter og
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tje nestenivå. Behovet for å utveksle pasientinformas jon har økt etter at
samhandlingsreformen ble innført, blant annet fordi pasienter skrives ut tidligere fra
sykehusene til videre oppfølging i kommunene.

1.1.3 Hensikt

Journalløsninge r brukes for å dokumentere og utveksle informasjon ved ytelse av helsehjelp,
o g er derfor kritisk for å sikre helsetjenester av god kvalitet. Funksjonalitet og informasjon i
løsningen er vesentlig for helsepersonellets produktivitet og evne til å yte tjenester med
helsefaglig god k val itet .

Mange anskaffelser gjort av den enkelte ko mmune har resultert i et stort antall
journalløsninger, i ulike versjoner, konfigurasjoner og varianter. En kartlegging gjennomført i
2017 av Direktoratet for e - helse blant referansekommunene i prosjektet (s e vedlegg B
Organisering av arbeidet for en liste over referansekommunene) , viser at en og samme
kommune eller interkommunale samarbeid (I KS) kan ha opptil åtte ulike journalsystemer.
Konsekvensen av flere systemer er at informasjonen om innbygger ligge r s predt og er
vanskelig å dele mellom ulike kommuna le tjenester. I KT - systemene er i hovedsak begrenset
til én enkelt virksomhet/tjeneste og understøtter i begrenset grad pasientforløp på tvers av
virksomheter, omsorgsnivå eller tjeneste r innad i en kommun e.

Politiske mål om et effektivt og bærekraftig hel se - og omsorgssystem som tilbyr helhetlige og
koordinerte helse - og omsorgstjenester vil ikke kunne oppfylles uten en mer helhetlig og
koordinert utvikling av fremtidens I KT - løsninger. For å ivareta pasie nts ikkerheten og å kunne
tilby helhetlige tjenester er det derfor behov for Akson . Akson skal gi en samordnet nasjonal
forbedring av kvaliteten på journalløsninger i kommunal helse - og omsorgstjeneste og bedre
nasjonale e - helse løsninger .

1.1.4 Krav

Samfunns - og ef fektmål for Akson er beskrevet i kapittel 1.3.1 og 1.3.2 . Det er utarbeidet
syv krav konse ptet må oppfylle for å bidra til å nå samfunnsmål og effektmål . Kravene er
vurdert som like viktige og har sa mme prioritet.

Tabell 1 Overordnede krav avledet av samfunns - og effektmål

Overordnede krav avledet av samfunns - og effektmål

A
Konseptet skal gi personell i kommunale helse - og omsorgstjenester brukertilpassede og mer
effekti ve løsninger for tildeling, administrasjon, ytelse og dokumentasjon av helsehjelp .

B
Konseptet skal legge til rette for effektiv samhandling mellom den kommunale helse - og
omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Med effektiv samhandling menes at n ød ven dige
helseopplysninger utveksles automatisk basert på dokument - og datadeling.

C

Konseptet skal gi innbyggere mulighet til å være aktiv i prosesser og beslutninger om egen helse
gjennom å få innsyn i egne opplysninger fra helse - og omsorgstjenesten, ku nne registrere ny
informasjon, foreta samvalg og selvvalg, gi fullmakt, sperre for innsyn og få støtte til ivaretakelse av
rettigheter .

D Konseptet skal sikre enklere og bedre ivaretakelse av innbyggers personvernrettigheter .

E
Konseptet skal sikre tilgj eng eliggjøring av data fra den kommunale helse - og omsorgstjenesten til
forskning, styring , beredskap og helseovervåkning .
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F Konseptet ska l legge til rette for innovasjon og tjenesteutvikling i helse - og omsorgssektoren .

G
Konseptet skal kunne tilpasses end ringer i ramme betingelser og struktur, for eks empel
ansvarsoverføringer eller endret oppgaveløsning i helse - og omsorgstjenesten, samt endret
organisering i eller sammenslåing av kommuner.

I tillegg til kravene avledet av samfunns - og effektmålene oven for stilles det k rav som knytter
seg til andre viktige behov identifisert i konseptvalgutredningen . Krav I og J er satt som
absolutte krav som må oppfylles for å sikre at felles kommunal journalløsning og
samhandlingsløsninger ivaretar behov knyttet til in for masjonssikkerhet og for at løsningen er
robust mot påførte utfordringer som phis h ing og hacking. Krav H og K har samme prioritet
som kravene A til G.

Tabell 2 Krav utledet av andre viktige behov

Overordnede k rav av ledet av and re viktige behov

H Konseptet skal legge til rette for mer effektiv samhandling med øvrige aktøre r .

I Konseptet skal ivareta informasjonssikkerhet ved behandling av helse - og personopplysninger .

J
Konseptet skal ha styringssystem og løsninger for informa sjo nssikkerhet og personvern som gjør
løsningen robust og feiltolerant mot påførte utfordringer (phishing, hacki ng osv. ) .

K Konseptet skal være tilpasningsdyktig med tanke på nye og endrede behov og muligheter .

1.1.5 Hovedkonsept

1.1.5.1 K onseptbeskrivelse

Akson skal rea lisere målbildet for helhetlig samhandling og en felles journalløsning for
kommunal helse - og omsorgstjeneste . Målet er at journall øsningen skal brukes av alle
kommuner, fastleger og andre avtaleparter utenfor Midt - Norge . Konseptet har høye
ambisjoner f or samhandlingen i helse - og omsorgstjenesten. Figur 2 illustrerer konseptet.
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Figur 2 Konseptet Akson

K onseptet innebærer at :

• Det skal stilles høye krav til funksjonalitet for helsepersonell.

• A ktører (uten for Midt - Norge) som opererer som en del av den kommunale helse - og
omsorgstjenesten (§ 3 - 2, § 3 - 3, §3 - 5, §3 - 8, §3 - 9, §5 - 5 i h else - og
omsorgstjenesteloven), samt private fysioterapeuttjenester med driftstilskudd fra
kommune og offentlig tannhelsetjeneste2 får tilgang til felles kommunal
journalløsning.

• Journalløsningen muliggjør tilgang til pasientjournaler på tvers av disse
tjenesteområdene og kommune r . Innbyggere som bor i en kommune der både
kommunen, fastlegen og andre avtaleparter har valgt å ta i bru k f elles journal løsning
vil oppleve en mer koordinert helsetjeneste enn i dag.

• Gode løsninger for identitets - og tilgangsstyring sikrer at kun helsepersonell med
tjenstlig behov kan se og oppdatere en innbyggers journal.

2 Det vil vurderes på senere tidspunkt om offentlig tannhelsetjeneste skal benytte felles journalløsning.
Lovhjemmel for overføring av offent lig tannhelsetjeneste til d en ko mmunale helse - og omsorgst jenesten fra
fylkeskommunen er vedtatt, men foreløpig ikke iverksatt. Ref. Endringslov til helse lovgivningen
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• F elles journalløsning integreres m ed kommunenes administrative systemer for å gi
enklere arbeidsprosesser.

• Målbildet for helhetlig samhandling innebærer at nasjon ale e - helseløsninger og
felleskomponenter utvikles til å dekke behovet for samhandling for innbyggere og
pårørende, helsepersone ll i kommunal helse - og omsorgstjeneste, offentlig
tannhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten, andre aktører i helse - og
omsorgstjenesten og andre statlige og kommunale tjenester.

• E n plattformbasert arkitekturtilnærming skal bidra til å unngå en framti dig situasjon
hvor tjenesteutvikling i kommunene bremses som følge av for sterke bindinger og
avhengighet til enkeltleverandør(er) .

• M yndighetene stille r krav og legge r føringer for hvo rdan de ulike journalløsningene
skal snakke sammen gjennom samhandlings pla ttformen. Det utformes og stilles
tydelige myndighetskrav som alle journalløsninger må forholde seg til.

For innbyggere, brukere, pasienter og pårørende betyr Akson at :

• De kan ta aktiv del i egen behandling, får bedre tilgang på informasjon om egen he lse
og hvilke tjenester og tilbud som finnes , og kan derfor lettere ta stilling til hvilken rolle
de ønsker å ta i eget behandlingsforløp.

• De møter en mer helhetlig og koordinert helse - og omsorgstjeneste og har én journal
på tvers av kommun ale helse - og o mso rgstjenester . Journalen følger innbygger
dersom innbygger flytter til en annen kommune som bruker den felles kommunale
journalløsningen.

• De vil få mer presis helsehjelp fordi helsep ersonell har tilgang på mer informasjon og
bedre kunnskaps - , prosess - og be slutningsstøtte.

• Flere innbyggertjenester blir tilgjengelig på helsenorge.no.

• De får bedre mulighet til å samhandle digitalt med helsepersonell i både kommunal
helse - og omsorgstje neste og spesialisthelsetjenesten.

• De f år bedre oversikt over plan for b eha ndling i kommunal helse - og
omsorgstjeneste , om hvilke tiltak som er iverksatt , hvilke tiltak som skal følges opp og
avtaler som er gjort.

• De kan enkelt få innsyn i hvem som har lest/dokumentert i journalen og kan selv
hente ut logg over dette uten å be he lsepersonell om utskrift .

• De kan få kunnskapsbasert informasjon om sykdom/behandling som er tilpasset eget
behandlingsforløp .

• Bedre samhand ling mellom helse - og omsorgstjenesten og andre statlige og
kommunale tjenester vil gi en mer sømløs samhandling r und t innbygger på tvers av
sektorer og forvaltningsnivåer, for eksempel i forbindelse med viktige livshendelser
som beskrevet i Digitalisering sstrategien (1) .

For helsepersonell betyr Akson at :

• D e får bedre arbeidsverktøy med k unn skaps - , prosess - og beslutningsstøtte. De
sparer tid, og kan gi mer presis helsehjelp fordi innbyggernes helseopplysninger er
tilgjengelig når de trengs. Strukturert informasjon fra spesialisthelsetjenesten er
tilgjengelig, presenteres på en oversiktlig må te og kan brukes i beslutningsstøtte.

• Samhandling mellom helsepersonell som bruker felles journalløsning og
helsepersonell som jobber utenfor felles journalløsning skjer gjennom nasjonale e -
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helseløsninger , og ved at informasjonen gjøres tilgjengelig i a rbe idsflatene i felles
journalløsning.

• De t skapes nye muligheter for hvordan oppgaver kan og bør løses, hvem som kan
eller bør løse hvilke oppgaver , og kliniske administrative prosesser standardiseres i
større grad på tvers av helse - og omsorgssektoren.

F or ledere og kommunale og nasjonale myndi gheter betyr Akson at :

• Det blir bedre tilgang på oppdatert e data fra den kommunale helse - og
omsorgstjenesten, som kan benyttes som styringsinformasjon og til produksjon av
forskning , gjør det enklere å følge med på tr ender og utvikling, planlegge kapasitet og
arbeide systematisk med kvalitetsforbedring.

1.1.5.2 Overordnet gjennomføring av konseptet

Det er valgt to ulike tilnærminger for å realisere henholdsvis felles kommunal journalløsning
og målbildet for helhetlig samhan dli ng.

1. Realisering av felles kommunal journalløsning vil gjennomføres som ett tiltak som er
fasedelt med flere kontroll - og stoppunkter og med stegvis utvikling og innføring .

2. Målbildet for helhetlig samhandling realiseres gjennom en stegvis tilnærming med
fle re t iltak .

Figur 3 Illustrasjon av tilnærmingen for å realisere konseptet

D en stegvise tilnærmingen til realisering av målbildet for helhetlig samhandling er valgt fordi
det er mange avhengigheter og høy usikkerhet. Avhengighet er og u sikkerhet gjør det
uhensiktsmessig å gjennomføre målbildet for samhandling som ett tiltak.
Samhandlingsfunksjonalitet i målbildet for helhetlig samhandling vil ha vesentlige
avhengigheter til felles kommunal journalløsning. Endelig løsningsvalg og i nnf ørin gsplan for
journalløsning en vil følge av anskaffelsesløpet og skal besluttes senere. Videre er det knyttet
usikkerhet til f remdriften i spesialisthelsetjenestens modernisering av løsninger for
EPJ/PAS/kurve , og løsningenes evne til å ta i bruk og un der støtte den prioriterte
samhandlingsfunksjonaliteten. I tillegg er det knyttet usikkerhet til evnen til å understøtte nye
samhandlingsformer med eksisterende nasjonale e - helseløsninger og nye teknologiske
løsning er ( for eksempel velferdsteknologi og avst and soppfølging). De n stegvise tiln ærming
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gir grunnlag for bedre styring og koordinering av avhengigheter og en gradvis utvikling av
samhandlingsfunksjonaliteten over tid.

Omfanget av hvert steg bør utformes basert på kost - /nyttevurderinger og risiko ved
g jen nomføring, samt innbyrdes rekkefølgeforutsetninger og avhengigheter mellom
leveranser i ulike virksomheter . Hvert steg i utviklingsretningen vil inneholde et forprosjekt for
neste steg som vil ta med læring fra tidligere steg . Dersom enkeltsteg i utvikl ing sretningen
overstiger terskelverdien på 300 millioner i KS - ordningen vil det være nødvendig å
gjennomføre KS2 av dette stege t .

Figur 4 viser overordnet gjennomføring av konseptet . Tidshorisonten og lengden på de ul ike
stegene er illustrativ. Gjennom leverandørdialogen i fase 1 kan tidslinjen for etterfølgende
faser bli endret . Så langt mulig legges det opp til en smidig gjennomføring, der funksjonalitet
kan testes ut og piloteres tidlig, også før 2025. Kapit tel 2.2 inneholder en nærmere
beskrivelse av de ulike fasene for felles kommunal journalløsning. Som følge av den stegvise
tilnærmingen for helhetlig samhandling inneholder dette sentrale styrings dokumentet kun
beskri vel se av steg 1 i utviklingsretningen, i tillegg til felles kommunal journalløsing, heretter
omtalt som tiltaket.

Figur 4 Overordnet gjennomføring av Akson

S teg 1 fokuserer på å realisere komponenter i felle s grunnmur som er nødve ndi ge for å
håndtere informasjonssikkerhet og personvern knyttet til mer utstrakt bruk av datadeling og
dokumentdeling. Disse vil være nødvendige uavhengig av hvordan påfølgende steg i
utviklingsretningen for samhandling realiseres.

Modernisering og vide reu tvikling av grunndata og tillitstjenester er nødvendig for å få erfaring
med data - og dokumentdeling og for å lykkes med nasjonal bredding av eksisterende
nasjonale e - helseløsninger , som vil bedre pasientsikkerheten og samhandling en i helse - og
omsorgss ekt oren på kort sikt. Samtidig er dette funksjonalitet som felles journalløsning vil
bruke i identitets - og tilgangsstyringen. Det er derfor viktig at denne aktiviteten kommer raskt
i gang og ikke skyves til senere steg .

Det er lagt til grunn at steg 1 om fat ter:
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Modernisering og videreutvikling av grunndata - og tillitstjenester
Det skal utvikles nye og moderne grunndatatjenester for Personell og
Virksomhet . Dette er en nødvendig forutsetning for skalering av nasjonale e -
helseløsninger som krever tilgan gss tyring, og for å automatisere prosesser
rundt tilgangsstyring i felles kommunal journalløsning. Arbeidet omfatter også
å ta i bruk de nye grunndatatjeneste ne for Personell og Virksomhet i HelseID
og andre tillitstjenester slik at disse skaleres nasjonal t, og anskaffe og ta i
bruk API - management.

Felles grunndata består av opplysninger om helsepersonell, organisasjoner,
tjenester, behandlingssteder, adresser m.m. HelseID fungerer som et
tillitsanker for hele helsetjenesten ved at man stoler på pålogging
gje nnomført via HelseID fra en annen virksomhet, og legger til rette for at
helsepersonell kan få engangspålogging med én elektronisk ID (e - ID) i hele
helse - og omsorgstjenesten.

Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og
radiologisvar
De tte inkluderer nødvendige tilpasninger for å sikre at laboratorie - og
radiologivirksomheter automatisk sender en kopi av svarrapporter til den
nasjonale informasjonstjenesten. Helsepersonell kan få tilgang til svarene
gjennom kjernejournal portal. Det t i lr ettelegges for at journalløsninger kan
integreres direkte mot den nasjonale informasjonstjenesten.

Forprosjekt for steg 2 i utviklingsretning for samhandling
Forprosjektet skal blant annet vurdere behovet for en plattformtilnærming til
de nasjonale e - h elseløsningene og se på hvordan ny
samhandlingsfunksjonalitet best kan realiseres. Det innebærer at det må
gjennomføres tekniske vurderinger for en samhandlingsplattform.
Forprosjektet må også, sammen med sektor, etablere et overordnet veikart,
der målb i ld et stykkes opp i håndterbare «arbeidspakker», som legges i en
produktkø som definerer ulike steg. Forprosjektet vil blant annet anbefale
løsningsomfang og styrings - og finansieringsmodell for steg 2, i tråd med KS -
ordningens krav hvis tiltaket overskrid e r 300 millioner kroner.

Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og radiologisvar er planlagt
realisert med gjenbruk av eksisterende meldinger, og stiller ikke krav til nye e - helseløsninger
med avansert datadeling som kan komme i steg 2 og senere. Samtidig er oppslag på
laboratorie - og radiologisvar høyt prioritert av helsepersonell (se kapittel 5.1 i Bilag G2
Helhetlig samhandling). Derfor ansees dette som et tiltak som kan gjennomføres i steg 1 og
bidra til uthenting av nytte tidlig, s e lv om forprosjektet for steg 2 skal vurdere tilnærmingen til
helhetlig samhandling.

Forprosjekt for steg 2 skal gjøre vurderinger av hva som bør være neste steg i
utviklingsretningen. Dette avhenger blant annet av videre prosess med felles journalløsning ,
f remdriften på moderniseringen av journal - og kurveløsninger i spesialisthelsetjenes ten og
læring fra allerede pågående piloter knyttet til data - og dokumentdeling.

Det pågår, eller er planlagt, flere andre initiativer av betydning for nasjonal samhandl ing i
andre prosjekter og programmer (eksempelvis Velferdsteknologisk knutepunkt og In nsyn
journaldokumenter ). D er det er behov for å se disse i sammenheng med målbildet for
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helhetlig samhandling, kan det være aktuelt å inkludere prosjektene i programmet. Det te vil
måtte vurderes konkret avhengig av finansiering basert på hva som er mest he nsiktsmessig
med hensyn til å realisere målbildet i det enkelte tilfellet .

1.1.5.3 Overordnet organisering og ansvarsdeling av tiltaket

Ansvar for realisering av felles kommunal jo urnalløsning og steg 1 i utviklingsretning for
samhandling legges til ulike virksomheter

Forprosjektet legger til grunn at ansvaret for å anskaffe, etablere, drifte, forvalte og
videreutvikle felles kommunal journalløsning vil legges til en virksomhet m ed kommunalt
majoritetseierskap. Dersom kommunene ønsker det, kan staten ved Helse - og
omsorgsdepartementet ha en minoritetspost i selskapet som ikke gir negativ kontroll , gitt at
Stortinget gir sin tilslutning til statlig eierskap. Statlig medeierskap ska l i kke innebære at
staten påtar seg økt økonomisk ansvar elle r risiko . Denne virksomheten er heretter omtalt
som «Akson journal AS». Forprosjektets vurderinger av alternative eierskapsmodeller er
beskrevet i vedlegg D Organisering og ansvarsplassering for fel les kommunal journalløsning .

Direktoratet for e - helse vil få ansvaret for å realisere steg 1 i utviklingsretning for
samhandling , og vil være ansvarlig for at målene nås . Norsk Helsenett SF vil i henhold til
avtale med direktoratet være ansvarlig for å gj ennomføre nødvendige anskaffelser knyttet til
utviklingsak tiviteten i steg 1, samt være ansvarlig for anskaffelser av kapasitet eller tjenester
knyttet til drift og forvaltning av de tekniske løsningene. Direktoratet er ansvarlig for
eventuelle anskaffe lse r vedrørende forprosjekt for steg 2 eller andre områder so m går ut
over avtalen direktoratet har med Norsk Helsenett SF . Direktoratet vil gjennomføre
forprosjektet for steg 2 i tett samarbeid med Norsk Helsenett SF .

Realisering av felles kommunal journ all øsning og steg 1 i utviklingsretning for samhandling
organiseres i to ulike programmer

Ulik heter knyttet til aktører og interessenter, ansvarsforhold og finansieringsmodeller for
realiseringen av felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretn ing for samhandling ,
gjør det naturlig å ogs å dele organiseringen i ulike programmer. T o programmer vil gi
tydeligere styringslinjer og mer entydig ansvarsplassering innad i programmene. Programmet
Akson journal og Programmet Akson samhandling vil være ans var lig for realiseringen av
henholdsvis fell es kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretning for samhandling.

To programmer medfører behov for å sikre helhetlig styring av tiltaket

Det eksisterer flere grensesnitt og avhengigheter mellom de to pro gra mmene.
Samhandlingsfunksjonalitet utvikle t i steg 1 skal integreres med felles kommunal
journalløsning, og Programmet Akson journal vil innføre denne samhandlingsfunksjonaliteten
som en integrert del av felles kommunal journalløsning. For å oppveie for at delingen av
ansvaret for å realisere fell es kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen er lagt
i to virksomheter må det derfor legges vekt på å sikre felles styringsmekanismer .

For å sikre helhetlig styring av tiltaket vil det utformes en sam arbeidsavtale mellom "Akson
journal AS" o g Direktoratet for e - helse. Avtalen vil beskrive grensesnittene nærmere og
hvordan avhengighetene mellom programmene skal håndteres og følges opp. En viktig
koordinering på programnivå vil være gjensidig represen tas jon i programstyrene. På
prosjektnivå vil det være behov for flere former for koordinering mellom ulike prosjekter.
Hvilke prosjekter og hvordan koordineringen skal utformes, for eksempel representasjon i
prosjektstyrer eller særskilte samarbeidsforum, må detaljeres i samarbeidsavtalen. Helse - og
omsorgsdepartementet vil i tillegg ha en viktig rolle som øverste myndighet innenfor helse -
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og omsorgssektoren, medeier i "Akson journal AS", eier av Norsk Helsenett SF og etatstyrer
av Direktoratet for e - helse. Me kanismene for helhetlig styring er illust rert i Figur 5 .

Programmet Akson journal og Programmet Akson samhandling har også avhengigheter til
fremdrift og leveranser fra andre tiltak, særlig Helseplattformen og sp esi alisthelsetjenestens
modernisering av løsninger for EPJ/PAS/kurve. Alle sentrale aktører foreslås derfor
representert i Programstyret for Akson samhandling.

I tillegg til koordineringsmekanismene beskrevet ovenfor legges det til grunn at både
Programmet Ak son journal og Programmet Akson samhandling vil melde inn sine tiltak i den
nasjonale porteføljes tyringsprosessen som skal koordinere, prioritere og følge opp tiltak av
nasjonal betydning.

Figur 5 Helhetlig styring

1.1.5.4 B ehov for e n f orpliktende styringsmodell for å realisere målbildet for
samhandling

I tildelingsbrevet fra depart ementet heter det at det må vurdere s nødvendige prioriteringer i
e - helseporteføljen som resultat av tiltaket, samt redegjøre nærmere for hvilke endringer s om
er hensiktsmessige å gjøre i dagens løsninger før en eventuelt innføring av ny felles
kommunal jou rnalløsning. Begrensede virkemidler i den nasjonale styringsmodellen vil gjøre
det krevende både å styre prioriteringer i den eksisterende porteføljen og u tvi klingsretningen.
Prosjektet vurderer derfor at det bør etableres en mer forpliktende styringsmodel l.

En sammenhengende helse - og omsorgstjeneste forutsetter nasjonal koordinering, styring av
e - helseutviklingen og felles innsats om nasjonale digitaliseri ngs tiltak. Realisering av
målbildet for helhetlig samhandling kan ikke løses i Program m et Akson samha ndling alene,
men vil kreve investeringer og utvikling også i tilgrensende løsninger eiet og finansiert av
andre aktører. For å lykkes kreves koordinert ut vik ling på tvers av virksomheter og
ansvarsområder, og det bør etableres en tydelig nasjonal styringsmodell som reduserer
fragmentering, sikrer fremdrift og gir forutsigbare kostnader.

Strukturen i den nasjonale styringsmodellen for e - helse bidrar , s om bes kre vet i Helse - og
omsorgsdepartementets høringsutkast til ny lov om e - helse (e - helseloven) , til å fremme felles
forståelse av det nasjonale utfordringsbildet og prioriteringer som gjøres for utvikling
nasjonalt, regionalt og lokalt. Styringsmodellen endre r i midlertid ikke de etablerte
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styringslinjene. Nasjonalt e - helsestyret har ikke fullmakter e ller plikter som et styre i rettslig
forstand. Det er ikke i lov eller ved avtale tillagt noen formell vedtakskompetanse.
Konklusjoner i nasjonalt e - helsestyre bin der derfor ikke representantene eller andre aktører i
sektoren juridisk. Manglende gjennomfør ing av nødvendige investeringer og utvikling i
tilgrensende løsninger eiet og finansiert av andre aktører er derfor en risiko for realisering av
målbildet for samh and ling.

For at målbildet for samhandling skal realiseres, og at det fortløpende realiseres g evinster er
det nødvendig at utviklingen i de ulike stegene koordineres med andre pågående prosjekter
og tiltak . For å sikre dette er det nødvendig at de sentrale int eressentene forplikter seg til de
ulike stegene i utviklingsretningen gjennom bindende bes lutninger knyttet til blant annet
finansiering, ressurs bidrag og investeringer og utvikling av egne løsninger. Behovet for
koordinering og forpliktelser er illustr ert i Figur 6 .

Figur 6 Behov for koordinering og forpliktelser

E n mer forpliktende styringsmodell bør etableres så snart som mulig. Dette skyldes både
behovet for å sikre koordinering med andre pågående pr osj ekter og tiltak, samt behove t for å
sikre en koordinert fremtidig utvikling for realisering av målbildet.

Helse - og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e - helse , som ansvarlig for å realisere
målbildet for samhandling , har flere mulige virkemidler for å ivareta behovet for koordinert
utvikling:

1. Direktoratet for e - helse kan inngå avtaler med de sentrale aktørene som de nasjonale
e - helseløsningene har avhengigheter til. Avtalene må regulere
finansieringsforpliktelser, res sursbidrag, samt hvilke tiltak de enkelte aktørene skal
gjennomføre i egne virksomheter.
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2. H else - og omsorgsdepartementet kan gjennom eierstyring pålegge virksomhetene
finansieringsforpliktelser og gjennomføring av nødvendige tiltak for å bygge opp
under mål bildet

3. H else - og omsorgsdepart eme ntet kan benytte regulatoriske virkemidler som å stille
krav til virksomhetene som bygger oppunder realisering av målbildet.

1.1 .5.5 Sentrale interessenter

Tiltaket har et komplekst interessentbilde og berører flere ulike typer akt ører . Tabell 3 viser
en oversikt over de mest sentrale interessentene for tiltaket. Alle interessentgrupper har vært
involvert i arbeidet og gitt innspill i flere runder . Vedlegg B Organisering av arbeidet gir en
nærmere beskrivelse av prosessen med sentrale in ter essenter , inkludert o versikt over alle
gjennomførte møter .

Tabell 3 Sentrale Interessenter

I nteressenter som er identifisert som mest relevante for tiltaket

Innbygger • Pasienter/brukere/mottakere av kommunale helse - og omsorgst jen ester

• Pårørende til mottakere av kommunale helse - og omsorgstjenester

• Befolkning

Helsepersonell og
virksomheter i kommunal
helse - og omsorgstjeneste

• Inkluderer helsepersonell i alle lovpålagte tjenester som kommunen skal
tilby, inkludert fastlegetjene ste n og fysioterapitjenesten . Inkluderer både
tjenester kommunen leverer selv og tjenester drevet av private med
dr iftstilskudd eller driftsavtale med kommunen

Helsepersonell i
spesialisthelsetjenesten

• De ulike gruppene av helsepersonell som yter helsehje lp i
spesialisthelsetjenesten. Inkluderer offentlige og private aktører , samt
avtalespesialister

Kommunale,
fylkes kommunale og statlige
myndigheter

• Kommunal helseadministrasjon

• Nasjonale myndigheter

• Spesialisthelsetjenesten

• Nasjonale registre

• Institusjone r i nnen f orskning, innovasjon og utdanning

• Kommunale og fylkeskommunale myndighetsorganer

Andre aktører • Helsetjenester som verken er en del av kommunale helse - og
omsorgstjenester eller spesialisthelsetjenesten, eksempelvis apotek,
tannhelsetjeneste (offe ntl ig og privat), private fysioterapeuter, private
laboratorietjenester, private spesialisthelsetjenester

• Øvrige kommunale tjenester/funksjoner: skole, barnehage, PPT og andre
tjenesteytere i kommunen, administrative funksjoner i kommunen:
regnskap, oppgjø r, ressursplanlegging mv.

• Leverandører av e - helseløsninger

• Fag - og profesjonsforeninger

• Pasient - og bruke rforeninger

1 .2 Arkitekturprinsipper for helhetlig samhandling
K onseptet skal legge til rette for effektiv samhandling mellom den kommunale helse - og
oms org stjenesten og spesialisthelsetjenesten. Med effektiv samhandling menes at
nødvendige helseopplysninger utveksles automatisk basert på dokument - og datadeling.
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Kartleggingen av behovene viser at ambisjonsnivået for samhandling mellom de ulike
aktørene e r o mfattende. En analyse av behovene opp mot løsninger som er tilgjengelig i dag
viser at dagens løsninger i stor grad ikke dekker disse behovene.

Hovedtiltakene for å adressere denne usikkerheten er å gå fra dagens produktorienterte
tilnærming for nasjon ale løsninger til å etablere en helhetlig samhandlingsplattform.

Figur 7 vi ser et logisk målbilde for hvordan applikasjonstjenestene f elles kommunal
journalløsning og en fremtidig s amhandlingsplattform kan understøtte ulike deler a v h else -
og omsorgstjenesten.

Figur 7 Overordnet arkitektur for felles ko mmunal journalløsning og helhetlig samhandling

A rkitekturen er beskrevet basert på Archimate fra OpenGroup. ArchiMate er en
modelleringsteknikk ("språk") fo r å beskrive virksomhetsarkitekturen .

1.2.1 Overordnede p rinsipper for helhetlig samhandling

For å realis ere helhetlig samhandling i et økosystem med mange virksomheter, som har et
selvstendig ansvar for å etablere nødvendige kapabiliteter knyttet til å tildel e , a dministrere ,
yte og dokumentere helsehjelp , vil det være nødvendig å etablere et sett av prinsipp er som
regulerer sammenhengen mellom virksomhetenes ansvar og de nasjonale løsningene for
helhetlig samhandling. Det vil ikke være mulig å realisere et økt niv å av samhandling mellom
virksomheter som bruker forskjellige virksomhetstjenester/applikasjonstje nester med mindre
alle aktører gjør de nødvendige investeringene i parallell med at nasjonale løsninger
implementeres.

Her følger en beskrivelse av de overo rdn ede prinsippene som felles kommunal
journalløsning må forholde seg til for å understøtte helhetli g samhandling i kommunal helse -
og omsorgstjeneste og med aktører utenfor helsesektoren. Disse kommer i tillegg til
o verordnede arkitekturprinsipper fra Dig ita liseringsdirektoratet for samhandling .
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Det er viktig å sikre at felles kommunal journalløsning og samhandlingsplattformen spiller
godt samme n, og passer inn i et arkitekturlandskap for e - helse som er i løpende utvikling.
Arkitekturforståelsen som legges til grunn for gjennomføring av tiltaket er basert på et
økosystem hvor samhandling er navet som binder de ulike aktørene i helsesektoren
samme n. De viktigste egenskaper ved samhandlingsplattformen er åpenhet og
endringsevne .

Helhetlig samhandling stiller krav og legger føringer for
journalløsningenes samhandlingsevne

Helhetlig samhandling vil stille krav og legge føringer for hvordan de ulike jo urnalløsningene
skal snakke sammen gjennom samhandlingsplattformen. Det må utformes og stilles tydelige
myndighetskrav som alle journalløsninger må forholde seg til. Det er også viktig å rigge et
tydelig eierskap til, og forvaltning av, semantiske ressu rse r slik som informasjonsmodeller,
begreper o g definisjoner av grensesnitt. Samhandlingsplattformen må være dynamisk slik at
den legger til rette for en behovsdrevet helsefaglig tjenesteutvikling.

Legge til grunn en plattformtilnærming for anskaffelse o g u tvikling av
felles journalløsning og helhet lig samhandling

Det legges til grunn en plattformbasert arkitekturtilnærming som gir rammer for anskaffelsen
av felles kommunal journalløsning. Denne arkitekturtilnærmingen skal bidra til å unngå en
framtidig si tuasjon hvor tjenesteutvikling i kommunene bremses som følge av sterke
bindinger og avhengighet til enkeltleverandør(er) .

1 .2.2 Plattformtilnærming som hovedstrategi for helhetlig
samhandling

Det finnes en rekke definisjoner på hva en plattform er. I en artik kel fra 2018, oppsummerer
Knut H. Rolland, Lar s Mathiassen og Arun Rai (2) plattformbegrepet i tre typer:

• Ingeniørfaglig definisjon. Digitale plattformer som teknologiske artifakter med en
modulær arkitektur, som består av en s tab il kjerne og mange perifere komponenter
som endres over tid. Eksempel på denne type plattformer er iPhone med
operativsystemet iOS og noen kjerneapplikasjoner som er nødvendige for å kunne
bruke iPhonen.

• Økonomisk definisjon. Digitale plattformer som le gge r til rette for effektive
interaksjoner mel lom ulike aktører. Eksempel på denne type plattformer er Amazon,
Google, Facebook.

Utvikle et økosystem hvor helhetlig samhandling er navet som binder de
ulike aktørene i helsesektoren sammen
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• Organisatorisk definisjon. Digitale plattformer som innovasjonspraksiser der ulike
aktører organiserer og koordinerer innovasjo n u nderstøttet av tekniske mekanismer
og avtaler.

I den videre beskrivelsen av arkitekturprinsippene som skal ligge til grunn for helhetlig
samhandling tar vi utgangspunkt i den i ngeniørfaglig e og økonomiske definisjon en. Det som
gjør plattformer attraktiv e e r at d e skaper verdi gjennom å bruke ressurser de ikke eier eller
kontrollerer , f.eks . ved at ny funksjonalitet utvikles på utsiden og tilgjengeliggjøres gjennom
plattformen, og at de kan skalere raskere enn andre mer tradisjonelle modeller . Et viktig
a spe kt ved en økosy stem - basert plattformtilnærming er plattformens attraksjonsvirkning,
gjerne også omtalt som nettverkseffekten: Ved å etablere plattformen og koble til noen
aktører, oppstår insentiver for at også andre aktører knytter seg til. Det er ikke sl ik at «alle»
må bruke plattformen for å kunne skape verdi, men jo flere som kobles til jo større blir
mulighetene.

I Norge har vi i lang tid arbeidet med å etablere felles nasjonale løsninger for å ivareta
samhandlingen mellom aktørene i helse - og omso rgs tjenesten. I da g er de dominerende
samhandlingsformene følgende:

• Meldingsutveksling – overføring av strukturerte data til kjent mottaker. Kan også
omfatte utveksling av dokumenter (fritekst).

• Samhandling gjennom nasjonale løsninger – informasjon oppdat ere s i en
fellesko mponent (eksempelvis k jernejournal, r eseptformidleren) og gjøres tilgjengelig
for andre derfra. Ny samhandlingsfunksjonalitet er utviklet med utgangspunkt i disse
produktenes beskaffenhet.

P rosjektet har gjennomført en kartlegging av inf orm asjonsbehov kny ttet til samhandling.
Kartleggingen av informasjonsbehovene er gjennomført langs fire dimensjoner (1)
samhandling mellom aktører i helse - og omsorgstjenesten, (2) samhandling mellom
helsepersonell og innbygger, (3) samhandling mellom virk som heter i kommuna l helse - og
omsorgstjeneste og andre statlige og kommunale tjenester, og (4) samhandling med
responssenter og velferdsteknologiske verktøy. Se v edlegg G Løsningsomfang og - arkitektur
for beskrivelse av informasjonstjenestene , og Bilag G2 for ytterligere de taljer rundt
kartleggingen av informasjonsbehov.

Behovsanalysen viser at det fortsatt vil være viktig å understøtte en tydelig ansvars - og
oppgavedeling som dagens meldings tjenester representerer. Helsepersonell forventer
imidlertid at i nfo rmasjonsdelinge n i fremtiden i mindre grad baserer seg på dagens
informasjonstjenester og i større grad gir mulighet for å slå opp og tilgjengeliggjøre
informasjon (data og dokumenter) mellom journalløsningene, samt mulighet for å dele og
endre på felle s d atagrunnlag på enkelte områder.

Analysene viser at informasjonstjenester i stor grad bør gjenbrukes på tvers av disse
dimensjonene . Dette taler for at dagens produktorienterte tilnærming til å utvikle ny
samhandlingsfunksjonalitet, ikke er veien å gå f or å skape en skal erbar utvikling av nye
samhandlingsformer fremover.

Figur 8 beskriver et logisk målbilde for realisering av plattform for helhetlig samhandling .
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Figur 8 Overordnet arkitektur for helhetli g s amhandling

A pplikasjonstjenesten Plattform for helhetlig samhandling vil kunne bestå av flere
elementer:

• Nasjonale e - helseløsninger omfatter en videreutvikling av Helsenorge.no,
Kjernejournal o g e - resept som applikasjonstjenester. Overtid bør disse
deko mpo neres slik at de byggeklossene som er gjenbrukbare også for de andre
nasjonale e - helseløsningene blir en del av plattformen.

• Informasjonstjenester fungerer som en oppsummering av alle samhandli ngsbehov,
og brukes til å beskrive omfanget og kompleksitete n a v samhandlingsløsningen e .
Forprosjektet for Akson har definert en informasjonstjeneste som en IKT - tjeneste som
formidler informasjon knyttet til et bestemt tema, knyttet til en generisk
arbeids prosess. Samme informasjonstjeneste kan benyttes i mange uli ke
sammenhenger, av ulike profesjoner, og av innbyggere og andre kommunale og
statlige tjenester.

• Fellesfunksjonalitet omfatter byggeklosser som brukes på tvers av alle
informasjonstjenestene og d e tekniske samhandlingsformene.

• Tekniske samhandlingsformer ko mponenter som realiserer informasjonstjenestene
og grensesnittene. Disse tilgjengeliggjøres til applikasjonene på ulikt vis. Plattformen
skal understøtte ulike tekniske samhandlingsformer .

• Sent rale informasjonslager er komponenter som brukes for å lagre ma sterdata knyt t et
til informasjonstjenester der helsepersonell skal dele og endre på felles datagrunnlag ,
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eller til å lagre kopi av helseopplysninger som benyttes av de andre
samhandlingsformene .

A pplikasjonstjenesten Felles grunnmur har som formål å leg ge til rette for effektiv og sikker
elektronisk samhandling mellom aktører , og økt gjenbruk og sambruk på tvers av de
nasjonale aktørene. Grunnmuren består av et sett med byggeklosser som kan gjen brukes på
tvers av nasjonale e - helseløsninger. Byggekloss er et samlebegrep for forskjellige typer
elementer som er tilgjengelige for sektoren gjennom Felles grunnmur . De grupperes etter
kodeverk og terminologi, felles grunndata, felleskomponenter, felles krav og retningslinjer og
felles infrastruktur , bl ant annet for data - og dokumentdeling . Disse kan inngå som
byggeklosser i plattformen for helhetlig samhandling.

Applikasjonstjenesten Nasjonale felleskomponenter er byggekloss er som er tilgjengelige
for o ffentlige virksomheter på tvers av sektorer og forvaltningsn ivå er og som de kan dra nytte
av i sine digitale tjenester. Løsningene utvikles én gang og kan deretter brukes av mange.

Applikasjonstjenesten KS - FIKS er felles kommunal arkitektur som blant annet gjør det mulig
å kommunisere på tvers av forvaltningsnivå. Pla ttformen utvikles i tett samarbeid med
medlemmene og bygger opp under deres behov for gjennomføring s kraft i digitaliseringen.

1.2.3 Arkitekturprinsipper for helhetlig samhandling

Følgende arkitekturprinsipper ligger til grunn for anskaffelse, etablering, forv alt ning, drift,
vedlikehold og utvikling av plattform for helhetlig samhandling . Disse bygger videre på
Digitaliseringsdirektoratets arkitekturprinsipper for samhandling.

Ta utgangspu nkt i brukernes behov

Informasjonstjenestene er definert med utgangspu nkt i brukerbehov. Aktuelle brukergrupper
må være med i standardisering og tilpasning av tjenestene, både på semantisk og
organisatorisk nivå.

Ta arkitekturbeslutninger på rett nivå

Det må lages et rammeverk for hvordan arkitekturvalg gjøres, som også o mfa tter
eksisterende nasjonale e - helseløsninger.

Bidra til digitaliseringsvennlige regelverk

Det vil vurderes om det er behov for endringer i lovgivningen for å tilby de planlagte
tj enestene. Arkitekturen vil tilpasses de endelige lovreguleringene.

Det vil vurderes behov for å innføre pålegg til virksomheter i helse - og omsorgstjenesten til å
koble seg til plattform og ta i bruk ny samhandlingsfunksjonalitet innenfor gitte tidsfrister .
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Del og gjenbruk data

Data som tilbys via informasjonstjenestene sk al kunne deles og gjenbrukes for ulike formål,
og i ulike prosesser. Det legges også opp til å kunne dele utvalgte data med aktører utenfor
helse - og omsorgstjenesten.

For å understøtte utvikling av tilleggsfunksjonalitet og integrasjon med andre løsninge r
( innenfor rammen av regler for taushetsplikt) er det nødvendig å tilgjengeliggjøre data fra
plattformen gjennom åpne APIer. Grensesnittene beskrives i henhold til Direktorat et for e -
helses veileder for åpne API, for å sikre tilstrekkelig åpenhet. Det ska l v ære fokus gjennom
etableringen av plattform for helhetlig samhandling på hvilke data og funksjoner som skal
tilbys gjennom åpne grensesnitt i den videre prosessen.

Del og gjenbruk løsninger

Løsningskomponenter og arkitekturbyggeklosser skal kunne del es og gjenbrukes. Dette
innebærer at det vurderes ved videreutvikling av de nasjonale e - helseløsningene hvilke
løsningskomponenter som skal være en del av plattformen.

Lag d igitale løsninger som støtter samhandlinger

Det legges opp til å dele mer inform asj on, gå mot mer synkrone tjenester og mer strukturert
informasjon, slik at løsningene kan samhandle effektivt.

Sørg for tillit til oppgaveløsningen

Tjenestene som etableres skal ha innebygd personvern og informasjonssikkerhet. Identitets -
og tilgangss tyr ing håndteres gjennom egne komponenter. Det stilles strenge krav til
informasjonssikkerhet i samhandlingsløsningen e .

1.2.4 Tilnærming for å realisere digitale innbyggertjenester

I dag forholder innbygger seg til ulike innbyggerportaler i ulike situasjoner. No en kommuner
har egne innbyggerportaler som skal dekke alle behov som innbygger i kommunen, noen
fastleger tilbyr innbyggertjenester i egne løsninger tilkny ttet deres valgte journalsystem, og
noen innbyggertjenester innenfor helse er samlet på helsenorge.no . N AV og andre offentlige
tjenester har i tillegg sine egne innbyggerportaler.

D et finnes ulike måter å levere og løse innbyggertjenester på innenfor helse - og
omsorgstjenesten . En måte er å inkludere behov for innbyggertjenester i anskaffelsen av
felles k omm unal journalløsning. En annen måte er stille krav til at journalløsningen tilbyr
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åpne grensesnitt der andre portaler som helsenorge.no (eller kommunenes egne portaler)
kan benytte data og informasjonstjenester i journalløsningen for å tilby helhetlige d igi tale
tjenester til innbygger.

Det er anbefalt å legge til grunn følgende prinsipper for realisering av digitale
innbyggertjenester.

Tabell 4 Overordnede p rinsipper for realisering av innbyggertjenester

O mråde Prinsipp

Helsetjen est ens
innbyggertjenester

• Viderefør e d agens strategi med Helsenorge.no som innbyggerens
vei inn til sikre digitale helsetjenester .

• Sikre at tjenestene på Helsenorge.no henger godt sammen med
kommunenes digitale innbyggertjenester, gjennom at det er enkelt for
innbygger å komme videre fra kommunal min side gitt riktig
sikkerhetsnivå.

Åpne grensesnitt i felles
kommunal journalløsning

• Tilgjengeliggjør data fra kjerneløsningen gjennom APIer, for å
understøtte utvikling av tilleggsfunksjonalitet og integrasjon me d
andre løsninger (innenfor rammen av regler for taushetsplikt),
herunder med helsenorge.no og kommunenes egne
i nnbyggerportaler .

• Beskriv grensesnittene i henhold til beskrivelsen i Direktoratet for e -
helses veileder for åpne API, for å sikre tilstrekke lig åpenhet.

• Ha fokus på hvilke data og funksjoner i kjernen som skal tilbys
gjennom åpne grensesnitt i den videre prosessen.

Digitale innbyggertjenester i
felles journalløsning

• Inkluder behov for digitale innbyggertjenester i anskaffelsen av felles
kommu nal journal som tilleggsfunksjonalitet. I hvilken grad felles
journalløsning tilbyr digitale innbyggertjenester vil ikke være
avgjørende for valg av leverandør(er) på felles journalløsning.

1 .3 Prosjektmål
Dette kapitlet beskriver konseptets og tiltakets målh ier arki, illustrert i Figu r 9 . Samfunnsmål
og effektmål gjelder for konseptet beskrevet i kapit t el 1 .1 .5.1 . Delmål og resultatmål gjelder
for tiltaket (felles kommunal journalløsning og s teg 1 ) .

Figu r 9 Målhierarki
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1.3.1 S amfunnsmål

Samfunnsmålet angir Aksons ønskede virkning og uttrykker hvilken samfunnsutvikling
konseptet skal bygge opp under. Samfunnsmålet for Akson er definert med utgangspunkt i
det prosjektutløsende behovet og i tr åd med overordnede strategier og mål for helse - og
omsorgssektoren .

De sentrale begrepene i samfunnsmålet er ment å forstås på følgende måte:

• Bedre helse innebærer at flere holder seg friske lenger, og syke ivaretas med
tryggere og mer virkningsfull helsehjelp.

• Med innbygger menes alle roller en innby gge r kan ha, eksempelvis enkeltindivid
med ansvar for egen helse, pasient, bruker, pårørende, fullmektig eller verge.

• Kunnskapsbasert innebærer at helse - og omsorgstjenesten tar i bruk eksisterende
og ny kunnskap, og omsetter for skning til innovasjon og b edr e praksis, samt at
oppdaterte data og analyser er tilgjengelig for styring. Beslutninger om behandling,
forebygging, pleie, omsorg og sosiale tjenester er basert på pålitelig kunnskap om
effekt av tiltak og i tråd med helsefagl ige retningslinjer . Dette min sker uønsket klinisk
variasjon, og gir tjenester av høy kvalitet.

• Bærekraftig innebærer at kapasitet og ressurser hos alle aktører i verdikjeden, også
innbyggeren, benyttes effektivt for å møte fremtidige behov.

• Helhetlige tje nester innebærer at den ko mmu nale helse - og omsorgstjenesten
fordeler og gjennomfører oppgaver slik at innbyggere opplever en koordinert tjeneste.
Dette inkluderer samhandling med spesialisthelsetjenesten og øvrige aktører i helse -
og omsorgstjenesten, sam t nødvendig samhandling me d a ndre kommunale og
statlige tjenesteområder. Det innebærer også at innbyggernes erfaringer og
synspunkter er reflektert i tjenestene.

• Sikre tjenester av høy kvalitet innebærer at helse - og omsorgstjenesten utnytter og
deler nød vendig informasjon mellom vir ksomheter og tjenestenivå slik at
sannsynlighetene for feil og uheldige hendelser reduseres til et minimum. Sikre
tjenester innebærer også at krav til informasjonssikkerhet og personvern ivaretas og
at innbyggere enkelt har inn syn i egne helseopplysning er og annen informasjon.

1.3.2 E ffektmål

Effektmålene uttrykker den direkte effekten som ønskes oppnådd for brukerne av konseptet,
og er avledet av samfunnsmålet. Basert på prioriteringen av de viktigste behovene fra
behovsanalysen i ko nseptvalgutredning en er de t u tledet to sidestilte effektmål.

Samfun nsmå l

Bedre helse for innbyggere gjennom en kunnskapsbasert og bærekraftig helse - og
omsorgstjeneste som utnytter teknologiske muligheter for å tilby helhetlige og sikre
tjeneste r a v høy kvalitet
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Effektmål 1 innebærer blant annet at :

• Riktig behandl ing og helsehjelp gis til rett tid .

• Beslutninger om helsehjelp baseres på evidensbasert kunnskap om effekt av tiltak og
ivaretar pasientrettigheter .

• Sannsynligheten for feil og uheldige hendelser reduseres .

• Innbyggere kan være aktive i prosesser og beslutn ing er om egen helse .

E ffektmål 2 innebærer blant annet en reduksjon av :

• Tidsbruk knyttet til innhenting og deling av pasientopplysninger og annen nødvendig
informasjon i helse - og omsorgtjenesten .

• Tidsbruk knyttet til dokumentasjon og administrasjon av he lse hjelp i kommunal helse -
og omsorgstjeneste .

• Tidsbruk knyttet til samhandling med aktører utenfor helse - og omsorgstjenesten .

• Tidsbruk knyttet til rapportering, uttrekk og bearbei ding av statistikk fra kommunal
helse - og omsorgstjeneste .

E tablert rammeve rk oppfordrer til at effektmål bør være spesifik k e, målbare, aksepterte,
realistiske og tidsavgrensede (SMARTe). Det er vurdert som uhensiktsmessig å kvantifisere
effektmålene i for m av absolutte eller prosentvise endringer i ressursbruk eller kvalitet. De tte
skyldes at det finnes lite statistikk knyttet til dagens tilstand i den kommunale helse - og
omsorgstjenesten, og at organisering av tjenestetilbudet og ansvarsområder er i stadi g
utvikling. Det er imidlertid forsøkt å etablere måltall for tiltakets del mål beskrevet under.

1.3.3 Delmål (gevinster)

Delmålene utdyper og kvantifiserer konseptets effektmål innenfor rammene av tiltaket
beskrevet i dette dokumentet. Som illustrert i tiltaket s målhierarki Figu r 9 , understøtte r
d elmålene effektmålene, men vil ikke alene realisere effektmålene i sin helhet. Delmålene er
primært knyttet til fel les kommunal journalløsning. Steg 1 støtter opp under noen av
delmålene. Etterhvert som flere tiltak innenfor utviklingsretningen planlegg es, kan det være
behov for å utarbeide ytterligere delmål.

Det er etablert fem delmål for tiltaket. Disse tilsvarer t iltakets gevinster og er beskrevet i
detalj i kapittel 3.5.1 og 5.5.1 . De fem delm åle ne er:

• Frigjort tid for personell som jobber i kommunal helse - og omsorgstjeneste .

• Færre uønskede hendelser i kommunal helse - og omsorgstjeneste .

• Bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til kommunal helse - og omsorgstjeneste .

• Bedre styringsinformasjon og grunnlag for erfaringsdeling og kvalitetsforbedring i
kommunal helse - og omsorgstjeneste, forskning og innovasjon .

Effektmål 1

Innbyggere får helse - og
omsorgstjenester av høyere
kvalitet og økt pasientsikkerhet

Effektmål 2

Mer effektiv ressursbruk i helse - og
omsorgstjenesten
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• Bedre I KT - sikkerhet og enklere ivaretakelse av personvern .

Måltall for tiltakets delmål er angitt i vedlegg C Delmål .

1.3.4 Resultatmål

Result atm ålene beskr iver hva tiltaket skal ha pr odusert til hvilket tidspunkt og innenfor
hvilken ko s tnadsramme. Resultatmålene er utarbeidet i samsvar med tiltakets delmål og skal
oppnås i løpet av tiltakets levetid. Det er utarbeidet et sett med resultatmål fo r h enholdsvis
Programmet Akson journal og Programmet Akson samhandling .

1.3.4.1 Resultatmål for Progra mmet Akson j ournal

Resultatmålene er prioriter t i henhold til kostnad, omfang og tid og er listet under.
Begrunnelsen for å prioritere omfang foran tid når det g jel der den felles journalløsningen,
handler om risikoen for pasientsikkerhet dersom en ufullste ndig journalløsning skulle bli tatt i
bruk, av hensyn til å holde en tidsplan.

Kostnad

• Programmet Akson journal ferdigstilles innen en forventet styrings ramme (P 50) på
4, 8 milliarder kroner. Kostnadsrammen settes tilsvarende P85 for Programmet Akson
j ourna l og er estimert til 5,9 milliarder kroner.

Omfang

• Felles kommunal journalløsning har funksjonalitet som ivaretar pasientsikkerhet og
understøtter helsepersonell s a rbeidsprosesser på en effektiv måte .

• Komponent for identitetsstyring er etablert som del av felles kommunal
journalløsning.

• Brukere i felles kommunal journalløsning har tilgang til nasjonale e - helse løsninge r.

• Felles kommunal journalløsning utveksler n ødv endig informasjon med administrative
s ystemer.

• Felles kommunal journalløsning er innført på en måte som har ivaretatt
pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestetilbudet.

• Felles kommunal journal løsning har etabler t verktøy og prosesser som håndterer
kritika lit eten for innbygger, virksomhet og samf unn.

• Felles kommunal journalløsning har etabler t plattformegenskaper for åpenhet og
endringsevne.

Tid

• Felles kommunal journalløsning er innført og tatt i bruk i minimum en kommune
senest innen utgangen av 2025.

• Fell es kommunal journalløsning er innført og tatt i bruk i kommuner som dekker
minimum 85 prosent av befolkningen utenfor Midt - Norge senest innen utgangen av
2030.

• Felles kommunal journalløsning er tatt i bruk av minst 6 0 prosent av fastleger innen
utgangen av 20 3 3 .
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1.3.4.2 Resultatmål for Programmet Akson s amhandling

Resultatmålene er prioriter t i henhold til kostnad, tid og omfang og er listet under.
Begrunnelsen for å prioritere tid foran omfang for steg 1 handler om tidskritikaliteten av å
ferdigstille identitets - og tilgangskomponenter til felles kommuna l journalløsning og andre
pågående utviklingsprosjekter knyttet til nasjonal samhandlingsløsninger , og behovet for å
ferdigstille forprosjektet innen rimelig tid for å komme videre i utviklingsretningen.

• Steg 1 ferd igs tilles innen en kostnadsramme (P50) 7 10 millioner kroner. P85 for s teg
1 i utviklingsretning for samhandling er 845 millioner kroner.

• Forprosjekt for s teg 2 i utviklingsretning for samhandling (eksklusive eventuelt KS2)
er ferdigstilt innen utgangen av 202 2.

• Grunndatatjenester og tillitstjenester for å understøtte identitets - og tilgangsstyring i
henholdsvis felles journalløsning og nasjonale e - helseløsninger er utviklet innen
utgangen av 202 4 .

• Nasjonal informasjonstjene ste for oppslag av laboratorie - og ra diologisvar er
ferdigstilt med muligheter for oppslag gjennom Kjernejournal innen utgangen av
2024 .
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Figur 10 Målhierarki i Akson og for felles kommunal journalløsning og steg 1 i
utviklingsre tningen

1 .4 K ritiske suksessfaktorer
K rit iske suksessfaktorer er avgjørende forhold som man må lykkes med og som må være på
plass for å nå målene for tiltaket. Basert på erfaring fra tilsvarende prosjekter,
interessentanalysen og prosjektets egenart er det uta rbeidet suksessfaktorer som er kri tis ke
for måloppnåelsen. Det er etablert 19 kritiske suksessfaktorer for tiltaket i sin helhet hvorav
t o av disse er særskilt knyttet til felles kommunal journalløsning. De kritiske suksessfaktorene
er utdypet i Tabell 5 .
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Tabell 5 Kritiske suksessfaktorer for tiltaket

# Suksessfaktor Beskrivelse

1 Helhetlig styring For å sikre helhetlig styring av det samlede tiltaket må det etableres
samarbeids og koordineringsmekanismer mellom programmene.

2 God l edelse og styring
av programmene

Tydelig ansvarsdeling og god styring , herunder entydige fullmakter og
beslutningsveier , må etableres i progr ammene.

3 Koordinerte
investerings -
beslutninger

De sentrale interessentene forplikter seg til gjennomføri ng av nødvendige
investeringer og utvikling i egne løsninger tiltaket har avhengigheter til for
å nå målene.

4 Forutsigbar
finansiering

Det må foreligge forutsigbare modeller og avtaler om finansiering før
kunngjøring av anskaffelse.

5 Endringshåndtering og
fleksibilitet i
gjennomføring

Det må eksistere m uligheter for å stopp e programmene og /eller
innarbeide nødvendige endringer underveis.

6 St erkt eierskap Det må være sterkt eierskap til tiltaket i kommuner, berørte virksomheter ,
Direktoratet for e - hels e, Norsk Helsenett SF og regionale helseforetak,
samt i H else - og omsorgsdepartementet og politisk ledelse.

7 Målrettet
kommunikasjon og
endrin gsledelse

Det må kommuniseres målrettet mot interessenter for å forberede og
skape motivasjon for endring.

8 T i lli t og legitimitet hos
interessenter

Programorganisasjonene og beslutningene som fattes der må oppleves å
ha faglig legitimitet og tyngde.

9 Riktig k ompetanse og
tilstrekkelig ressurser i
gjennomføringen

Program - og prosjektorganisasjonene må bemannes me d r iktig
kompetanse og sikres tilstrekkelige ressurser.

Kontinuitet for nøkkelressurser må sikres gjennom de ulike fasene i
tiltake t .

10 Involvering av
innbyggere

Deltakelse fra innbyggere (pasienter, pårørende og brukere) for å ivareta
innbyggerperspe kti vet og sikre gode brukervennlige løsninger som setter
pasienten i sentrum må ivaretas gjennom alle faser.

11 Bred deltakelse av
helsepersonell

Det må være bred deltakelse av helsepersonell på alle nivåer i
programorganisasjonen for å sikre at løsningen e u nderstøtter
helsepersonell sine arbeidsprosesser og pasientsikkerhet.

12 F aglig legitim og
beslutningsdyktig
struktur for å fatte
felles helsefaglige
beslutninger

Det må etableres en helsefaglig beslutningsstruktur med tydelig m andat
og nødvendig kompe tan se innen helsefagene, helse - og
omsorgs tjenesten, helseinformatikk og helsefaglig terminologi.
Medlemmene må ha tillit fra de ansatte i helse - og omsorgstjenesten, og
evne å ta nødvendige beslutninger.

13 Tydelig
arkitekturstyring

Tydelig arkitekturs tyr ing skal sikre fleksibilitet, robusthet og åpenhet i
løsningene.

14 Ivaretakelse av
personvern og
informasjonssikkerhet

Løsningene må skape tr ygghet for at helseopplysninger ikke kommer på
avveie for å sikre tillite n til løsningene.
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15 Attraktive ansk aff elser Kontraktstrategien e må sikre attraktivitet blant leverandører i markede t for
å legge til rette for en samfunnsøkonomisk effektiv konkurranse.

16 Leverandørene leverer i
henhold til kontrakt

Sikre at leverandør ene leverer innenfor definerte result atm ål.

17 Realisering av
gevinster

Virksomhetene som berøres av endringene tiltaket medfører må ha fokus
på og ta eierskap til realisering av gevinster.

18 Høy deltakelse

(gjelder felles kommunal
journalløsning)

Høy deltakelse blant kommuner og fastlege r e r nødvendig for å nå
målene for felles kommunal journalløsning.

19 Effektiv og
representativ
organisering av
kommunene

(gjelder felles kommunal
journalløsning)

Kommunene må organiseres på en måt e som ivaretar representativitet og
legger til rette for inv olvering og effektiv kommunikasjon mellom
kommunene som skal ta i bruk de fremtidige løsningene og
programmene.

1 .5 Rammebetingelser
Dette kapitlet beskriver de viktigste rammebetingelsene for tiltak et. Det er skilt mellom
føringer for forprosjektfasen og ram mebetingelser for henholdsvis felles kommunal
jou rnalløsning og s t eg 1 i utviklingsretning for samhandling .

1.5.1 Føringer for forprosjekt et for Akson

Tabell 6 angir sentrale føringer for forprosjektet som ble gitt i til legg til tildelingsbrev nr. 3,
april 201 9 fra Helse - og oms orgsdepartementet . I tillegg har det kommet y tterligere føringer
fra Helse - og omsorgsdepartementet i løpet av arbeidet med forprosjektet.

Tabell 6 Føringer for forpros jek tet fra Helse - og omsorgsdepartementet

O mråde Føring

Generelt
Akson endrer ikke den grunnleggende ansvarsfordelingen mellom stat og
kommune .

Ansvaret for å ha journalløsninger ligger hos den enkelte helse - og
omsorgs virksomhet i kommunene .

Kommunen e m å kjøpe journaltjenesten uten å gjennomføre konkurranse, basert
på et sikkert unntak fra anskaffelsesregelverket.

Sektoren skal involveres i arbeidet med forprosjektet .

Erfaringer fra andre nasjonale og internasjonale digitaliseringsprosjekter (bå de fr a
helse og andre sektorer) skal benyttes der det er relevant.

Det legges ikke til grunn lovpålegg om obligatorisk innføring av journalløsningen i
innledende faser for kommuner eller fastleger. Det langsiktige målet er 100
prosent deltakelse (eksklu siv e Helse Midt - Norge sitt opptaksområde ) fra aktørene
i kommunal hels e - og omsorgstjeneste, inklusive fastleger.
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Gjennomføringsstrategi Det skal v urdere s strategier for dekomponering og stegvis gjennomføring for å
redusere risiko, kompleksitet og kostnad er.

Kontraktstrategi Det skal legges til rette for samfunnsøkonomisk effektiv konkurranse og
innovasjon i leverandørindustrien for e - helseløsninger.

Det skal søke s løsninger som gir lavest mulig risiko og tilstrekkelig konkurranse.

Organisering og
an sva rsdeling

Ansvaret fo r anskaffelsen(e) av felles kommunal journalløsning skal ikke ligge i
statsforvaltningen. Kommunene må ha majoritetseierskap i selskapet som skal
levere journalløsning til kommunene. Hvis kommunene ønsker å ha staten på
eiersiden, ka n s taten ev entuelt gå i nn med en liten statlig eierandel. Statlig
medeier s kap skal ikke innebære at staten påtar seg økt økonomisk ansvar eller
finansiell risiko.

Nasjonale e - helseløsninger skal fortsatt ligge i Norsk Helsenett SF.

Arbeidsomfang Forprosj ekt et må ivareta at det kan etableres tilpassede arbeidsflater for de ulike
helseprofesjonene slik at de får verktøy som understøtter deres arbeidshverdag på
en best mulig måte.

Løsningen(e) må tilrettelegge for effektiv drift, og god pasientbeh andling i d en
enkelte virksomhet og i et forløpsperspektiv.

Forprosjektet må t ydeliggjøre mulighetene for at løsningen(e) tilrettelegger for
fremtidig fleksibilitet, innovasjon og tjenesteutvikling, med utgangspunkt i
teknologisk innovasjon og mulighetene som o pps tår i markedet. Herunder vurdere
nærmere muligheten for realisering av konseptet gjennom plattformtilnærminger
basert på åpne standarder.

Løsninger skal ha fleksibilitet for tilpasning til lokale kliniske behov og andre
forhold. Dette må balanseres op p m ot mål om å redusere uønsket klinisk
variasjon.

Løsning(er) for helhetlig samhandling og felles kommunal journal skal ivareta krav
til bruk av åpne standarder og definert terminologi. Terminologi skal ivareta
behovene til klinisk prak sis i hele helset jen esten.

I KT - sikkerhet og personvern skal ha høy prioritet i arbeidet

Kostnadsoverslag og
finansieringsmodeller

Kostnadsestimat P50 på 11,4 milliarder kroner skal legges til grunn som
styringsmål i forprosjektet.

Statens bidrag i fina nsieringen blir b esl uttet av Stortinget i etterkant av KS2 .

Det bevilges ikke budsjettmidler til felles kommunal journalløsning uten at det kan
sannsynliggjøres at den kommunale deltakelsen blir stor nok til at prosjektene
anslås å gi samfunnsøkonomisk løn nsomhet.

Eventu ell e modeller for å avlaste risiko og periodiseringsutfordringer for
helseforetak og kommunesektoren skal vurderes. Modellene skal bygge på
eksisterende låneordninger for kommunene og de regionale helseforetakene, og
ses i sammenheng med vurderingen av om det bør pålegges plikt til å bruke
journal - og samhandlingsløsningene.

Gevinstrealisering Det er virksomhetene som har ansvar for realiseringen av gevinster .

Intensjonserklæring og
forpliktelses avtale

Intensjons erklæringer skal være inngått med kommuner som representerer
omkring halvparten av befolkningen utenfor Midt - Norge innen KS2 - rapporten
ferdigstilles, dvs. i løpet av juni 2020.
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Nødvendige forpliktelser fra kommunesektoren må være avklart før kunngjøring a v
anskaffelsene .

1.5.2 Rammebetingelser for fell es kommunal journalløsning

1.5.2.1 Rammebetingelser g itt i lover og forskrifter

Listen under gjengir de viktigste lover og forskrifter som Programmet Akson journal må
forholde seg til i gjennomføringen av tiltaket. Den er ikke uttømmende.

Helse - og omsorgsdeparte men tet har sendt forslag til ny e - helselov og endringer i forskrift
om IKT - standarder i helse - og omsorgstjenesten på høring. Dersom loven vedtas kan denne
loven kunne være sentral i gjennomføringen av tiltaket .

H else - og omsorgsdepartementet skal gjennomf øre et lovarbeid for å sikre rettsgrunnlag for
felles journal løsning og samhandlingsløsningen e . Det kan være behov for øvrige endringer
eller tilpasninger i helselovgivningen.

Lover og forskrifter om offentlig støtte
• Lov om gjennomføring i norsk rett av h ove ddelen i avtale om Det europeiske

økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS - loven) av 27. n ovember 1992
• Lov om offentlig støtte av 27. november 1992, med tilhørende forskrifter

Lover og forskrifter om offentlige anskaffelser
• Lov om offentlige anskaffe lse r (anskaffelsesloven) av 17. juni 2016, med tilhørende

forskrifter, herunder blant annet

- Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) av 12. august 2016

Selskapsrett
• Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13. juni 1997

IKT - sikkerhet og p er sonvern
• Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 6. juni 2018.

Den gjennomfører EUs personvernforordning
• Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) av 1. juni 2018
• Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identif ika sjon og

tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked ( lov om elektroniske
tillitstjenester) av 15. juni 2018

• Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 av 6. juli 2016 om tiltak som
skal sikre et høyt felles sikkerhetsniv å i nettverks - og informasjonssystemer (NIS -
direktivet)

• Norm for informasjonssikkerhet i helse - og omsorgssektoren3

3 Normen er i kke e n egen lov eller forskrift , men en samling krav om personvern og
informasjonssikkerhe t som helsesektoren har utarbeidet og som er basert på regulering. Normen er
" soft law " , men fordi den gir uttrykk for gjeldende regulering er den omhandlet he r
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Helserett (lover med enkelte forskrifter)

• Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp
(p asientjournalloven ) av 20. jun i 2 014
- Forskrift om pasientjournal av 1. mars 2019
- Forskrift om IKT standarder i helse - og omsorgstjenesten av 1. juli 2015

• Lov om pasient - og brukerrettigheter (p asient - og brukerrettighetsloven ) av 2. juli
1999

• Lov om h elsepersonell (helsepersonell oven ) av 2. juli 1999
• Lov om kommunal he lse - og omsorgstjenester (h else - og omsorgstjenesteloven ) av

24 juni 2011
- Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i

helsestasjons - og skolehelsetjenesten av 19. oktober 20018
- Forskrift om krav til o g o rganisering av kommunal legevakt ordning,

ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) av
20. mars 2015

- Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. av 23. mai 2019
- Forskrift om stønad til dekning av ut gif ter til undersøkelse og behandli ng hos lege

av 27. juni 2019
- Forskrift om fastlegeordning i kommunene av 29. august 2012
- Forskrift om habilitering og rehabilitering , individuell plan og koordinator av 16.

desember 2011
- Forskrift om egenandel for helse - og omsorgstjenester av 16. desember 2011
- Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram av 2. oktober 2009
- Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for

behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer av 26.
aug ust 2016

- Forskri ft om vederlag for legehjelp og fysikalsk behandling ved kommunens
helsetjeneste av 30. mars 1984 Forvalt ningsrett mv.

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (f orvaltningsloven ) av 10. februar 1967

• Lov om rett til innsyn i dokumen t i offentleg verksemd (offentleglova) av 19. mai 2006

• Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) av 9. desember 2016

• Lov om ar kivlov (arkivlov en ) av 4. desember 1992

Kommuneloven

• Lov om kommuner og fylkeskommuner av 28. juni 2018

1.5.2.2 Rammebetingelser fra nas jonale helse myndigheter

I tillegg til lovene og forskriftene beskrevet i 1.5.2.1 har de nasjonale helsemyndighetene s
normeren de produkter som for eksempel nasjonal faglig retningslinje, pakkeforløp og
veileder e . Disse utgjør en viktig del av det helse faglige grunnlaget som felles kommunal
journal løsning skal anvende og som Programmet Akson journal dermed må forholde seg til .

1.5.2.3 R ammebetingelser fra "Akson j ournal AS"

Programmet Akson j ournal må til enhver tid fo rho lde seg til selskapets styre, avtaler,
mandater, vedtekter, rapporteringsrutine r og retningslinje r med mer som organisasjonen
etablerer. Videre må programmet forholde se g til gjeldende regler for HMS, og legge til rette
for en fornuftig arbeidsbelastnin g f or de ansatte i programmet.
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Programmet må også forholde seg til de tjenesteavtalene som "Akson j ournal AS" må
etablere med virksomhetene som skal benytte felles kommunal journalløsning , samt med
virksomheter og programmer hvor det er viktige avhengighe ter og behov for koordinering.
Eksempelvis kan det være mot N orsk Helsenett SF og Programmet Akson s amhandling.

1.5.2.4 Rammebetingelser fra modell for organisering av kommunene

Felles kommunal journal løsning skal potensielt innføres i 291 kommuner og i mange ul ike
virksomheter. Skal kommunene lykkes med effektiv realisering av felles journalløsning er det
avg jørende å sikre kommunal involvering, forankring og effektive beslutningsprosesser på
programnivå og ut i hver enkelt kommune som skal innføre og realisere gev inster fra
løsningen . Kommunene må derfor organiseres på en måte som sikrer effektive beslutnings -
og forankringsprosesser, samt ivaretar kommunal involvering og representasjon i
programstrukturen. Samtidig er tiltaket i utgangspunktet frivillig for kom mun ene, og den
kommunale selvbestemmelsesretten må hensyntas. Programmet Akson journal må derfor
for holde seg til modellen for representasjon og forankrings struktur som kommunene blir
enige om for gjennomføringen av tiltaket.

1.5.2.5 Rammebetingelser fra Direktor ate t for e - helse

Programmet Akson journal må forholde seg til Direktoratet for e - helse som en nasjon al
fagmyndighet og premissgiverrolle på e - helseområdet. Direktoratet for e - helse opptrer
nasjonalt faglig normerende ved å utarbeide nasjonale retningslinje r p å e - helseområdet,
herunder standardisering, kodeverk og terminologi, arkitektur og informasjonssi kkerhet.

Programmet Akson journal vil være et program i den nasjonale e - helseporteføljen og må
følge de rapporteringsrutinene som til enhver tid gjelder. P rog rammet Akson journal må også
forholde seg til den nasjonale samstyringsmodellen for e - helse . Prog rammet Akson journal
må konsultere Direktoratet for e - helse og innhente deres synspunkter ved anmodninger om
utløsning av usikkerhetsavsetning.

1.5.2.6 Felles føri nge r og retningslinjer for IKT i offentlig sektor

Felles kommunal journal l øsning skal bidra til å realisere regjeringens ambisjon for
digitalisering av offentlig sektor og økt tverrsektoriell samhandling.

Digitaliseringsdirektoratet har en operativ rolle i fo rbindelse med prinsipper for samhandling
med IT i offentlig sektor. Det er gi tt felles føringer for offentlig sektor når det gjelder IT -
utvikling, arkitekturprinsipper og en referansekatalog for anbefalte og obligatoriske
standarder. Programmet må utarb eid e løsninger som er i tråd med
D igitaliseringsdirektoratets føringer.

1.5.3 Rammebetingelser for s teg 1

1.5.3.1 Rammebetingelser fra lover og forskrifter

Listen under gjengir de viktigste lover og forskrifter som Programmet Akson samhandling må
forholde seg til i gje nno mføringen av tiltaket. Den er ikke uttømmende.

Helse - og omsorgsdepa rtementet har sendt forslag til ny e - helselov og endringer i forskrift
om IKT - standarder i helse - og omsorgstjenesten på høring. Dersom loven vedtas vil denne
loven være sentral i gjen nom føringen av tiltaket.
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Helse - og omsorgsdepartementet skal gjennomfø re et lovarbeid for å sikre rettsgrunnlag for
felles journalløsning og samhandlingsløsningene . Det kan være behov for øvrige endringer
eller tilpasninger i helselovgivningen.

Lover og fo rskrifter om offentlig støtte
• Lov om gjennomføring i norsk rett av ho veddelen i avtale om Det europeiske

økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS - loven) av 27. november 1992
• Lov om offentlig støtte av 27. november 1 992, med tilhørende forskrifter

Lov er og forskrifter om offentlige anskaffelser
• Lov om offentlige anskaffel ser (anskaffelsesloven) av 1 7. juni 201 6, med tilhørende

forskrifter, herunder særlig
- Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) av 12. august 201 6

Selskapsrett
• Lov om statsforetak av 30. august 1991

IKT - sikkerhet og p ersonvern
• Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 6. juni 201 8.

Den gjennomfører EUs personvernforordning
• Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) av 1. juni 2018
• Lov om g jen nomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og

tillits tjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske
tillitstjenester) av 1 5. juni 201 8

• Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1 148 av 6. juli 2016 om tiltak som
skal sikre et høyt felles sikkerhetsnivå i nettverks - og informasjonssystemer (NIS -
direktivet)

• Norm for informasjonssikkerhet i helse - og omsorgssektoren4

Helserett (lover med enkelte forskrifter)

• Lov om behandling av helseopplysninger ved yte lse av helsehjelp
(p asientjournalloven ) av 20. juni 201 4
- Forskrift om pasientjournal av 1 . mars 2019
- Forskrift om IKT standarder i helse - og omsorgstjenesten av 1. juli 201 5
- Forskrift om nasjonal kjernejournal av 31 mai 2013
- Forskrift om behandling av hel seopplysninger i nasjonal database for elektroniske

resepter av 21 d esember 2007
• Lov om pasient - og brukerrettigheter (p asient - og brukerrettighetsloven ) av 2. juli

1999
• Lov om h elsepersonell (helsepersonell oven ) av 2. juli 1 999
• Lov om kommunal helse - o g o msorgstjenester (h else - og omsorgstjenesteloven ) av

24 juni 201 1

4 Nor men e r ikke en egen lov eller f orskrift, men en samling krav om personvern og
informasjons sikkerhet som helsesektoren har utarbeidet og som er basert på regulering. Normen er
soft law, men fordi den gir uttrykk for gjeldende regu lering er den omhandlet he r .
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• Lo v om spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven) av 2 . juli 199 9

Forvaltningsrett mv.

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (f orvaltningsloven ) av 10. februar 1967

• Lo v o m rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) av 19. mai 2006

• Lov om arkivlov (arkivloven) av 4. desember 1992

• Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) av 9. desember 2016

1.5.3.2 Rammebetingelser fra nasjonale helsemyndigheter

Helsedi rek toratet setter føringer for oppgavefordeling mello m omsorgsnivåene på et operativt
nivå, bl ant annet med sitt arbeid med pakkeforløp og gode pasientforløp , som har betydning
for arbeidet i utviklingsretningen på sikt . I s teg 1 har føringene for organise rin g av arbeidet i
kommunale helse - og omsorgstjenest er betydning for utforming av grunndatatjenestene
Virksomhet og Personell.

1.5.3.3 Rammebetingelser fra Helse - og omsorgsdepartementet

Helse - og omsorgsdepartementet setter rammebetingelsene for hvordan Direkto rat et for e -
helse skal gjennomføre Programmet Akson s amhandling.

Rapportering

Direktoratet for e - helse skal rapporte re til Helse - og omsorgs departementet i form av
ordinære statusrapporter. Det vil utarbeides ekstraordinære rapporter når situasjonen tils ier
det, eller når departementet ønsker det.

Kontrakt strategi

Det skal a nskaffelsesrettslig tilrettelegge s for at alle virksomheter i helse - og
omsorgssektoren kan ta i bruk samhandlingsløsningene .

Finansierin g

Statens bidrag i finansieringen blir beslu tte t av Stortinget i etterkant av KS2. Det tas derfor
nødvendig forbehold om tildeling av midler og i hvilket tempo programmet skal
gjennomføres.

1.5.3.4 Rammebetingelser fra Direktoratet for e - helse

Styring og organisering

Programmet Akson samhandling må, som en del av Direktoratet for e - helse, til enhver tid
forholde seg til etatens gjeldende organisering, avtaler med tjeneste leverandører , prinsipper
og retningslinjer. Videre må signering av avtaler relatert til programgjennomføringen følge
Direktorate t for e - hel ses fullmaktshierarki. I tillegg må programmet forholde seg til
forventningene hos en rekke berørte interessenter.

Programmet Akson samhandling vil være ett av flere programmer og prosjekter i Direktoratet
fo r e - helses portefølje og må forholde seg til gje lde ne inn rapporteringsrutinene.

Programmet Akson journal må også forholde seg til den nasjonale samstyringsmodellen for
e - helse .
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Samarbeidsavtale mellom Direktoratet for e - helse og N orsk Helsenett SF

Programmet må forholde seg til de gjeldende mekanisme r og avtaler for utleie av ressurser
mellom Direktoratet for e - helse og Norske Helsenett SF og ansvarsplassering mellom de to
organisasjonene .

Helse, miljø og sikkerhet

Programmet må forholde seg til gjeldende regler for HMS og legge ti l rette for en forn uf tig
arbeidsbelastning for de ansatte i programmet.

Avtaler med e ksisterende leverandøre r

Programmet Akson samhandling må forholde seg til de gjeldende avtalene inngått med
leverandør i gjennomføringen av tiltaket.

1.5.3.5 Rammebetingelser fra Norsk Helsenett SF

D et vil være opp til Norske Helsenett SF å definere hvordan oppgavene som bestilles fra
Direktoratet for e - helse skal utføres . I utarbeidelsen av disse må utførende forholde seg til
Norske Helsenett SFs retningslinjer, prinsipper, organ isering, regler for H MS og gjeldene
avtaler med leverandører.

1 .6 Grensesnitt og avhengigheter
Gjennomføringen av f elles kommunal journal løsning og steg 1 må sees i sammenheng med
allerede pågående nasjonale programmer og prosjekter i den nasjonale e - helseporteføljen.

1.6.1 Veikart fo r nasjonal e - helseportefølje

Ved oppstart av felles kommunal journalløsning og steg 1 vil det være flere programmer og
prosjekter i den nasjonale e - helsepo rteføljen som har pågått over tid, og som har som mål å
levere løsninger som kan bidra til å reduse re samhandlingsutfordringene i helse - og
omsorgssektoren. Felles kommunal journalløsning og steg 1 vil bygge videre på disse
leveransene .

Figur 11 viser veikartet for et relevant utvalg av nasjonal e - helseportefølj e på et overordnet
nivå.
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Figur 11 Veikart for nasjonal e - helseportefø lje

F iguren viser konseptet Akson lagt ut i tid. De fremtidige stegene i utviklingsretningen for
samhandling er vist illustrativt. Øvrig nasjonal e - helseporteføl je viser et utvalg av pågående
utviklingsprosjekter , videreutvikling og innføringsaktivitet i r egi av eksisterende nasjonale
løsninger. I tillegg pågår øvrig regionale og lokale prosjekter , blant annet modernisering av
journalløsningene i spesialisthelsetj en esten og videreutvikling av fastlegenes
journalløsninger gjennom EPJ - løftet.

Figur 1 2 gir en nærmere beskrivelse av forventet fremdrift og forutsetninger i utvalget av
øvrig e - helseportefølje.

Figur 12 Næ rmere beskrivelse av forventet fremdrift og forutsetninger i utvalget av øvrig
e - helseportefølje
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D en nasjonale porteføljeprosessen gir årlig anbefalinger om aktiviteter i den nasjonale e -
helseporteføljen for neste år. Det er hver enkelt virksomhet som s e l v må beslutte og
finansiere sine aktiviteter. Finansieringen av aktivitetene stammer dels fra satsinger og dels
fra samfinansiering. Begge deler besluttes på årlig basis. Det betyr at fremdrift utover det
som er beskrevet for 2020 vil avhenge av finansie r i ngsprosesser for 2021 og kommende år,
og derfor er usikker.

Helsenorge.no har i dag digitale innbyggertjenester for innsyn, dialog og administrasjon av
egen helse. For behandlere innen primærhelse - og spesialisthelsetjenesten innebærer dette
tjenester for innsyn i journaler, timeadministrasjon (som varsling og timebestilling), oversikt
over eller kansellering av planlagte hjemmebesøk, e - konsultasjoner (tekst og video),
meldinger og reseptfornying. Disse tjenestene er i ulik grad i bruk av de ulike aktørene i
helse - og omsorgstjenestene. I løpet av 2020 er planene at omlag 70 prosent av
befolkningen skal kunne bruke digitale innbyggertjenester på helsen orge.no i kommunikasjon
med enten fastlegen eller andre kommunale helse - og omsorgstjenester. Per februar 2 0 20
bruker omlag 1750 fastleger (36 prosent) og 49 kommuner (40 prosent av befolkningen)
digitale innbyggertjenester gjennom hels e norge.no . Tilbudet i kommunene dekker i dag pleie
og omsorgstjenestene. Det vil utvides til Helsestasjoner og skolehelsetjene s ten, med pilot i
2020 og utbredelse i 2021 og 2022. Parallelt med økt tilgjengelighet tilrettelegges
helsenorge.no for økt bruk av eksterne digitale verktøy i behandling og oppfølging,
eksempelvis bruk av videokonsultasjoner og digitale kartleggings - og m e stringsverktøy innen
psykisk helse.

Arbeidet med grunndata og tillitstjenester i Steg 1 vil forenkle bruk av eksterne verktøy for
behandlere, og g i en mer robust grunndataplattform som er en forutsetning for økt bruk.

Kjernejournal inneholder i dag tjen e ster som viser opplysninger om pasienten, pasientens
familie og eventuelt foreldreansvar for mindreårige barn, fastlege og vikarer for fastlege,
innbyggers e - resepter (inntil 3 års historikk), legemidler i bruk , liste for e - multidose pasienter
og alle utle v eringer på resept (e - resept, papir - og telefon/fax - resepter), kritisk informasjon,
oversikt over pasientens besøk i spesialisthelsetjenesten og pasientens egne registreringer
(pårørende, andre helsekontakter, sykdommer, donorstatus, va n sker med kommunikas j on). I
tillegg er kjernejournal tilrettelagt for innsyn i journaldokumenter og lesing av pasientens
legemiddelliste. Innføring av kjernejournal i kommunene forutsetter at journalløsningene
gjennomgår test - og godkjenningsprosessen o g at eID er tatt i bru k i hver enkelt kommune.
Per februar 2020 er det TietoEVRYs journalsystem i pleie - og omsorgstjenesten som er
godkjent for integrasjon med kjernejournal. Visma er i prosess for godkjenning og DIPS Front
er i planlegging. Ved inngangen til 2020 har 15 kommu n er besluttet å delta i en pilot for
innføring av kjernejournal, og 50 kommuner har uttrykt interesse for å være tidlig ute i
innføringen .

Innsyn i journal for helsepersonell gjør det mulig for helsepersonell å se oversikt over
pasie ntens journaldokumente r via kjernejournal, fra virksomhetene i sektor som har knyttet
seg til nasjonalt koblingspunkt for dokumentdeling. Begrenset utprøving av dette skjer i mars -
mai 2020. Det er OUS HF som gjør sine journaldokumenter tilgjengelig (er kil de) i
utprøvingen. Kon s umenter i utprøvingen er Diakonhjemmet, Lovisenberg, KAD tilknyttet A -
hus, A - hus, Oslo legevakt og noen fastleger. N orsk Helsenett SF vil jobbe for å støtte
oppkobling av flere dokumentkilder i 2020.

I og med at tilgang til journaldo kumentene gis gjennom k jernejournal, er innføring av
kjernejournal i kommunal pleie - og omsorgstjeneste en forutsetning for at helsepersonell i
sykehjem og hjemmetjenesten skal få tilgang til journaldokumente r . De aller fleste fastleger
og legevakter har a llerede tilgang på kje r nejournal, og vil dermed få innsyn i
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journaldokumenter fra spesialisthelsetjenesten når funksjonaliteten tilgjengeliggjøres. En
forutsetning for at funksjonaliteten skal kunne innføres nasjonalt er videreutvikling av
nasjonale tillit stjenester for å håndt e re nasjonal skalering. De nødvendige investeringene
ligger som en del av de planlagte investeringene i steg 1 i utviklingsretning for samhandling.

Sentral forskrivningsmodul (SFM) er en ny legemiddelmodul under utvikling som skal
dek ke helsepersonell sine behov for håndtering av legemiddelopplysninger. SFM kan tas i
bruk på to ulike måter.

• SFM GUI som benyttes av EPJ tilbydere som ønsker å integrere SFMs
brukergrensesnitt i egen løsning

• S F M Basis API som benyttes av EPJ tilbydere som ivaretar egen
forskriv n ingsfunksjonalitet og ønsker å benytte et API for å kommunisere med
sentrale registre.

Prosjektet er under replanlegging og ny plan vil bli behandlet i programstyret for
L egemiddelprogrammet i løpet av 1. halvår 2020. Avhengig av avt ale forhold, kan
virks o mhetene som øns k er å ta SFM i bruk gjøre det enten igjennom eksisterende avtaler
eller igjennom nye avtaler med sin EPJ - leverandør.

Helsepersonell som tar SFM i bruk vil ha behov for opplæring i verktøyet og nye
arbeidsprosesser. N asjonal innføring foru t setter også videreutvikling av nasjonale
tillitstjenester til å håndtere nasjonal skalering. De nødvendige investeringene ligger som en
del av de planlagte investeringene i steg 1 i utviklingsretning for samhandling .

Pasientens legem iddelliste går ut på a t det skal finnes en felles oppdatert legemiddelliste
som er tilgjengelig på tvers av virksomheter og som viser alle legemidlene en pasient bruker.
P asientens legemiddellisten er funksjonalitet bygget over e - resept, kjernejournal og
multidosemeldingen som d ermed er forutsetning for Pasientens legemiddelliste . SFM sørger
for at disse komponentene blir ivaretatt, slik at alle forskrivere av legemidler er koblet til e -
reseptkjeden, og at annet helsepersonell med tjenstlig behov kan se den oppdaterte
legemiddel l isten i kjernejournal. P asientens legemiddelliste er planlagt innført ved at de fleste
av dagens journalsystemer kobles til e - reseptkjeden ved hjelp av SFM og at kjernejournal
innføres i kommunal helse - og omsorgstjeneste. Innføring av SFM og kjernejourna l i
kommunene er derfor en forutsetning for P asientens legemiddellisten . I tillegg krever
konseptet innføring av nye arbeidsprosesser. En utprøving av Pasientens legemiddellist e er
planlagt i løpet av 202 1 - 202 2 .

1.6.2 Veikartet i kontekst av Akson

Felles kommun a l journalløsning er et langsiktig tiltak og målbildet for helhetlig samhandling
vil realiseres stegvis over flere år . Allerede pågående tiltak som i mellomtiden kan levere
løs ninger som bedrer dagens situasjon er derfor viktig at blir prioritert for å opp r ettholde og
øke pasientsikkerheten og effektiviteten i helse - og omsorgssektoren.

Innsyn i journal for helsepersonell gjennom kjernejournal: For at kommunal helse - og
omsorgs tjeneste skal få innsyn i journaldokumenter fra spesialisthelsetjenesten gjennom , må
kommunen innføre kjernejournal og dagens tillitstjenester må videreutvikles for å håndtere
nasjonal skalering. Dette vil bety at sykehjem og hjemmetjenesten vil få tilgang til
journalinnsyn via kjernejournal i takt med innføringen av kjernejournal i p l eie - og
omsorgstjenesten. Som beskrevet i kapittel 1.6.1 er det usikk ert hvor raskt dette vil skje.
Felles kommunal journalløsning vil ha nytte av innsyn i journal gjennom kjernejournal
uavhengig av hvor langt m a n kommer med innføring av funksjonaliteten før felles kommunal
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journalløsning kan innføres. Dette skyldes at pilo tering og innføring i enkelte virksomheter gir
nyttig læring å ta med seg i etablering av felles kommunal journalløsning. Videre vil det at
fu n ksjonaliteten er tilgjengelig i kjernejournal bety at alle kommuner som innfører felles
kommunal journalløsning o gså vil få tilgang til innsyn i journaldokumenter fra
spesialisthelsetjenesten ettersom kommunal journalløsning vil være integrert med
kjernej o urnal. I tillegg er det planlagt at felles kommunal journalløsning også skal
tilgjengeliggjøre dokumenter for and re aktører gjennom kjernejournal.

Pasientens legemiddelliste: D et en fordel, men ikke en forutsetning , at kommunene har tatt
i bruk e - resept o g kjernejournal og innført Pasientens legemiddelliste før innføring av felles
kommunal journalløsning . Helsepersonell vil ha fått mer erfaring med å dele informasjon på
tvers av virksomheter, og det vil ha blitt ryddet i legemiddellister rundt om i virkso m hetene,
noe som vil ta ned risikoen knyttet til innføring av en felles kommunal journalløsning. Når en
virksomhet tar i bruk felles kommunal journalløsning vil a lle tekniske forutsetninger være på
plass for å samhandle om en felles oppdatert legemiddellis t e som er tilgjengelig på t vers av
virksomheter . Realisering av Pasientens legemiddelliste vil da være avhengig av at øvrige
aktører i helse - og omsorgstjenesten også har innført nødvendige løsninger, og at
helsepersonell har fått opplæring i nye arbeidspr o sesser og ansvarsforhold.

Helsenorge: Det er en fordel for digitaliseringen av helsetjenesten at en stor andel av
aktørene i sektoren og befolkningen har tatt i bruk digitale dialog - , innsyn - og
selvbetjeningstjenester på Helsenorge.no. Helhetlige innbygg e rtjenester for innsyn, dia log og
administrasjon av egen helse på tvers av behandlingsnivåer og helseforvaltningen krever
integrasjoner med de ulike fagsystemene i sektoren. Derfor vil integrasjon med felles
innbyggertjenester i Helsenorge inngå som del av etableringen av felles kom munal journal.
Gjenbruk av løsninger for personvern og fullmakter vil redusere risiko og unngå kostnad ved
etablering av alternative administrasjonsløsninger for etablering og vedlikehold av fullmakter.

1.6.3 Sentrale avhengigheter for felles kommunal journalløs ning

Det er identifisert flere sentrale avhengigheter for den felles kommunale journalløsningen .
Disse er beskrevet under. Med avhengigheter menes andre tiltak som må realiseres for at
felles kommunal journalløsing skal kunne rea l isere sine gevinster.

SF M Basis API : Det vil være nødvendig å koble felles kommunal journalløsning til e -
reseptkjeden. Det er foreløpig lagt til grunn at felles journalløsning vil benytte SFM API for
tilkobling mot e - reseptkjeden. Utvikling og finansier i ng av SFM Basis API er for utsatt å ligge
utenfor tiltaket . Utvikling av SF M Basis API representerer derfor en avhengighet for felles
journalløsning.

Felles språk: For å lykkes med samhandling og deling av strukturert informasjon på tvers av
virksomheter, m å de ulike løsningene bruke felles kodeverk og terminologi . Det pågår en
flerårig satsing i Direktoratet for e - helse for etablering av Felles språk med blant annet bruk
av terminologiene S NOMED CT og ICNP. Dette gjøres blant annet for å understøtte
Helsep l attformen i Midt - Norge. F elles kommunal journalløsning legger nasjonal terminologi
etablert gjennom tiltaket F elles språk til grunn.

Grunndata og tillitstjenester: Felles kommunal journalløsning vil være avhengig av
moderniserte grunndatatjenester. Felles samarbeidsprogram for modernisering av
Folkeregistret i helse - og omsorgssektoren ( MF Helse ) innfører modernisert folkeregister i
helsesektoren og vil levere en mo dernisert grunndataplattform og modernisert
grunndatatjenester for person opplysninger . Den m o derniserte grunndataplattformen vil
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gjenbrukes i arbeidet med moderniserte grunndatatjenester for virksomhet og personell som
skal leveres i steg 1. Leveransene i s teg 1 og MF Helse representerer derfor en avhengighet
for felles journalløsning.

1.6.4 Sentrale a vhengigheter for steg 1

Det er id entifisert flere avhengigheter for steg 1. Disse er beskrevet under.

Grunndata og tillitstjenester : Arbeidet i steg 1 knyttet til grunndata og tillitstjenester vil
bygge videre på eksisterende løsninger og utvikling som sk j er, eksempelvis i forbindelse
med modernisering av folkeregisteret i helse - og omsorgssektoren (MF Helse) og HelseID .
Steg 1 har derf or en avhengighet til eksisterende grunndata - og tillitstjenester.

Kjernejournal: Nasjonal informasjonstjeneste for oppsla g av laboratorie - og radiologisvar
legger opp til at laboratorie - og radiologisvar tilgjengeliggjøres gjennom kjernejournal. Steg 1
ha r derfor en avhengighet til kjernejournal.

Lab - og r adiologivirksomheter : Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av la b oratorie -
og radiologisvar forutsetter at alle private og offentlige lab oratorie - og r adiologivirksomheter
gjennomfører nødvendige op pdateringer i sine fagsystemer. Steg 1 har derfor en
avhengighet til offentlige og privat e lab oratorie - og r adiologivirkso m heter .

Modernisering av journal - og kurvesystemene i spesialisthelsetjenesten : Forprosjekt
for steg 2 skal gi anbefalinger om neste s teg i utviklingsretningen for samhandling.
V urderinger og anbefalinger i forprosjektet for steg 2 vil kunne avhenge av utv i klingen av
journal - og kurvefunksjonalitet i spesialisthelsetjenesten . I denne konteksten har steg 1 en
avhengighet til modernisering sarbeidet som foregår i spesialisthelsetjenesten.

1.6.5 Vurdering av nødvendige prioriteringer som følge av felles
journalløsnin g og steg 1

Som del av oppdraget om forprosjekt, fikk Direktoratet for e - helse i oppdrag å vurdere
nødvendige prioriteringer i e - helse porteføljen som resultat av tiltaket, eller der det er
myndighetsoppgaver iverksatt som både vil være til nytte for nasjon a l kommunal
journal løsning og Helseplattformen.

Kapittel 1.6.3 og 1.6.4 beskriver pågående aktiviteter som henholdsvis felles journalløsning
og steg 1 har avhengigheter til. Dersom disse aktivitetene stanses eller forsinkes vil det
kunne føre til forsinkelser og/eller kostnadsøkninger for felles journalløsning og steg 1.
Forprosjektet anbefaler derfor at disse aktivitetene får høy prioritet i den årlige
porteføljeprosessen.

Kapittel 1.6.2 beskriver veikartet for nasjonal e - helseportefølje i kontekst av Akson. Her
pekes det på noen aktiviteter som også er omtalt under sentrale avhengigheter, som
eksempelvis sentral forskrivningsmodul. I tillegg pekes det på aktiviteter som gi r økt
funksjonalitet i samhandlingsløsningene og som vil bidra til nyttig læring og erfaring for
gjennomføringen av felles journalløsning og helhetlig samhandling og som vil bidra til raskere
gevinstrealisering. Disse tiltakene er også t il dels er avhengig av investeringer som ligger i
steg 1 og kan på den måten være nyttige områder for å prøve ut og verifisere investeringene
i infrastruktur for datadeling som skjer i steg 1 . Forprosjektet anbefaler at disse aktivitetene
videreføres , så lenge d et ikke går p å bekostning av gjennomføringen av felles kommunal
journalløsning, steg 1 og aktivitetene som disse har sentrale avhengigheter til.
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1.6.6 Grensesnitt for felles kommunal journall øsning

1.6.6.1 Organisatoriske grensesnitt

Tabell 7 viser Program m et Akson journal sine viktigste organisatoriske grensesnitt.

Tabell 7 Organisatoriske grensesnitt for felles kommunal journalløsning

A ktør er Programmet Akson
journal har grensesnitt mot

Kort beskrivelse Oppfølging av grensesnittet

Virksomheten "Akson journal AS" Virksomheten eier og etablerer
Programmet Akson journal.

Virksomheten står som juridisk
kontraktspart i kontrakter og avtaler
som p rogrammet fremforhandler.

Oppfølging skjer gjennom
styringsmodellen,
programeierskapet og
f u llmaktene som delegeres til
programleder fra programeier.

Kommunene som forplikter seg til
å ta i bruk journalløsningen

Kommunene som forplikter seg til å
ta i bruk journalløsningen har
grensesnitt med programmet på
flere nivåer:

• Mulighet til å inngå på e iersiden
av virksomheten "Akson journal
AS"

• B idrar med ressurser inn i
pr ogrammet

• E tablerer mottaksprosjekter som
skal sette kommunene i stand til
å ta i bruk journalløsningen

• I nngår i kommunenes modell for
representasjon og
forankringsstruktur

Oppfølging skjer gjennom
eierskapet i virksomheten "Akson
journal AS", avtaler,
styr ingsmodellen og gjennom
kommunenes modell for
representasjon og
forankringsstruktur.

Private helseaktører som har
avtale med kommunen
(selvstendig næringsdrivende
fastleger, fysiote r apeuter, private
sykehjem etc . ) som tar i bruk
felles journalløsning

De sentrale innføringsaktivitetene
vil ha grensesnitt mot kommunens
avtaleparter ifm. innføring.

Grensesnittet følges opp
gjennom avtaler mellom
virksomheten "Akson journal AS"
og den e nkelte avtaleparten,
eventuelt gjennom avtaler
mellom kommunen og den
enkelte avtaleparten.

Offentlig tannhelsetjeneste Offentlig tannhelsetjeneste kan bli
en del av kommunal helse - og
omsorgstjeneste. I så fall må det
avklares hvilken funksjonalitet
jo u rnalløsningen skal ha for
tannleger og hvorvidt tannleger
som profesj on skal inkluderes i
programmet og styringsmodellen .

Oppfølging av grensesnittet skjer
gjennom dialog med KS,
kommunene, fylkeskommunene
og Tannlegeforeningen.
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De lokale mottaksprosjek t ene Det foreslås av det etableres felles
mottaksprosjekter basert på
etablerte kommunesamarbeid.
Mottaksprosjektene skal sikre
innføringen av felles journalløsning
i kommunene som inngår i
samarbeidet.

De sentrale innføringsaktivitetene
vil ha grensesni t t mot de lokale
mottaksprosjektene for å støtte og
tilrettelegge for innføring.

Grensesnittene følges opp
løpende gjennom
styringsmodellen og modellen for
organisering av kommunene.

Direktoratet for e - helse Direktoratet for e - helse har
ansvaret for p orte f øljestyring av
programmer og prosjekter som
felles journalløsning har
avhengigheter til.

Direktoratet for e - helse vil være
e ier av Programmet Akson
samhandling som journalløsningen
har avhengigheter til.

Direktoratet for e - helse s tiller krav
til journall ø sninger og utvikler
standarder for samhandling.

Føl ges opp gjennom
rapportering til nasjonal
portefølje, og avtaler mellom
Programmet Akson journal,
Programmet Akson samhandling
og andre pågående programmer
og prosjekter som Direktoratet
for e - helse eier.

Norsk H elsenett SF Norsk Helsenett SF er e ier av de
nasjonale e - helseløsningene som
felles kommunal journalløsning
skal kobles til og benytte.

Følges opp gjennom avtaler
mellom virksomheten "Akson
journal AS" og Norsk H elsenett
SF og samarbeid mellom
Pr o grammet Akson journal og
forvaltningsmiljøe ne for de ulike
nasjonale løsningene.

Nasjonale helsemyndigheter Etablering av felles journalløsning
vil kreve helsefaglig
standardisering av blant annet
prosedyrer, arbeidsprosesser og
terminologi.

Dette må s e es opp mot faglige
retningslinjer og anbefa linger som
blant annet Helsedirektoratet,
Folkehelseinstituttet og Statens
legemiddelverk er ansvarlig for.

Følges opp gjennom dialog og
beslutningsstrukturen for felles
helsefaglige beslutninger i
programmet.
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1.6.6.2 Kommersielle grensesnitt

Tabell 8 viser de viktigste kommersielle grensesnittene for felles kommunal journalløsning.

Tabell 8 Kommersielle grensesnitt for felles kommuna l journalløsning

G rensesnitt Kort b eskrivelse Oppfølging av grensesnittet

Mellom "Akson j ournal AS" og
l everandør(er) av journalløsning

Det inngås en kontrakt mellom
virksomheten "Akson journal AS"
og leverandøren av journalløsning.
Leverandøren kan være én
leverandør, eller en gruppe av
l everandører som leverer felles
tilbud.

Grensesnittet reguleres av
kontrakten, og følges opp av
programkontoret i P rogrammet
Akson journal og "Akson journal
AS" .

Mellom "Akson j ournal AS" og
l everand ører av andre
funksjonelle områder

Det inngås kontrakt m e llom
virksomheten "Akson journal AS"
og leverandører av andre
funksjonelle områder, for eksempel
identitets - og tilgangsstyring.
Leverandøren kan være én
leverandør, eller en gruppe av
leverandører s om leverer felles
tilbud.

Grensesnittet reguleres av
kon t rakten, og følges opp av
programkontoret i P rogrammet
Akson journal og "Akson journal
AS" .

Mellom leverandører innad i en
leverandørkonstellasjon

Leverandører som samarbeider i
en leverandørkonstellasjon må
regulere grensesnittet mellom seg
med avtaler.

Det er hovedleverandøren som
vil være ansvarlig kontraktspart
overfor "Akson journal AS" .

Dersom hovedleverandøren
lener seg på underleverandører
for å fylle k valifikasjonskrav om
økonomisk og finansiell
kapasitet og tekniske og faglige
kvalifikasjon e r , må det leveres
inn støtteerklæringer sammen
med tilbudet for å dokumentere
at hovedleverandøren faktisk rår
over ressursene.

Mellom leverandører som har
ansvar for å levere på ulike
områder i kontraktstrategien

Det kommersielle grensesnittet er
mellom virksomheten "Akson
journal AS" og leverandørene på
de ulike områdene i
kontraktstrategien.

Grensesnittet reguleres av
kontrakten , og følges opp av
programkontoret i P rogrammet
Akson journal og av "Akson
journal AS" .

Avhengigheter mellom
leverandører må f ø lges opp
systematisk som en del av
program - og prosjektstyringen.
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Mellom "Akson j ournal AS" og
Direktoratet for e - helse og Norsk
H elsenett SF

Ved utlån av ressurser fra
Direktoratet for e - helse og Norsk
Helsenett SF kan det oppstå behov
for kompensasjon.

Grensesnitt som følge av utlån
av ressurser må følges opp med
egne avtaler.

Mellom " Akson j ournal AS " og
kommuner som tar i bruk felles
journalløsning

Det inngås avtaler mellom
virksomheten "Akson journal AS"
og kommunene som tar i bruk
felles journal l øsning. Avtalen vil
regulere hva slags produkt og
tjeneste "Akson journal AS"
forplikter seg til å levere til
kommunen, hva kommunen på sin
side må gjøre av forberedelser og
hva kommunen eventuelt skal
betale til "Akson journal AS" .

Grensesnittet f ølges o p p
gjennom avtaler mellom
virksomheten "Akson journal AS"
og kommunene som tar i bruk
løsningen, og gjennom
styringsmodellen i programmet
og organiseringen av
kommunene.

Mellom «Akson j ournal AS» og
selvstendig næringsdrivende
fastleger og andre a vtalepa r ter
som tar i bruk felles
journal løsning

Det inngås avtaler mellom
virksomheten "Akson journal AS"
og selvstendig næringsdrivende
fastleger og andre avtaleparter
som tar i bruk felles journal løsning.
Avtalen vil regulere hva slags
produkt og tjenes te "Aks o n journal
AS" forplikter seg til å levere til
virksomheten, hva mottakerne på
sin side må gjøre av forberedelser
og hva som eventuelt skal betale s
til "Akson journal AS" .

Grensesnittet følges opp
gjennom avtaler mellom
virksomheten "Akson journal A S"
og s e lvstendig næringsdrivende
fastleger og andre avtaleparter
som tar i bruk felles
journal løsning.

1.6.6.3 Tekniske grensesnitt

Tabell 9 viser de viktigste tekniske grensesnittene for felles kommunal journalløsning.

Tabell 9 Tekniske grensesnitt for felles kommunal journalløsning

G rensesnitt Kort beskri velse Oppfølging av grensesnittet

Mellom felles journalløsning og
løsning for identitet - og
tilgangsstyring

Løsning for identitet - og
tilgangsstyring og felles
journa l løsning må virke sammen
for å sikre at helseinformasjon er
tilgjengelig for helsepersonell som
skal ha tilgang.

Grensesnittet følges opp innad i
P rogrammet Akson journal .

Mellom løsningen for identitet - og
tilgangsstyring og løsninger for
grunndata og ti l litstjenester i s teg
1

Løsning for identitet - og
tilgangsstyring vil være ko nsument
av nye grunndatatjenester for
personell og virksomhet som
leveres i steg 1.

Grensesnittet følges opp
gjennom porteføljestyringen i
sektor og gjennom avtaler og
felles pla n er på prosjektnivå.



Sentralt styringsdok ument for Akson - h elhetlig samh andling og felles kommunal journall øsning

I E - 1 056 55

Mellom felles journalløsning og
arbeidet med F elles spr åk

F elles journalløsning vil bruke
felles kodeverk og terminologi ,
herunder SN OM ED CT /I CN P .
Arbeidet knyttet til oversettelse og
mapping i det nasjonale prosjektet
for Felles spr å k gjenbrukes i felles
journalløsning.

Grensesnittet følges opp
gjennom dialog og samarbeid
med det nasjonale prosjektet for
Felles språk . Ved behov kan det
opprettes felles leveranseplaner
og avtaler for oppfølging av
avhengigheter.

Mellom felles journal l øsning og
k jernejournal

F elles journalløsning vil være tett
int egrert med kjernejournal. Så
langt mulig vil all informasjon i
kjernejournal gjøres tilgjengelig i
arbeidsflaten i journalløsningen for
helsepersonell ved bruk av API - er.

Grensesnittet følges o pp
gjennom dialog og avtaler med
Norsk Helsenett SF.

Mellom fe lles journalløsning og e -
resept og sentral
forskrivningsmodul

F elles journalløsning må være
koblet til e - reseptkjeden. Dette er
tenkt gjort ved å koble
journalløsningen til den sentrale
forskr i vningsmodulen som er under
utvikling.

Grensesnittet følges opp
gjennom porteføljestyringen i
sektor og gjennom avtaler og
felles planer på prosjektnivå.

Mellom felles journalløsning og
meldingsplattformen

F elles journalløsning må kobles
mot meldingsplatt f ormen og
helsenettet for å ha sikker
kommunikasjon med aktører som
ikke jobber i felles journalløsning.

Grensesnittet følges opp
gjennom dialog og avtaler med
Norsk Helsenett SF.

Mellom felles journalløsning og
h elsenorge.no

Helsenorge.no skal fungere so m
felles inngangsport for
innbyggertjenester i helsesekt oren.
F elles journalløsning må
tilgjengeliggjøre innbyggertjenester
på helsenorge.no.

Grensesnittet følges opp
gjennom dialog og avtaler med
Norsk Helsenett SF.

Mellom felles journalløsning og
de ad m inistrative løsningene i
kommunene

For å sikre effektive
arbeidsprosesser i kommunen er
det viktig at felles journalløsning er
koblet mot andre administrative
løsninger i kommunene. Disse
løsningene kan varierer fra
kommune til kommune og
integrasjonene v i l måtte
implementeres og testes i
forbindelse m ed at
journalløsningen innføres i en
kommune.

Grensesnittene følges opp
gjennom innføringsprosjektene.

Mellom felles journalløsning og
helsemyndighetenes publisering
av normerende produkter

F elles journalløs n ing vil være
avhengig av normerende produkter
som helsefaglige retningslinjer,
veiledere osv. Disse bør være
tilgjengelig for helsepersonell som
jobber i felles journalløsning, og
det er derfor et grensesnitt mellom
publiseringsløsninger for disse
normere n de produktene og felles
journalløsni ng.

Grensesnittene følges opp
gjennom dialog med de ulike
helsemyndighetene, og
integrasjon med deres åpne
grensesnitt der dette finnes.
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1.6.7 Grensesnitt for steg 1

1.6.7.1 Organisatoriske grensesnitt

Tabell 1 0 viser de viktigste organisatoriske grensesnittene for steg 1 .

Tabell 10 Organisatoriske grensesnitt for steg 1

A ktør steg 1 har grensesnitt mot Kort beskrivelse Oppføl ging av grensesnittet

Direktoratet for e - helse Direktor atet for e - helse er
programeier for steg 1.

Stiller krav til standarder for
samhandling som myndighet.

Følges opp gjennom
styringsmodellen og deltakelse
fra fagmiljøene inn i programmet.

Norsk Helsenett S F Ansvarlig for de nasjonale e -
helseløsningene, og vil være
ansvarlig for å levere deler av
omfanget i steg 1.

Følges opp gjennom
styringsmodellen for steg 1 og
involvering i prosjektene i steg 1.

Programmet Akson j ournal Steg 1 har leveranser som
Programmet Akson journal er
avhengig av.

Følges opp gje nnom
porteføljestyringen i sektor og
gjennom avtaler og felles planer
med prosjekter i Programmet
Akson journal.

Pågående programmer og
prosjekter i nasjonal e -
helseporteføl je

Pågående programmer og
prosjekter i nasjonal e -
helseportefølje er avhengig av
l ever anser i steg 1 knyttet til
grunndata og tillitstjenester.

Følges opp gjennom
porteføljestyringen i sektor og
gjennom avtaler og felles planer
på prosjektnivå.

Laborator ier og radiologi -
virksomheter

Etablering av nasjonal
informasjonstjeneste for opps lag av
laboratorie - og radiologisvar krever
at lab - og r adiologivirksomheter
gjør tilpasninger og oppdateringer
på sin side. Dette krever
beslutninger og gjennomføring.

Grensesnittet følges opp
gjennom dialog og avtaler med
virksomhetene som leverer
labora tori e - og radiologitjenester

Kommunene For å realisere det helhetlige
må lbildet for samhandling, må det
så raskt som mulig etableres en
forpliktende styringsmodell som
inkluderer alle aktørene i sektoren.

Grensesnittet følges opp
gjennom styringsmodel len.

D e fire regionale helseforetakene For å realisere det helhetlige
målbildet for samhandling, må det
så raskt som mulig etableres en
forpliktende styringsmodell som
inkluderer alle aktørene i sektoren.

Grensesnittet følges opp
gjennom styringsmodellen .
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S elvstendig næringsdrivende
fastleger og andre avtaleparte r til
kommunene.

For å realisere det helhetlige
målbildet for samhandling, må det
så raskt som mulig etableres en
forpliktende styringsmodell som
inkluderer alle aktørene i sektoren.

Grensesnitte t fø lges opp
gjennom styringsmodellen.

1.6.7.2 Kommersielle grensesn itt

Tabell 1 1 viser de viktigste kommersielle grensesnittene for steg 1.

Tabell 11 Kommersielle grensesnitt for steg 1

G rensesnitt Kort beskrivel se O ppfølging av grensesnittet

Mellom Norsk Helsenett SF og
Direktoratet for e - helse ved utlån
av ressurser

Ved utlån av ressurser fra
Direktoratet for e - helse og Norsk
H elsenett SF kan det oppstå behov
for kompensasjon.

Grensesnitt som følge av utlån
av ress urser må følg es opp med
egne avtaler.

Mellom Norsk Helsenett SF og
l everandører av
utviklingstjenester inn i
prosjektene

Det inngås en kontrakt mellom
virksomheten Norsk Helsenett SF
og leverandører av
utviklingstjenester for utvikling på
de ulike pr osje ktene.

Grensesnittet reguleres av
kontrakten, og følges opp av
Norsk Helsenett SF gjennom
sine prosesser for
leverandøroppfølging.

Mellom leverandører innad i en
leverandørkonstellasjon.

Leverandører som samarbeider i
en leverandørkonstellasjon må
r eg uler e grensesnittet mellom seg
med avtaler.

Det er hovedleverandøren som
vil være ansvarlig kontraktspart
overfor oppdragsgiver.

Dersom hovedleverandøren
lener seg på underleverandører
for å fylle k valifikasjonskrav om
økonomisk og finansiell
kapasite t og tekniske og faglige
kvalifikasjone r , må det leveres
inn støtteerklæringer sammen
med tilbudet for å dokumentere
at hovedleverandøren faktisk rår
over ressursene.

Mellom Direktoratet for e - helse og
Leverandører av ressurser inn i
programgjennomføringe n og
forprosjektet for steg 2 i
utvikling sretningen , og
standardiserings - og
myndighetsoppgaver i
prosjektene

Det inngås en kontrakt mellom
Direktoratet for e - helse og
l everandører av ressurser inn i
programgjennomføringen,
forprosjekt for steg 2 og
standa rdis erings - og
myndighetsoppgaver i prosj ektene.

Grensesnittet reguleres av
kontrakten og følges opp av
programkontoret i P rogrammet
Akson samhandling .
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1.6.7.3 Tekniske grensesnitt

Tabell 1 2 viser de viktigste tekniske grensesnittene f or s teg 1.

Tabell 12 Tekniske grensesnitt for steg 1

G rensesnitt Kort beskrivelse Oppfølging av grensesnittet

Mellom nye grunndatatjenester og
tillitstjenester og identitets - og
tilgangsstyringsløsninger for den
felles kommunale
j ourn alløsningen

Løsning for identitet - og
tilgangsstyring i felles
journalløsning vil være konsument
av nye grunndatatjenester for
perso nell og virksomhet som
leveres i steg 1.

Grensesnittet følges opp
gjennom porteføljestyringen i
sektor og gjennom avtal er o g
felles planer på prosjektnivå.

Mellom nasjonal
informasjonstjeneste for oppslag
av laboratorie - og radiologisva r
og k jernejournal

Foreslått løsning for lab oratorie - og
radiologisvar legger opp til at
svarene skal vises i kjernejournal .

Grensesnittet føl ges opp
gjennom at det etablerte
utviklingsmiljøet for kjernejournal
får ansvaret for å utvikle den nye
funksjonaliteten i kjernejournal.

Mellom meldingsutvekslingen
brukt til nasjonal
informasjonstjeneste for oppslag
av laboratorie - og radiologisva r
og de lokale lab - og
r adiologi systemene som brukes
av lab - og r adiologivi rksomhetene

De lokale lab oratoriene og
r adiologivi rksomhetene må
implementere oppdateringer til
meldingsstandarden.

Grensesnittet følges opp
gjennom innføringen av nasjonal
informas jons tjeneste for oppslag
av laboratorie - og radiologisva r.

Mellom nye grunndatatjenester og
tillitstjenester og andre nasjonale
samhandlingsløsninger

Innføring av data - og
dokumentdeling og bredding av
nasjonale løsninger krever felles
tillitsanker og gru nnda ta .

Grensesnittet følges opp
gjennom porteføljestyringen i
sektor og gjennom avtaler og
felles planer på prosjektnivå.
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2 Prosjektstrategi for felles kommunal
journalløsning

F elles kommunal journalløsning har mange interessenter , vil involvere kontrakts inng åelse
med flere leverandører , og vil pågå over lang tid i et stort geografisk område. H elsepersonell
og virksomhet er må gjennom en endring med hensyn til å ta i bruk nye digitale verktøy,
tilpasse seg endrede a rbeidsprosesser og jobbe sammen på nye måt er , og i nnbyggere vil få
tilgang til mer informasjon knyttet til egen helsehjelp.

Omfanget og kompleksiteten gir betydelig gjennomføringsr isiko. Felles kommunal
journalløsning er i innledende faser også frivillig å ta i bruk for kommuner, fastleger og and re
p rivate aktører med avtale. Dette øker kompleksiteten og innebærer at strategiene for
prosjektet må hensynta kommunenes beslutningsprosesser og tilslutning , og innrettes med
tanke på å sikre høyest mul ig deltakelse.

Samtidig vil en v ellykket gjennomfør ing realisere en rekke gevinster og stor nytte for
samfunnet. Strategiene som beskrives i dette kapitlet omhandler derfor hvordan tiltaket skal
gjennomføres for best å oppnå hensikten og målene for prosje ktet , samtidig som usikkerhet
håndteres og reduseres .

K ompleksiteten i tiltaket og behovet for fokus på endringsledelse og gevinstrealisering gjør at
vi vurderer det hensiktsmessig å organisere gjennomføringen som et program. B este praksis
i form av ramme verkene MSP for programstyring og P rince 2 for prosje ktst yring legges til
grunn.

2.1 U sikkerhet som håndteres i prosjektstrategien
Gjennomføring av felles kommunal journalløsning er omfattet av mange forhold som bidrar til
usikkerhet. Disse forholdene beskrive s nedenfor , og prosjektstrategien beskriver hvordan
fell es kommunal journalløsning skal gjennomføres for å håndtere og redusere usikkerheten.

Kritikalitet knyttet til å håndtere sensitive person - og helseopplysninger i én
felles kommunal journal løsning

Det er krav om at felles kommunal journal løsning ska l si kre at innbyggeres
personvern ivareta s . I tillegg vil samling av sensitive person - og
helseopplysninger i en felle s journal løsning endre kritikaliteten og stille andre
krav til sikkerhetsløsningene enn det som er tilfelle i dagens situasjon.
Styringssy stem og løsninger for informasjonssikkerhet og personvern må gjøre
løsningen robust og feiltolerant mot påførte utford ringer (phishing, hacking osv.)
og ivareta informasjonssikkerhet ved behandling av helse - og
personopplysninger .

I kapittel 2.2 beskrives strategien f or å håndtere sikkerhet i løsningen.
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Usikkerhet knyttet til å dekke det funksjonelle behovet for alle
helsepersonellgrupper og tjenester som omfattes av tiltaket gjennom e n
felles kommunal journall øsni ng

Det er krav om at løsningen skal gi personell i k ommunale helse - og
omsorgstjenester brukertilpassede og mer effektive løsninger for tildeling,
administrasjon, ytelse og dokumentasjon av helsehjelp . Beskrivelsen av
funksjonelt løsningsomfang beskriv er d et som helsepersonell mener skal være
kjernefunksjonalitet i løsningen. I tillegg er det identifisert funksjonalitet som det
er ønskelig at journalløsningen skal tilby.

Hovedtiltaket for å adressere denne usikkerheten er å etablere en arkitektur som
e r ba sert på en plattformtilnærming, der åpenhet og endringsevne står sentralt.
Arkitekturen og arkitekturprinsippene (løsningsstrategien) står nærmere
beskrevet i kapittel 2.4.3.4

Usikkerhet knyttet til å h åndt ere behovet for fleksibilitet og endringsevne

Det er krav om at løsningen skal legge til rette for innovasjon og tjenesteutvikling
i helse - og omsorgssektoren, samt kunne tilpasses endringer i rammebetingelser
og struktur, eks empelvis ansvarsoverføring er e ller endret oppgaveløsning i helse -
og omsorgstjenesten og endret organisering i eller sammenslåing av kommuner.

Hovedtiltaket for å adressere denne usikkerheten er å etablere en arkitektur som
er basert på en plattformtilnærming, der åpenhet og endri ngse vne står sentralt.
Arkitekturen og arkitekturprinsippene (løsningsstrategien) står nærmere
beskrevet i kapittel 2.4.3.4 .

Usikkerhet knyttet til tilstrekkelig deltakelse av leverandører i anskaffelsene

Det er g itt føringer til forprosjektet om at det skal legges til rette for
samfunnsøkonomisk effektiv konkurranse og innovasjon i leverandørindustrien
for e - helseløsninger. Felles kommunal journalløsning omfatter i tillegg til selve
journalløsningen, funksjona lite t for forvaltning av identitet er og rettigheter,
kompetanse og kapasitet til å etablere grensesnitt og integrasjoner,
applikasjonsdrift og - forvaltning, samt IT drift. I tillegg må det legges til rette for å
anskaffe tilleggsapplikasjoner gjennom livsl øpet til programmet på områder som
ikke dekkes av journalløsningen.

Beskrivelsen av funksjonelt løsningsomfang beskriver det som helsepersonell i
den kommunale helse - og omsorgstjenesten mener skal være
kjernefunksjonalitet i løsningen. Dette er omfattende og utfordrer dagens
leverandørmar ked. Det er derfor en usikkerhet knyttet til antall leverandører som
vil delta i anskaffelsesprosessene.

Denne usikkerheten adresseres både gjennom arkitekturprinsippene, som er
beskrevet i kapittel 2.4.3.4 , og gjennom den anbefalte kontraktstrategien
beskrevet i kapit t el 2.6 .
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Usikkerhet knyttet til ivaretakelse av helheten i tiltaket

Det skal søkes løsninger som gir lavest mulig risiko og tilstre kkeli g konkurranse.

Ansvaret for å anskaffe, etablere, drifte, forvalte og videreutvikle felles kommunal
journalløsning vil legges ti l en ny virksomhet, «Akson journal AS» , og
g jennomføringen vil organiseres i et program . Gjennomføringen av program met
vil være krevende for et selskap som selv er i etableringsfase.

Hovedtiltaket er å redusere antallet leverandører det inngås kontrakt med . Det
foreslås å inngå kontrakt med én leverandør for hvert anskaffelses område
(journalløsningen, funksjonalitet for forva ltnin g av identiteter og rettigheter,
kompetanse og kapasitet til å etablere grensesnitt og integrasjoner,
applikasjonsdrift og - forva ltning, samt IT drift).

Usikkerheten adresseres gjennom kontraktstrategien, beskrevet i kapittel 2.6 .

Usikkerhet knyttet til realisering av gevinster

Det er en føring at det er virksomhetene som har ansvar for realisering av
gevinster i sine virksomheter. Realisering av gevinster forutsetter derfor at
kommunene har tilstrekkelig endringsev ne og jobber målrettet med realisering av
gevinster .

Gj ennomføringsstrategien i k apittel 2.2 . beskriver hvordan fokus på gevinster og
nyttestyring må være en sentral del av gjennomføringen og innføringsarbeidet.
Kapitel 2.3 beskriver sentrale prinsipper for arbeidet med endring og
gevinstrealisering i programmet. Beskrivelsen av organisering og ansvarsdeling i
kapittel 2.11 viser hvilket ansvar Programmet Akson journal har f or å u nderstøtte
og tilrettelegge for gevinstrealisering, hvilket ansvar virksomhetene selv har, og
hvordan kommunene skal involveres og gis innflytelse for å sikre at de lykkes
med overgangen til felles kommunal journalløsning og realisering av gevinster.

Usikkerhet knyttet til mulige interessekonflikter

Felles kommunal journalløsning er et tiltak med mange interessenter og berørte
parter. De ulike interessentene har behov som på et operativt nivå kan stå i
motsetning til hverandre, noe som kan ska pe int eressekonflikter i
gjennomføringen av tiltaket. Dette er konflikter som kommer spesielt til syne i
etablering - og tilpasningsfasen og i innføringsfasen. Kombinert med at tiltaket er
frivillig, og målet om at flest mulig likevel skal velge å ta i bruk nye l øsninger , kan
interessekonfliktene skape utfordringer i styringen og gjennomføringen av tiltaket.

Kapittel 2.10 beskriver hvordan programmet skal jobbe for å håndtere og
minimere usikkerheten rund t mulige interessemots etn inger. I tillegg beskriver
k apittel 2.11 hvordan programmet skal styres og hvordan ulike interessenter skal
involveres og representeres i styringen . K apittel 2.8 beskriver hvordan
innbyggerperspektive t skal ivaretas og kapi ttel 2.9 beskriver
beslutningsstrukturen der ulike helsefaglige problemstillinger vurderes og
besluttes.
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Usikkerhet knyttet til deltakelse i innledende faser

Det er en føring fra Helse - og omsorgsdepa rtemen tet at det ikke legges til grunn
lovpålegg om obligatorisk innføring av journalløsningen i innledende faser. I
tillegg er det en føring for forprosjektet at kommuner som omfatter omkring
halvparten av befolkningen utenfor Mi dt - Norge i løpet av første halvå r 2020
inngår intensjon serklæringer om deltakelse, og at nødvendige forpliktelser er
avklart før kunngjøring av anskaffelsen(e).

Usikkerhet knyttet til deltakelse i innledende faser gir usikkerhet rundt
finansiering, og kre ver tiltak i styringsmodel len fo r å sikre kommuner som går i
front tilstrekkelig innflytelse og myndighet, samtidig som det jobbes aktivt med
involvering og mobilisering av kommuner som ikke forplikter seg i innledende
faser.

Finansieringsmodell for felles kommunal journalløsning b eskriv es i kapittel 3.4.3 .
En del spørsmål knyttet til finansieringsmodell og fordeling av kostnader mellom
kommuner som går i front og komm uner som forplikter seg til å ta i bruk
løsningen på et senere tidspunkt, må avklares so m del av detaljene rundt
selskapsetableringen av "Akson journal AS". Gjennomføringsstrategien i kapittel
2.2 peker på kontroll - og stoppunkter som mekanisme for å sikre at tiltaket ikke
går videre uten tilstrekkelig forpliktelse for d eltakelse og finansiering.
Organisering og ansvar i kapittel 2.11 peker på hvordan kommuner som går i
front og går inn på eiersiden i "Akson journal AS" sikres innflytelse samtidig som
det også legges til rette for involve ring a v kommuner som tar i bruk
journalløsningen på et senere tidspunkt eller som ikke har forplikt et seg.

Usikkerhet knyttet til samlet deltakelse

Den samfunnsøkonomiske analysen viser at netto nåverdi av felles kommunal
journalløsning og steg 1 i utvi klings retningen for samhandling samlet har en netto
nåverdi på 2,9 m illiarder kroner hvis kommuner som omfatter 85 prosent av
innbyggerne utenfor Midt - Norge og 60 prosent av fastlegene tar i bruk løsningen.
Hvis alle kommuner og fastleger utenfor Midt - Norg e tar i bruk journalløsningen vil
netto nåverdi være 6, 9 milliarder kroner.

Den viktigste driveren til usikkerhet knyttet til nytte og gevinster er relatert til
usikker deltakelse fra både kommuner og fastleger . Strategi for oppslutning og
deltakelse i ka pittel 2.7 adresserer hvordan Programmet Akson journal vil jobbe
for økt oppslutning og deltakelse fra alle aktører . Her pekes det også på mulige
tiltak for å øke deltakelsen, men som ligger utenfor mandatet til programmet og
vi rksom h eten "Akson journal AS" å iverksette .
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Usikkerhet knyttet til å ivareta innbyggerperspektivet

Det er krav om at løsningen skal gi innbyggere mulighet til å være aktiv i
prosesser og beslutninger om egen helse gjennom å få innsyn i egne
opplysninge r fra helse - og omsorgstjenesten, kunne registrere ny informasjon,
foreta samvalg og selvvalg, gi fullmakt, sperre for innsyn og få støtte til
ivaretakelse av rettigheter . For å lykkes med målene er det viktig at innbyggere
sikres reell medvirkn ing og innf lytels e i programmet og sammen med
helsepersonell bidra til å utforme løsningen.

Strategi for innbygger i kapittel 2.8 beskriver hvordan programmet skal jobbe med
involvering av innbyggere for å ivareta innbyggerperspektivet i løsnin gen.

Usikkerhet knyttet til helsefaglige beslutninger

For å realisere målene med felles kommunal journalløsning må helsepersonell få
et arbeidsverktøy som understøtter deres arbeidsprosesser . For å få til dette på
tvers av ulike tjenesteområ der i ulike kommuner, vil det være nødvendig med et
visst omfang av standardisering av arbeidsprosesser, terminologi og
dokumentasjonspraksis. Denne standardiseringen kre ver enighet og beslutninger
på tvers av virksomheter .

Å komme til enighet om standard iserin g vil på flere områder kunne bli krevende,
og representerer en usikkerhet. Strategi for helsefaglige beslutninger i kapittel 2.9
beskriver hvordan programmet skal jobbe med dette. Organisering og
ansvarsdeling i kapittel 2.11 viser hvordan helsepersonell skal være involvert i
sentrale roller i både prosjektene og programorganisasjonen.

Usikkerhet knyttet til avhengigheter til andre pågående programmer og
prosjekter

Den felles kommunale journa lløsni ngen har avhengigheter til andre pågående
programmer og prosjekter . Dette gjelder særlig sentral forskrivningsmodul, f elles
språk og g runndata og tillitstjenester i steg 1 i utviklingsretningen for
samhandling. F orsinkelser eller dårlig koordinering av dis se tiltakene opp mot
den felles kommunale journalløsningen vil kunne gi forsinkelser og økte
kostnader for Programmet Akson journal, noe som understøtter behovet for en
forpliktende styringsmodell omtalt i kapite l 1.1.5.4 )

Avhe ngighetene må følges opp løpende gjennom avtaler og felles planer på
prosjekt - og program nivå, bilateral dialog mellom programmene og gjennom
styrings modellen for e - helseløsninger og nasjonal porteføljestyring. Programmet
Akson journal bør løpende vu rdere konsekvensen og hvilke grep programmet
kan iverksette dersom tilstøtende programmer og prosjekter ikke lykkes med å
levere i henhold til sine planer. "Akson journal AS" og kommunerepresentanter vil
også sitte i programstyret for Programmet Akson samh andlin g.

Dette er beskrevet i overordnet organisering og ansvarsdeling i kapittel 1.1.5.3 ,
og i oppfølging av grensesnitt i kapittel 1.6 . Ansvaret for å etablere avtalene fra
programm et sin side ligger hos programeier og er beskrevet i kapittel 2.11.5.1 .
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2.2 Gjennomføringsstrategi
G jennomføringsstrategi en er en beskrivelse av hvordan felles kommunal journalløsning
anbefales gjennomført. Strategien vektlegger mu lighet er for å redusere risiko gjennom
stegvis tilnærming og muligheter for stopp og endringer i tilnærming underveis. Samtidig er
det av hensyn til de overordnede målsetningene ønskelig med en raskest mulig realisering.
Disse hens ynene må balanseres i gje nnomfø ringen. Gjennomføringsstrategien er forankret i
hensikt, mål, kritiske suksessfaktorer, rammebetingelser og usikkerhetsbildet.

2.2.1 Overordnet gjennomføringsplan

Gjennomføringen av felles kommunal journalløs n ing vil organiseres i et program , heretter
om talt s om Programmet Akson journal. Programmet Akson journal har følgende
hovedleveranser :

• Anskaffe felles kommunal journalløsning, løsning for identitets styring , t jenester og
verktøy for utvikling av grensesnitt og integrasjoner , t illeggsfunksjonalitet ,
d riftsp lattform og kompetanse - og kapasitetsforsterkning (kundestøtte).

• E tablere og tilpasse felles kommunal journalløsning og løsninger for identitets - og
tilgangsstyring, samt integrere disse løsningene med andre sy stemer (kommunale
administrative løsning er og nasjonale e - helseløsninger).

• Innføre felles kommunal journalløsning og tilrettelegge for gevinstrealisering i
kommunene.

Programmet gjennomføres overordnet i fire faser: (1) Mobilisering og anskaffelse , (2)
Eta blering, tilpasning og utvikling, (3) In nførin g og (4) Forvaltning, drift, vedlikehold og
videreutvikling (FDVU). Figur 13 illustrerer programmets gjenno mføringsplan. Merk at figuren
viser et forenklet bilde. På grunn av en lang tidshorisont må det imidle rtid f orventes at det vil
kunne bli endringer i programmet over tid. F asenes innhold og varighet vil kunne avhenge av
valgt leverandør og det vil kunne væ re overlapp mellom dem . Gjennom leverandørdialogen i
fase 1 kan tidslinjen for etterfølgende faser bli endre t. H ensynet til attraktivitet i markedet og
ønske om flere potensielle tilbydere medføre r at kontraktstrategien vil gi rom for utvikling av
funksjon alitet underveis i programperioden. Det betyr at det vil kunne pågå etablering,
tilpasning og utviklin g av f unksjonalitet samtidig som felles journalløsning innføres.

Det er viktig at programmet evner å tilpasse planer til endrede forutsetninger og utnytte
muligheter som oppstår. Høy kompleksitet og stort omfanget gjør det nødvendig å etablere
gode kontrol l - og kvalitetssikringsrutiner. Det legges derfor inn stoppunkter i forbindelse med
oppstart av nye faser. Før en ny fas e påbegynnes må planene kvalitetssikres og det må
vurderes hvorvidt det har oppstått endringer i anslag for kostnader og forventet nytte , og o m
det er endringer i forutsetningene som kan påvirke måloppnåelsen for tiltaket. Til stoppunkt 3
vil det i tillegg gjennomføres en risikoanalyse for de ulike leverandøralternativene som vil
inngå i dokumentasjonen til stoppunktet. Stoppunktene skal s ikre a t gjennomføringen
understøtter målene og at forventet nytte forsvarer kostnadene.

I tillegg til stoppunktene legg es det inn kontrollpunkter i forbindelse med kritiske
delleveranser. Omfang, hyppighet og innholdet i kontrollpunktene vil detaljeres ve d opps tart
av de respektive underfasene.
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Figur 13 Fasene i Programmet Akson journal med stopp - og kontrollpunkter

N edenfor gjennomgås fasene med beskrivelser av inngangskriterier, sentrale oppgaver i
fasen, og utgangskriterier. Yt terlig ere oppgaver, samt beskrivelsen av ansvar og roller i de
ulike fasene, er beskrevet i kapittel 2.7 .

2.2.1.1 Fase 1: Mobilisering og anskaffelse

I første fase av tiltaket mobiliseres Programmet Akson journal og anskaffelsene knytte t til
journalløsningen gjennomføres . Fasen er delt i to delfaser ; (1a) mobilisering og forberedelser
av anskaffelse og (1b) leverandørdialog . Under er oppgaver og kriteri er i de to del fasene
beskrevet nærmere.

I tillegg til disse vil det startes opp en re kke fo rberedende endrings - og gevinst aktiviteter som
går parallelt med delfasene. Blant annet vil det være avgjørende å starte kartlegging av
dagens arbeidsprosesser og h va som finnes av helsefaglig grunnlag. Med helsefaglig
grunnlag menes eksempelvis hels efagli g kunnskap, lover og regelverk, nasjonale faglige
retningslinjer, fagprosedyrer og andre normerende produkter. Dette er viktig
informasjonsgrunnlag for utvikling, t ilpasning og standardisering av løsningen som kommer i
neste fase av gjennomføringen . Arbeid et med forankring og eierskap i kommunene vil
fortsette og er en løpende aktivitet i alle gjennomføringsfasene etter hvert som nye
kommuner skal ta i bruk løsningen . I tillegg vil det startes et målrettet forankringsarbeid mot
kommuner og selvstendig nærin gsdrivende som ønsker å være med i innføringsprosjekt 1
(fase 2b) .

Delfase 1a: Mobilisering og forberedelse av anskaffelse

Inngangskriterier for delfasen (dvs. ved stoppunkt 1):

• B eslutning om igangsettelse av tiltaket

• Prosjektressurser er tilgjengel ige

• S tyringsmodell er etablert
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I delfase 1a etableres Programmet Akson journal i tråd med beskrivelsen av organisering og
ansvar i kapittel 2.11 og bemannes med nødvendige ressurser og kompetanse. Det skjer ved
at nø dvendige ansettelser foretas, og at det gjøres en vurdering av behovet for nødvendige
ressursbidrag fra kommunene, Direktoratet for e - helse og eventuelle andre aktører .

I delfasen vil selskapet «Akson Journal AS» formelt etableres . Forberedende arbe id , so m
utforming av aksjonæravtale , vedtekter m.m., igangsettes allerede i 2020 , se kapittel 6 for
nærmere omtale . Det er viktig at "Akson journal AS" er operativ i god tid før utlysning i
markedet, og at virksomheten har det reelle ansvaret for anskaffel sen. D ersom etableringen
av virksom heten skjer for tett på utlysning i markedet, har ikke de t nye selskapet reell
mulighet til å ta beslutninger om innretningen i anskaffelsen. En utlysning i markedet vil skje
tidligst høsten 2021.

I forberedelsene til an skaffe lse vil programmet utarbeide konkurransegrunnlag og mobilisere
deltakelse til den påfølgende leverandørdialogen . Ved behov må kontraktstrategien
oppdateres. Parallelt må det jobbes for å mobilisere kommuner til deltakelse og etablere
tilstrekkelig fo rplikt elses avtaler .

Utgangskriteri er for delfasen

• Oppdatert kontraktstrategi (ved behov)

• Konkurransegrunnlag godkjent

Delfase 1b: L everandørdialogen

Inngangskriterier for delfasen (dvs. ved stoppunkt 2):

• "Akson journal AS" er etablert

• "Akson journal AS" har in ngått f orpliktelsesavtaler med et tilstrekkelig antall
kommuner

Som beskrevet i kontraktstrategien skal det gjennomføres flere anskaffelser. Det skal
anskaffes felles kommunal journalløsning, løsning for identitets styring , t jenester og verktøy
for ut viklin g av grensesnitt og integrasjoner , tilleggsfunksjonalitet, driftsplattform og
kompetanse - og kapasitetsforsterkning (kundestøtte). Kjernefunksjonaliteten for alle de
lovpålagte kommunale helse - og omsorgstjenestene vil inngå i anskaffelsen av felles
kommun al journalløsning. I tillegg vil ønsket tilleggsfunksjonalitet avklares gjennom
leverandørdialogen.

Anskaffelse av f unksjonalitet for helsepersonell i kommunal helse - og omsorgstjeneste og
funksjonalitet for forvaltning av identiteter og rettigheter vil g jøres i parallell for å sikre
oppfyllelse av krav til grensesnitt mellom løsningene.

Gjennom leverandørdialogen vil programmet kunne konkludere på om tilbudt funksjonelt
omfang er i henhold til beskrevne behov og hvordan de t er foreslått å justere p rogram mets
gjennomføringsstrategi. Før en eventuell avtalesignering kan "Akson journal AS" ha behov
for at kommunene bekrefter sine kjøpsforpliktelser.

Utgangskriterie r :

• Leverandør er er valgt og kontrakt er er signert

• Løsningen presentert av leverandør dekk er beh ov og er innenfor rammene gitt i
kommunenes forpliktelsesavtaler
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Kontraktstrategien gir rom for å gjennomføre tilleggsanskaffelser i parallell eller etterkant av
journalanskaffelsen. I praksis vil det derfor kun ne pågå små og store anskaffelser gjenn om
hel e programmets levetid.

2.2.1.2 Fase 2: Etablering s - , tilpasning s - og utvikling sfasen

Fase to består av to delfaser som delvis overlapper hverandre. Hovedhensikt med fasen er å
etablere, tilpasse, teste og utvikle løsni ngen, samt utvikle, teste og tilpasse
i nnføri ngsmetodikk og aktiviteter. B ehovet for kapasitet, ressurser og kompetanse i
programmet endrer seg i denne fasen, og programorganiseringen må gjenspeile nye behov.

Delfase 2a – S entral etablering , tilpas ning o g utvikling

Inngangskriterier for delfa sen (d vs. ved stoppunkt 3):

• Prosjektressurser på kunde - og leverandørsiden er tilgjengelige for oppstart

• Lokaler med nødvendig infrastruktur, teknisk miljø for utvikling og test er klart til bruk

• Avklart hvilke kommuner og eventuelt selvstendig næringsdri vende som skal inngå i
Innføringsprosjekt 1

I delfase 2a skal første versjon av felles journalløsning des ignes , etableres, tilpasses og
testes . Denne fasen kan innebære utvikling av funksjonalitet, i tråd med kontraktstrategien.
Utvikling av løsningen vil være e n kontinuerlig aktivitet som videreføres i drift - og
forvaltningsfasen, men i løpet av delfase 2a m å det være etablert og testet en løsning med
basisfunksjonalitet som det er forsvarlig å innføre. Den tekniske etableringen innebærer også
integrasjone r mot nasjonale samhandlingsløsninger og etablering av løsning for
identitetsstyring.

I tillegg til den t ekniske etableringen, er det i denne fasen avgjørende å tilpasse felles
journalløsning til den helsefaglige hverdagen som skal understøttes. Det må der for gj øres en
rekke beslutninger knyttet til helsefaglig praksis basert på kartlegging av arbeidsprosesse r,
helsefaglig grunnlag og de virksomhetsbehov som er avdekket. I denne fasen vil også
arbeidet med konvertering og migrering startes gjennom å kartleg ge og beskrive systemene
som skal erstattes, definere omfang og strategi for konvertering og migrering, o g etablere
sentrale verktøy for konvertering og migrering.

I løpet av fasen vil det være flere kontrollpunkter. Omfang og hyppighet av kontrollpunkter vil
a vklares i forkant av etablering - og tilpasningsfasen og vil måtte utarbeides i samarbeid med
valgt( e) leverandør(er).

Delfasen omfatter også arbeid knyttet til å forberede drift og forvaltning, gjennom å etablere
kapasitet til å ivareta brukerstøtte , drif t og videreutvikling når løsningen er tatt i bruk i de
første kommunene . Så langt mulig legges det opp til en smidig gjennomføring, der
funksjonalitet kan testes ut og piloteres tidlig, også før 2025.

Utgangskriterier:

• Den etablerte løsningen er test et og oppfyller kravene som er satt

• "Akson journal AS" er i stand til å ivareta behovene knytt et til forvaltning, brukerstøtte,
drift, videreutvikling m.m.
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Delfase 2 b – Innføringsprosjekt 1

Inngangskriterier for delfase 2b (dvs. ved stoppunkt 3 ):

• Kommune(r ) og e v. selvstendig næringsdrivende som skal inngå i Innføringsprosjekt
1 er valgt

Innføringsprosjekt 1 er delt i to deler; en forberedelsesfase og en implementeringsfase.
Forberedelsesfasen starter samtidig med delfase 2a , dvs. etter stoppunkt 3. Da er d et avk lart
hvilke kommuner og selvstendig næringsdrivende som skal være med i innfør ingsprosjekt et
og forberedelsene kan starte. I forberedelsesfasen vil programmet jobbe tett med de
kommunene som skal delta med hovedoppgaver som forankring, kommunikasjon, sikre
tilstrekkelig ressurser , etablere mottaksprosjekter, metodeutvikling, as - is kartlegginger,
opplæringsmateriell osv. Forberedelsesfasen i innføringsprosjekt 1 skal sikre at det utvikles
en tydelige krav om hva som må være på plass lokalt for å være k lar ti l å implementere
journalløsningen i øvrige kommuner og hos selvstendige næringsdrivende .

N år første versjon av felles journalløsning er etablert, tilpasset og testet, dvs. når fase 1 b er
ferdig, er neste steg å implementere løsningen i innføringspr osjekt 1 . D et er satt opp et
kontrollpunkt før implementering hvor hovedhensikten er å verifisere at teknisk løsning er
godkjent og at kommunene på sin side er klare for implementering. Hensikten med
implementeringen i innføringsprosjekt 1 er å teste ut de n tekn iske løsningen, samt prøve ut
innføringsmetodikk og - aktiviteter. Alt fra integrasjons - og m igreringsaktiviteter,
kommunikasjonsmateriell, nullpunktsmålinger, gevinstplaner, og opplæringskonsept skal
testes ut, læres av , tilpasses og forbedres.

Ders om fel les kommunal journalløsning skal utvikles underveis og ny funksjonalitet legges til,
vil det bli behov for innføring av ny funksjonalitet flere ganger i en kommune.
Ansvarsforholdet og innretning på løpende innføring av ny funksjonalitet må avklares som en
del av organiseringen og ansvarsdelingen rundt drift - og forvaltning.

Utgangskriterier :
• Jou rnalløsningen er tatt i bruk av kommune(r) og ev. selvstendig næringsdrivende

som inngår i i nnføringsprosjekt 1

• Journalløsningen er klar for videre innføring

• Det fo religger tydelige krav om hva som må være på plass lokalt for å være klar til
implementere j ournalløsningen , og l æring og forbedringer fra i nnføringsprosjekt 1 er
dokumentert og innarbeidet i videre innføringsplaner og metodikk

• Roller og ansvar i dri ft og forvaltning av løsningen er avklart mellom kommunene
som brukere av løsningen og "Akson journal AS" som tjenesteleverandør

2.2.1.3 Fase 3: Innføring

Inngangskriterier (dvs. ved stoppunkt 4) :

• Det er etablert en tilstrekkelig portefølje av innføringsprosjekte r hvor kommuner og
eventuelle selvstendig næringsdrivende har forpliktet seg til å innf øre løsningen

• Kommuner og virksomheter som skal delta i innføringsprosjekt 2, er klare for
implementering i hht. krav utarbeidet i delfase 2b
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Innføringsfasen består av en rek ke innføringsprosjekter. Hvert innføringsprosjekt består av
en forberedelsesfase og en implementeringsfase. Det er anslått at hvert innføringsprosjekt
med forberedelse og implementering vil strekke seg over om lag 1,5 år.

I hvert prosjekt forberedes et t e knisk løp for å bytte journalsyste m og et organisatorisk
utviklingsløp for å forb erede endringer i arbeidsprosesser og kompetanse. Hensikten med
forberedelsene er å sikre at individer og virksomheter gjennom god og effektiv prosjekt - og
endringsledel se, le des fra en nåsituasjon, gjennom en transisjonsfase og over i en ny ønsket
fremtid stilstand som realiserer de gevinstene som er identifisert. Programmet vil, i samarbeid
med lokale prosjekter , legge til rette for at gevinstene kan realiseres i kommune r og
v irksomheter. Det er i forberedelsesfasen at grunnlaget for vellykket endring og
g evinstrealisering legges. I denne perioden skal kommunene blant annet gjennomføre
nødvendige forankringsprosesser, få på plass dedikerte ressurser, lage
gevinstrealiseri ngspla ner , gjennomføre nullpunktmålinger, oppgradere infrastruktur og starte
arbeidet med endringer i arbeidsprosesser.

Før løsningen kan implementer es skal innføringsprosjektene gjennom et kontrollpunkt. Her
skal det verifiseres at kommune(r) og eventuel le sel vstendig næringsdrivende er klare for
implementering i hht. krav utarbeidet i delfase 2b . I implementeringsfasen vil ko nvertering og
migrering av eksisterende pasientinformasjon , integrasjon mot administrative systemer,
opplæring og gevinstrealiserin g være hovedfokus. Programmet har også et særlig ansvar i å
sikre erfaringsoverføring og kontinuerlig læring mellom de ulike innføringsprosjektene.
Gevinstrealiseringen er en prosess som evalueres og forbedres kontinuerlig og fortsetter
over i drift - og fo rvaltn ingsfasen.

For hvert innføringsprosjekt vil det være utgangskriterier tilsvarende som for
innføringsprosjekt 1.

2.2.1.4 Fase 4: Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)

Etter hvert som felles kommunal journalløsning innføres og tas i bruk vil de t være behov for
at "Akson journal AS" forvalt er, drifter og videreutvikl er løsningen for de kommune ne og
aktøre ne som har ta tt den i bruk. "Akson journal AS" må derfor i parallell med etablering - og
tilpasningsfasen bygge opp kapasitet for å kunne ivareta FDVU - oppgavene, og sikre at
ønsker og behov for utvikling og videreutvikling prioriteres og finansieres.

Kriterier for ov erlevering til drift - og forvaltning sentralt:

• Restanser er tilfredsstillende lukket eventuelt akseptert overført til linjen

• Drift og for valtning er overlevert til linjen lokalt

• Tek nisk dokumentasjon er komplett og lokale avhengigheter dokumentert

• Læring og forbedringer er dokumentert

2.2.1.5 Beslutningspunkter for den enkelte kommune

Det er frivillig for kommuner og selvstendig næringsdri vende å ta i bruk felles kommunal
journalløsning. Kommunenes selvråderett må ivaretas og enkelte beslutnin ger må derfor
fattes i den enkelte kommune eller hos den enkelte selvstendig næringsdrivende. Sentrale
beslutninger som kommuner og selvstendig næring sdrive nde må ta omfatter:

• Forpliktelses avtaler (eventuelt bekreftelse på at virksomheten inngår som opsjo n)

• Vurdering om fremforhandlet kontrakt oppfyller forutsetninger i forpliktelsesavtalene
om pris, kvalitet m.m .
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• B eslutning om kjøp og lokal innføring av fe lles journal løsning (teknisk og
organisatorisk, før oppstart innføring)

Tidspunktet for de nødvendi ge beslutningene fra kommuner og selvstendig næringsdrivende
er illustrert i Figur 14 .

Figur 14 Beslu tningspunkter for kommunene

2.2.2 P rinsipper for innføringsarbeidet

På grunn av usikkerhet knyttet til utfall et av anskaffelsen , deltakelse fra kommuner og
fastleger , samt etablering av modell for organisering av kommunene , bør en detaljert
innføringsstra tegi u tarbeides etter inngått leverandørkontakt . Her beskrives derfor prinsipper
som bør ligge til grunn ved utarbeidelse av innføringsstrategi en på et senere tidspunkt. I
tillegg er det utarbeidet prinsipper for opplæring av helsepersonell, som bør være g jelden de
uavhengig av valgt leverandør, disse er detaljert i kapittel 2.2.2.2 .

2.2.2.1 Overordnede p rinsipper for innføringsarbeidet

Det er sentralt at innføringen bidrar til å redusere gjennomføringsrisiko, samtidig som
identifiserte g evinst er realiseres. Derfor bør følgende prinsipper l e gge s til grunn i
utarbeidelse av innføringsstrategien .

Stegvis innføring

Et viktig prinsipp for å bidra til å redusere gjennomføringsrisik o er en stegvis innføring. En
stegvis innføring baserer seg på en de komponering basert på følgende
mulighetsdimensjoner: a ) Tjenesteområde, b ) Funksjonalitet og c ) Geografi .

a) Tjenesteområde

Felles kommunal journalløsning skal innføres til alle tjenesteområder i kommunen som er
knyttet til helse - og omsorgstjenesten. Det bø r likevel legges til rette for en fleksibilitet i
innføringsrekkefølgen som baserer seg på den enkelte kommunes behov , for utsetninger og
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nyttevurderinger . Innenfor et gitt tidsrom må det kunne gis fleksibilitet til å velge ut de
tjenesteområdene komm unene ønsker å prioritere først , men at det samtidig settes krav om
at kommunene må ha innført ny felles journalløsning i alle s ine tjenesteområder innen en gitt
tidshorisont.

b) Funksjonalitet

F unksjonalitet er i forprosjektet overordnet delt inn i kjernefu nksjon alitet , støttefunksjonalitet
og kunnskap - og beslutningsstøtte. Referanseprosjekter har gitt tydelige anbefalinger om å
be grense omfanget av funksjonalitet som tilbys i første versjoner av løsningen. Økt
kompleksitet i løsningen øker endringsbehovet og der med også gjennomføringsrisiko med
tanke på endringsevne. K jernefunksjonalitet og dagens kunnskaps - og beslutningsstøtte bø r
derfor være et minimumskrav når ny felles journalløsning skal innføres.

c) Geografi

For å effektivisere innføringsløpet, samt op pnå ne ttverksgevinster raskere, bør innføring
gjennomføres samlet i et geografisk område. Fra referansebesøk er anbefalingen at særlig
innføringsprosjekt 1 , både bør ha stor bredde i tjenesteområder og helsepersonellgrupper,
og være av en viss størrelse me d hens yn til antall sluttbrukere. Dette er begrunnet med at
løsningen bør testes og prøves ut der kompleksiteten er relativt høy, innenfor en akseptabel
gjennomføringsrisiko.

Tilstrebe lavest mulig påvirkning av tjenesten
Innføring må skje parallelt med d aglig drift i helse - og omsorgstjenesten. Pasienter kan ikke
settes på vent til innføringen er gjennomført. For å opprettholde tilfredsstillende
behandlingskvalitet kan det for eksempel planlegges for helgebemanni ng der det er mulig, i
perioder der opplæri ng gjø res. Det er også en selvfølge at pasientsikkerhet opprettholdes.

Innføring av tilgjengelig samhandlingsfunksjonalitet gjennom felles kommunal
journalløsning

S amhandlingsfunksjonalitet gjøres tilgjengelig for sluttbrukere i kommunal helse - og
omsorgst jenest e gjennom innføring en av felles journalløsning. Dersom det kommer ny
samhandlingsfunksjonalitet etter at enkelte kommuner har innført og tatt i bruk felles
journalløsning, vil innføring av ny samhandlingsfun ksjonalitet skje via "Akson journal AS" .

2.2.2.2 Pr insipp er for opplæring av helsepersonell

Muligheten for å realisere gevinster påvirkes direkte av hvordan felles journalløsning tas i
bruk , herunder hvor fort, av hvor mange virksomheter, omfang og hvor godt journ alløsningen
tas i bruk . Valg av leverandør ( er) vi l ha betydning for hvordan opplæringen skal
gjennomføres i detalj. Nedenfor presenteres prinsipper som bør legges til grunn for
opplæring en av helsepersonell .

Benytte et superbrukerapparat

Erfaringer har vist at bruk av instruktører , ekspertsuperbruk ere , s uperbrukere m.m. på ulike
nivå, helt ut til respektive virksomhet i den enkelte kommune , kan lette innføringen. Slik
sikres det at det alltid er noen som kan løsningen fullt ut og kan forsø ke å løse problemer før
brukerstøtte kontaktes. Basert på ref eranse prosjekter er det anslått et behov på én
superbruker per 10 helsepersonell etter at ny felles journalløsning er tatt i bruk. Det er lagt til
grunn at superbrukerne benyttes 100 prosent til opplæring de første ukene etter
implementering. Deretter vil superb rukerne være en viktig ressurs i hver enkelt virksomhet
for løpende opplæring og brukerstøtte til eksisterende og nye ansatte. Det må være rutiner
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på plass i virksomhetene som sikrer at ant allet superbrukere til enhver tid er stabilt,
eksempelvis ved langt idsfravær og når noen slutter etc.

Tilstrebe lavest mulig påvirkning av tjenesten

Det å ta helsepersonell ut av operativt virke kan være både dyrt og krevende. Dette fordi det
må organisere s hvem som skal ut av tjenesten når, og at det må settes inn
erstat ningsressurser for disse. Det skal derfor tilstrebes at opplæringen kan skje så nært opp
til arbeidshverdagen som mulig og at opplæringen tilpasses slik at virksomhetens ordinære
drift påvi rkes minst mulig.

Tilpasset og variert virkemiddelbruk i op plærin gen

For å legge til rette for prinsippet over, samt oppnå størst mulig læringsutbytte, er det helt
vesentlig at det tas i bruk et variert pedagogisk virkemiddelapparat . Ulike plattformer og typer
opplæringsverktøy bidra r til at opplæringen kan tilpas ses de n enkeltes arbeidssituasjon og
læringsmotivasjon. Det er tatt høyde for bruk av e - læring og andre virkemidler i
kostnadsestimater.

Deler av opplæringen må være obligatorisk

Flere referanse besøk peker på at deler av opplæringen har vært obligatorisk. Det v il si at
helsepersonell som ikke har gjennomført opplæringen ikke kan ta i bruk systemet før
opplæringen er gjennomført. Hensikten er å sikre at helsepersonell har god nok opplæring i
syste met og at alle har tillit til informasjonen som ligger i jour nalløs ningen. Grad av
obligatorisk opplæring kan variere med rolle og ansvar i løsningen.

2.3 Strategi for endring og gevinstrealisering
Felles kommunal journalløsing skal forbedre pasientsikkerheten , øke kvaliteten i helse - og
omsorgstjeneste ne og sikre mer effek tiv ressursbruk. For å realisere de identifiserte
gevinstene beskrevet i kapittel 3.5.1 vil det kreves omfattende endringer.

Det er identifisert fem sentrale prinsipper for arbeidet med endring og gevinstrealisering i
pro gramme t . Prinsippene har til hensikt å redusere risiko og øke sannsynligheten for
måloppnåelse:

1. Bred involvering og forankring med kommuner, helsefaglig e ressurser og
innbyggere

Sterkt eierskap og tillit hos sentrale interessenter anses som kritisk for de ltakel se og
vellykket innføring. Det er derfor viktig at strategi for endring og gevinstrealisering legger
til rette for høy grad av involvering og forankring fra sentrale interessenter. Dette gjøres
best gjennom tett involvering , formell deltakelse og med bestem melse fra de som skal
bruke og eie felles journalløsning , .

2. Systematisk end ringsledelse skal være en integrert del av alle faser i programmet

For å sikre et helhetlig endringsperspektiv fra start til slutt og gjøre det mulig å følge opp
utvikling kn yttet til endring og risiko over lang tid , er det avgjørende at systematisk
endri ngsledelse starter i mobiliseringsfasen og følger programmet gjennom alle faser.
Hver programfase vil ha ulike utfordringer knyttet til endring og gevinstrealisering og dette
må gje nspeiles i strategi og virkemidler som benyttes.

D et må etableres interesse nt - og endringsanalyser som beskriver konsekvensene av
endringene tiltaket medfører for ulik målgruppe r . S ystematisk mål ing og evaluer ing av
endringstiltak og endringsevne gje nnom p rogramperioden er viktig . Dette muliggjør god
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endring sledelse basert på kunnskap om hv ilke tiltak som fungerer , og om virksomhetene
som skal gjennomføre endringer er tilstrekkelig modne.

Systematisk analyse og måling av endring kan bidra til å redus ere ri siko for manglende
gjennomføringsevne og gevinstrealisering. I dette arbeidet kan følgeforskning, beskrevet i
kapittel 3.5.3.2 , være et verktøy.

3. Ansvar for endring og realisering av gevinster ligger lokalt i kommunene

I t råd m e d føringer til forprosjektet og etablert metodikk er det de lokale virksomhetenes
ansvar å identifisere, realisere, måle og hente ut gevinster knyttet til felles kommunal
journalløsning.

Kommunen e må selv ta eierskap til endringene som skal gjennomf øres o g må sørge for
å identifisere gevinster , utarbeide gevinstrealiseringsplaner med tilhørende
nullpunktmålinger, følge opp at gevinstene realiseres , og dokumentere gevinste ne i
henhold til plan er .

4. P r ogram met Akson journal må koordinere og støtte endri ngsakt iviteter og følge
opp sentrale gevinster

Omfanget av endringene som kreves for å realisere målsetningene for felles kommunal
journalløsning gjør det avgjørende å sikre felles tilnærminger og koordi nering . For å sikre
god og effektiv prosjekt - og end ringsl edelse vil Programmet Akson journal derfor ha en
koordinerende og støttende rolle med ansvar for å legge forholdene til rette for gode
endringsprosesser i kommunene. I dette ansvaret ligger det til programmet å utarbeide
endringsanalyser og - målinger , meto dikk og malverk for endring og gevinstrealisering,
opplæring - og kommunikasjonsmateriell , samt krav og teknisk dokumentasjon for
infrastruktur og migreringsaktiviteter . Videre har programmet ansvar for å dokumentere
erfaringer underveis og sikre erfa ringso verføring mellom de ulike kommunale
innføringsprosjektene.

I forprosjektet er det identifisert fem sentrale gevinster basert på virkningene i den
samfunnsøkonomiske analysen (vedlegg J Oppdatert samfunnsøkonomisk analyse).
Programmet baseres på pri nsippe r for nyttestyring og programorganisasjonen må sikre
koordinering og oppfølging av gevinstene på sentralt nivå. Dette innebærer å sørge for
gevinstrapportering sentralt og løpende oppdat ering av sentral gevinstrealisering s plan ,
samt initiere og koord inere behovet for følgeforskning.

Direktoratet for e - helse vil gjennom sin rolle som myndighetsorgan ha et ansvar for å
følge med på at tiltakets gevinster og mål oppnås. Dette ivaretas ved a t Programmet
Akson journal rapporterer på fremdrift, risiko og m åloppn åelse til den nasjonale e -
helseporteføljen.

5. Det må etableres og mobiliseres regionale endringsnettverk for å sikre forankring,
engasjement og gjennomføring helt ut til sluttbruker

Det store antallet interessenter og berørte brukere medfører behov f or et omfattende
regionalt endringsnettverk og at kommunene organiseres på en måte som ivaretar
representativitet og legger til rette for involvering og effektiv kommunikasjon mellom
kommunene og programmet .

I kapittel 2.1 1.3 beskrives en modell for organisering av kommunene som kan utgjøre
regionalt endringsnettverk. Modellen legger til grunn representasjon i programstyre fra
endringseier e som representerer region ale nettverk , som igjen etablerer styringsgrupper ,
komm unesamarbeid, ansvarlige i hver kommune og ut til gevinsteiere, ledere og
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superbrukere i hver enkelt virksomhet. Endringseier ne skal sikre nødvendig endring og
omstilling i virksomhetene. Rollen som en dringseiere vil typisk fylles av kommunaldirektør
eller helse - og omsorgsleder.

2.4 Sikkerhetsstrategi
IKT - sikkerhet og personvern har høy prioritet i arbeidet med felles kommunal journalløsning.
Det er sentralt at behandling av helseopplysninger i felles journalløsning skjer i samsvar med
den enkeltes pers onvern .

2.4.1 Kritikalitet for felles kommunal journalløs ning

I dette kapittelet oppsummeres vurderinger fra den overordnede risiko - og
sårbarhetsanalysen (ROS) (se vedlegg N Overordnet risiko - og sårbarhetsvurdering) og den
overordnede konsekvensvurderingen for perso nvern . Disse ligger til grunn for å vurdere
k ritikaliteten for felles kommunal journalløsning.

2.4.1.1 Vurdering av risiko - og sårbarhetsanalysen

Risiko - og sårbarhetsanalysen fra konseptvalgutredningen har blitt revurdert og oppdatert
med fokus på det valgt e kons eptet og de løsningene som ligger i konseptet. ROS - analysen
legge r grunnlag for videre risikovurderinger og sikkerhetsarbeid i Programmet Akson journal.
Figur 15 plasserer de identifiserte uønskede hendel sene i en risikomatri se, ka tegorisert etter
hendelsestypene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Figur 15 Risikobilde for felles kommunal journalløsning

N edenfor følger en oppsummering av vurderingene knyttet til hend elsestypene .

Konfiden sialit et

En felles kommunal journal vil berøre mange ved et potensielt konfidensialitetsbrudd. En slik
løsning medfører også at motivasjonen for trusselaktører er høy ettersom de får tilgang til
store mengder med sensitiv data om norsk e innbyggere. Sensiti v info rmasjon kan lett
misbrukes, selges videre og bli brukt til utpressing av enkeltpersoner. Dermed er
skadepotensialet tilknyttet regelverksbrudd, omdømmetap og innbyggers personvern svært
stort. Dette medfører at scenarioene for ko nfidensialitet er vur dert s om de mest kritiske.
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Integritet

For risikoene som går på datakvalitet er konsekvensen vurdert som høy eller svært høy for
majoriteten av scenarioene, da svekket integritet vil ha utbredte konsekvenser. Hvis en
trusselaktør få r tilgang til helseop plysnin ger som f.eks. kan føre til at en pasient mottar
medisin som de egentlig er allergisk mot og som fører til dødsfall, så vil dette være svært
kritisk knyttet til innbyggers personvern og deres liv og helse, samt dataeiers omdømme .
Slike hendelser vil føre t il at innbyggere og helsepersonell mister tillit til journalløsningen.
Samtidig anses sannsynligheten for at dette inntreffer lav til moderat ettersom det krever mye
av trusselaktøren.

Tilgjengelighet

Manglende tilgjengelighet for felles journalløs ning vi l ha en påvirkning for evnen til å yte
nødvendig, akutt og elektiv, livsbevarende helsehjelp. Ved vurdering av konsekvensen har
man derimot sammenlignet med dagens situasjon hvor rettidig tilgang til fullstendige
helseopplysning er er mangelfull ved eksempe lvis oppsøking av nærmeste akuttmottak . For
ikke - planlagt nedetid vurderte helsepersonell at 4 timer eller mer var kritisk.

Videre lister Tabell 1 3 opp de uønskede hendelsene som, gjennom risiko - og
sårbarhe tsanaly sen, er identifisert å ha høyest risiko ( risikonivå 8 eller høyere ) . Tabellen
inneholder en nærmere beskrivelse av den uønsked e hendelsen, en vurdering av
sannsynlighet og konsekvens, samt tiltak for hver uønsket hendelse.

Tabell 13 Beskrivelse av risikoscenarier og anbefalte tiltak

N O Uønsket hendelse Beskrivelse av
uønsket hendelse

S K Tiltak

R1 Tilsiktet misbruk av
sensitiv informasjon.
For å presse/utnytte
privatpersoner

U lovlig bruk av
pasientopplysninger
fra felles kom munal
j ournalløsning for å
utøve makt over den
personen
informasjonen
omhandler. Utøveren
her vil gjerne være
helsepersonell, m en
det kan være andre
aktører som kriminelle
eller andre stater som
påtvinger
helsepersonellet å
hente ut
informasjonen. Det
kan også væ re
personer fra slike
aktører som legitimt
gir seg selv tilgang til
felles journalløsning
gjennom
ansettelsesforhold
ell er ved å opprette
virksomheter som
knytter seg til felles
journalløsning.

Moderat Svært
høy

• A nskaffe en
identitetsstyringsløsning
(IGA – Identity
Governance and
Administration). En slik
løsning tilbyr verktøy som
kan ivareta behovene på
tvers av
tjenesteleverandør og
tilknyttede virksomheter.

• Etablere en
forvaltningsorganisasjon
som kan vurdere risiko
knyttet til å slippe til en
ny virksom het i
løsningen.

• "Akson journal AS" h a r
verktøy for å kunne følge
opp og revidere de
tilknyttede virksomhetene
og deres ansatte.

• Hver enkelt tilknyttet
virksomhet må gis
verktøy til å følge opp
egne ansattes bruk av
løsningen slik at de kan
ivareta både
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in formasjonssikkerheten
og personvernet.

• Sørge for tilstrekkelig
sikring av hvilke aktører
som kan utvikle
appli kasjoner på toppen
av plattformen, og hvilke
mekanismer som må
ligge til grunn for å gi
tilgang til APIene.

R4 Utilsiktet
informasjonslekk asje
fr a journalløsningen.
Offentlig
eksponering av data

En plattform med
åpne API løper en
større risiko for å
eksponere
informasjon enn om
API - ene ikke var
tilgjengelig på åpent
nett. Scenarioet kan
også tilkomme ved at
enkelte komponenter
ikke har tils trekkeli g
kryptering eller
tilgangskontroll, eller
ved at man ved
utlevering av data
sender til feil adressat.

Mo derat Svært
høy

• Benytte en Zero - trust
tilnærming.

• Sikre at all bruk av
komponenter, grensesnitt
og annet må være
autentisert og autorisert
spes ifikt fo r den gitte
komponent eller
grensesnitt .

• Benytte HelseCERT som
tilbyder av scanning av
infrastruktur for å
avdekke svakheter og
gjennomfører
penetrasjonstesting for
alle medlemmer av
sektoren.

R25 Personell med
privilegerte tilganger
misbruker
til gangsdat a eller
sensitiv informasjon
(tilsiktet)

Det knytter seg risiko
til leverandører og
andre med privilegerte
tilganger. Disse vil
nød v endigvis få
tilgang til sensitiv
informasjon gjennom
sitt arbeid, og vil
potensielt kunne
tr ekke ut større
datamengd er, elle r
gjøre stor skade på
informasjon.

Moderat Svært
høy

• Anskaffe en løsning for
privilegert tilgangsstyring
(PAM – Privileged
Access Management).

R39 Utilsiktet nedetid på
mer enn 3 timer

Utilsiktet nedetid er
knyttet til eksempelvis
lengre strømbru dd
eller feil utført av en
ansatt som fører til at
journal løsningen ikke
fungerer.
Konsekvensen av
nedetid for felles
journalløsning er at
helsepersonell ikke får
tilgang til nødvendige
pasientopplysninger.

Moderat Svært
høy

• I an skaffelsen av
journalløsnin gen må
in frastrukturen som
velges være robust nok
til å kunne håndtere det
høyeste kravet til oppetid
som tjenesten har.

• Hver enkelt tilknyttet
virksomhet og tjeneste
må etablere
beredskapsrutiner for å
håndtere eventuell
nedetid.

R40 Tilsiktet handling
u tført av trusselaktør
medfører nedetid på
mer enn 3 timer

Nedetid skyldes
eksempelvis eksterne
trusselaktører som har
et mål om at
journalløsningen skal
ha nedetid.

Moderat Svært
høy

• I anskaffelsen av
journalløsningen må
infrastrukturen som
velges være robust nok
til å kunne håndtere det
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Konsekvensen av
nedetid for felles
journalløsning er at
helsepersonell ikke får
tilgang til nødvendi ge
pasientopplysninger.

høyeste kravet til oppetid
som tjenesten har.

• Hver enkelt tilknyttet
virksomhet og tjeneste
må eta blere
ber edskapsrutiner for å
håndtere eventuell
nedetid.

2.4.1.2 Personvernvurdering

Det er gjennomført en overordnet personvernvurdering omtalt i vedlegg M Overordnet
personvern vurdering . Den in neholder en vurdering av bla nt annet formål, rettsgrunnlag,
dataans var, pers onvernprinsipper, den registrertes rettigheter og innebygd personvern .

Det legges til grunn at det på sikt vil være behov for å gjennomføre en Data Protection
Impact Assessment (DPIA ), jf. EUs personvernforordning art 35. Arbeidet med en fullverd ig
DPIA f or den felles kommunale journal løsningen , og en eventuell forhåndsdrøfte lse med
Datatilsynet vil måtte gjennomføres i programme t så snart informasjonsgrunnlaget er
tilstrekkelig.

2.4.1.3 Beskrivelse av kritikalitet

Fra risiko - og sårbarhets analysen fremk ommer det at konfidensialiteten, integriteten og
tilgjengeligheten av helseopplysninger har avgjørende betydning på innbyggernes liv og
helse, personvern, virksomhetenes omdømme og samfunnet for øvrig. I lys av dette må
« Akson j ournal AS» være ledend e inne n informa sjonssikkerhet for å sikre og beskytte
omdømmet til virksomhetene i helsesektoren og helsemyndighetene generelt, samt at de er
kompetente og bevisste på kritikaliteten av innbyggernes helseopplysninger. Høy kritikalitet
sett ut ifra de ulike bruke rperspekt ivene (innbygger, virksomhet og samfunnet) legger
føringer for prinsippene for sikkerhetsarkitektur.

Innbyggerperspektivet

Innbyggerperspektivet omhandler innbyggers mulighet til benytte tjenesten i tråd med sine
forventninger, avtalemessig forank ring elle r lovmessig rett eller plikt.

Innbyggers primære hensikt med å oppsøke kommunal helse - og omsorgstjeneste vil være å
få god helsehjelp med høy kvalitet. Dette betyr at det helsepersonell som innbygger til
enhver tid møter , treng er å ha et helhetli g bilde a v tilstanden til pasienten, eksempelvis
informasjon om legemidler, aktuelle diagnoser, og funksjonsnivå . Fra dette perspektivet
fremkommer det at tilgjengeligheten og integriteten til informasjonen vil ha innvirkning på
innbygge rs liv og helse og er derfor særdeles kritisk for den enkelte, spesielt personer i
utsatte situasjoner med komplekse sykdomsbilder.

Føring av journal er pålagt ved lov og er derfor en informasjonskilde med sensitiv
informasjon som innbygger ikke kan reserv ere seg mot . Sett o pp mot in formasjonens art og
betydning vil innbygger ha stor interesse av å holde denne informasjonen konfidensiell –
også fra helsepersonell. Fordi pasientjournalen er lovpålagt og føres uten samtykke er den
også å anse som et inngrep i innbyggers personv ern. Form ålet vil i stor grad veie opp
konsekvensene av dette, men det vil være avgjørende å tilby gode verktøy for innbygger for
å kunne ivareta sine personvernrettigheter. Det må etableres tjenester for personvern som er
forståelige no k til at innbyggere med ulik e forutsetninger kan ivareta sine interesser.
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Virksomhetsperspektivet

Virksomheten i konteksten av felles kommunal journal vil representere en stor bredde av
ulike kommuner og deres underliggende tjenester og virksomheter, samt
tjenesteleverandøre ne for f elles kommunal journal løsning og helhetlig samhandling. Norsk
Helsenett SF må gjør e sine egne vurderinger og disse vurderingene vil derfor ikke være
omtalt her.

For "Akson j ournal AS", vil felles kommunal j ournal åpenbart være en kritisk tjeneste d a dette
er selve kjernen i virksomhetens formål . For å kunne ivareta sin rolle som leverandør av
felles kommunal journal er det kritisk at løsningen har høy tillit. Brudd på
informasjonssikkerheten vil medføre tap av tillit og vil ha store konsekvenser for omdømme t
til tjenesteleverandøren så vel som hele kommunal helse - og omsorgstjeneste. Dette vil på
sikt kunne eliminere både politisk vilje til å videreføre løsningen, samt kommunenes vilje til å
tilknytte seg løs ningen.

Tilgjengeligheten til informasjon om pasi ent vil være av kritisk karakter også for de tilknyttede
virksomhetene og kommunene. Deres oppgave er å yte helsehjelp til innbygger og må følge
lovkravet helsepersonell har om å dokumentere helsehjelp. Det vil være mulig for
kommunene å levere hel setjenes ter i en periode med bortfall av felles journal, men det anses
å være kort tid før det får konsekvenser for kvaliteten på tjenesten, og kan i den ytterste
konsekvens gå ut over liv og helse.

Samfunnsperspek tivet

Ytelse av helsehjelp, herunder helse - og oms orgstjenester og folkehelsetiltak, er definert
som en av samfunnets kritiske funksjoner (3) . Begrepet kritisk samfunnsfunksjon forbeholdes
funksjoner som samfunnet ikke kan klare seg uten i syv døgn eller kortere uten at dette t ruer
befolkningens sikkerhet og/eller trygghet.

Felles kommunal journalløsning er å anse som en viktig samfunnsfunksjon, og er et
nødvendig bidrag for å ivareta befolkningens og samfunnets grunnleggende beh ov knyttet til
liv og helse. Den teknologi ske utvi klingen og integrerte informasjonssystemer bidrar til økt
samhandling og en mer effektiv helsetjeneste. Samtidig er det viktig å ivareta ulike hensyn
og interesser når det kommer til sikkerhetskrav og besky ttelsesbehov knyttet til innbyggernes
sens itive he lseopplysninger og for å sikre personvern. Det vil derfor være en balansegang
mellom hvor mye man skal beskytte informasjonssystemer uten at det mister nevnte
funksjonsevne, samtidig som sikkerhetsinteresse r knyttet til opplysninger og personvern
i varetas på en god måte.

2.4.2 Overordnede sikkerhetsprinsipper

De overordnede prinsippene for sikkerhet (se vedlegg L Sikkerhetsarkitektur) gir føringer for
hvilken strategi som skal ligge til grunn for etableringen av felles kommunal journalløsning.
Strategien omfatte r både det arbeid som må skje i etableringen av «Akson j ournal AS»,
gjennomføringen av programmet, samt ivaretakelse av sikkerhet i samspillet mellom felles
kommunal journal som tjeneste og de virksomhetene (kommuner, fastleger, fysioterapeuter,
et c . ) som bruker tjenesten.

Sikkerhetsprinsippene er et uttrykk for dimensjonering av sikkerhet og beredskap i tråd med
kritikalitetsvurderingene og påfølgende risiko vurdering og personvern konsekvens vurdering.
Prinsi ppene vil være førende for sikkerhetsstyri ng, oper ativ sikkerhet og sikkerhetsarkitektur.
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«Akson j ournal AS» skal være en robust organisasjon og bidra til at
virksomhetene som benytter seg av dens tjenester blir robuste

I sin bok «Managing the expected» definerte Karl E. Weick og Kathleen M. Sutcliffe , fem
kjennetegn for virksomheter som omtales som High R eliability O rganizations (HRO) (4) .
Dette innebærer at virksomhetene skal ha høy pålitelighet, de er preget av å utføre
komplekse oppgaver, ha tidspress, samt ha lav forek omst av ulykker gjennom flere år. For å
kunne oppnå “feilfri drift” i helsesektoren beh øves det gode beslutninger på komplekse
problemstillinger som fører til høy kvalitet og pålitelighet på helsetjenester til befolkningen.
Det te fordrer at helsep ersonell som bruker felles kommunal journalløsning får tilstrekkelig
opplæring i hvordan man ras kt og enkelt skal løse hendelser som kan true
informasjonssikkerheten til innbyggernes helseopplysninger. Det legges opp til at man skal
lære av tidligere feil , forvente r at virksomhetene har et beredskapsperspektiv der de
forbereder seg på det verste, eks empelvis bortfall av felles kommunal journal i lengre tid, og
at man ruster seg for å håndtere dette på alle nivåer i virksomheten.

Bruk «zero - trust» tilnær ming for å beskytte helseopplysninger i felles
kommunal journal

Felles kommunal journal vil in ngå i et økosystem av journalløsninger, andre fagsystemer og
applikasjoner, og velferdsteknologi, der det er forventet at helseopplysninger gjøres
tilgjengelige når dett e er avtalt (tjenstlig behov). Dette betyr at det tradisjonelle synet om at
det finnes en klar sikker sone, der man lager beskyttelsesmekanismer kun på de ytre
grensene i denne sonen, ikke er gjeldende lenger.

«Zero Trust» er et rammeverk for inf ormasjons sikkerhet som først ble lansert av John
Kindervag i 2010 (Forrester). I henhold til dette rammeverket må man ta utgangspunkt i at en
virksomhet ikke kan opprette sikre soner, men heller må etablere sikkerhetskontroller der
man ikke stoler på noen brukere, terminaler eller applikasjoner når man skal gi tilgang til
informasjon.

Sette pa sient og bruker i sentrum i håndtering av personvern

Innbyggerens rettigheter med hensyn til personvern er blitt ytterligere styrket gjennom
personopplysningsl oven som ble vedtatt 28. mai 2018 . Den nye personopplysningsloven gjør
EUs personvernforordnin g til norsk rett . Forordningen oppstiller et omfattende generelt
personopplysningsregelverk, herunder de grunnleggende prinsippene og vilkårene for å
behandle per sonopplys ninger, rettigheter for en keltpersoner, plikter for
behandlingsansvarlige og databehandlere, overføring av personopplysninger over
landegrensene og regler om tilsyn og sanksjoner.

EUs personvernforordning kapittel III oppstiller alle de rettighete r den reg istrerte har etter
personv ernregelverket når personopplysninger samles inn og behandles om enkeltpersoner.
Den registrertes rettigheter står sentralt i forordningen, og en av hovedbegrunnelsene for
reguleringen er å sikre at den enkelte får bedre kontroll med behandlingen av opplys ninger
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om seg selv. En rekke rettigheter er spesialregulert i helselovgivningen som f. eks. rett til
innsyn, retting, sletting og sperring.

Aktive pasienter som utøver sine rettigheter og har god informasjon om felles jo urnalløsn ing,
vil kunne føle at de har større grad av selvbestemmelse og kontroll over egne
helseopplysninger. I etableringen av felles kommunal journalløsning vil pasient og bruker bli
satt i sentrum med hensyn til å kunne ivareta sine rettigheter . . Det e r et mål at det skal
gjennomføres t iltak som kan gi pasienten medbestemmelse og kontroll der det er mulig , og
som kan gi muligheter som går utover det som er beskrevet som et minimumskrav, så fremt
dette er i tråd med pasientsikkerhet og kvalitet i ytelse av helse hjelpen.

Sikre effektiv og enkel tilgang til helseopplysninger og funksjonalitet for
helsepersonell med tjenstlig behov

Felles kommunal journalløsning må både ha høy grad av sikkerhet, for å ivareta
helseopplysningenes konfidensialitet, samt idig som funksjonalitet må være intuitiv nok til å
unngå at helsepersonells opplevelse av tilgjengelighet forringes. Felles kommunal journal vil
brukes av mange kommuner og virksomheter som i dag har egne prosesser og verktøy for å
tildele brukere unike id entiteter med forskjellige tilgangsrettigheter. For å ivareta den økte
kompleksiteten i antall brukere med behov for ulike tilgangsrettigheter vil det være nødvendig
å fokusere på en sterk identitets - og tilgangsstyring. Dette betyr å investere i ledende
i dentitets styringsteknologi, stille krav til at journalløsningen har innebygd personvern og
tilgangsstyring som begrenser tilganger innenfor definisjon av «tjenstlig behov», samt at man
etablerer prose sser for å tilbaketrekke rettigheter fortløpende.

Unde rstøtt e k ommuner og virksomheter av ulik størrelse og modenhet til
å ivareta krav til informasjonssikkerhet og personvern

Kommunene og virksomhetene som skal bruke felles kommunal journal vil være av ulik
størrelse og ha forskjeller i modenhet, kapasitet og kompe tanse til å kunne implementere de
kontroller og kapabiliteter som er nødvendige for å oppfylle egenskapene til en robust
virksomhet (High Reli ability Organization).

Det styringssystem et for informasjonssikkerhet og personvern som etableres må i s tørst
mul ig grad understøtte virksomheter av ulik størrelse og modenhet.

E tabler e en programutviklingsprosess der sikkerhet er innebygd

Det er krav om at løsningen skal legge til rette for innovasjon og tjenesteutvikling i helse - og
omsorgssektoren, sam t kunne t ilpasses endringer i rammebetingelser og struktur, eks.
ansvarsoverføringer eller endret oppgaveløsning i helse - og omsorgstjenesten, og endre t
organisering i eller sammenslåing av kommuner.

Felles kommunal journalløsning vil ha en lang levetid , der helse - og omsorgstjenesten vil
endre seg både gjennom at ny teknologi blir tilgjengelig og nye arbeidsformer utvikles (som
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f.eks digital avstandsoppfølgning og teambaserte konsepter). Det er derfor et krav at
løsningen skal være tilpasningsdyktig med t anke på n ye og endrede behov og muligheter.

"Akson journal AS" må etablere en programutviklingsprosess der sikkerhet er innebygd. Det
finnes ulike rammeverk for sikker utviklingssyklus, for eksempel Datatilsynets veileder for
programutvikling og OWASP. Hvi l ket ramm everk som velges vil være avhengig av hvilke
leverandør (er) av felles kommunal journalløsning som velges.

Etabler lagdelt sikkerhe tsarkitektur og sikring i dybden

En utfordring med operasjonelle kontroller er at de ikke nødvendigvis hindrer fei l fra å s kje.
Sikringstiltak kan gjøre at feil sjeldnere oppstår, eller gjøre det mulig å oppdage de innen
rimelig tid i etterkant, men kan i kke garantere tilstrekkelig sikring. Det må derfor
implementeres flere lag av sikkerhet og derav ha tilstrekkelig s ikring i dybden hvor av
diversitet skal være et av flere målparametere.

"Akson journal AS" må i det videre arbeidet vurdere hvordan man gjennom arkitekturen og
løsningene som etableres hindrer at funksjonaliteten som leveres aldri er avhengig av ett
bestem t delsyst em alltid virker; dette kalles på engelsk “no single point of f ailure”.

2.4.3 Arbeidet med sikkerhetsarkitektur i gjennomføringen

2.4.3.1 Styringsmodell for informasjonssikkerhet

Forprosjek t et har anbefalt at «Akson journal AS» er dataansvarlig for felles kommu nal
journ al. Det gjenstår imidlertid å avklare ansvaret og plikter til v irksomhetene. Dataansvaret
er nærmere omtalt i vedlegg M O verordnet personvernvurdering. Uansett vil har
kommunestyrene fortsatt det overordnede ansvaret gjennom eierstyringen. Daglige leder ha r
ansvaret for å etablere og forvalte et styringssystem for inf ormasjonssikkerhet og personvern
samt sørge for felles styringsråd med kommunene. Enhver hendelse, risikovurdering og
konsekvensvurdering skal drøftes i styringsrådet før det iverksett es tiltak .

Styringssystemet for informasjonssikkerhet skal utarbeides me d utgangspunkt i
kommunenes og Akson Journal AS sin vurdering av akseptabelt risikonivå for en felles
kommunal journalløsning. Det skal i fellesskap med kommunene defineres sikkerhetsm ål og
sik kerhetsstrategier for tjenesten. Akson journal AS skal gjennomf øre ledelsens
gjennomgang av tjenesten og drøfte dette i sikkerhetsrådet, inklusive risikovurderinger og
sikkerhetstiltak. Den samlede risikoappetitten og - forståelsen vil definere og prioriter e hvor
mye ressurser kommunene samlet ønsker at «Akson journal AS» skal legge i
informasjonssikkerhet.

Det foreslås å etablere et styringsråd for informasjonssikkerhet og personvern i tilknytning til
eiermøte for "Akson Journal AS" for å sikre at sikkerhet smekanismer blir diskutert på tvers av
kommuner med ulike tilnæ rminger, modenhet og forståelse for informasjonssikkerhet.

"Akson j ournal AS" vil være ansvarlig for å fasilitere styringsrådet, mens de tilknyttede
kommunene vil være representanter som tar b eslutninger rundt hvilke sikkerhetskrav som
skal gjelde. "Akson journal AS" blir ansvarlig for å sørge for at disse kravene blir oppfylt, og
foretar sikkerhetsrevisjoner, bruksanalyse og implementering av kontroller. De tilknyttede
kommunene er på sin side ansvarlig for å etterleve kravene som er satt av styringsgrupp en.
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2.4.3.2 Sikkerhetsaktiviteter i fremtidige faser av programmet

Figu r 16 beskriver en overordnet plan for de ulike sikkerhetsaktivitetene for kommende faser.

Figu r 16 O verordnet plan for de ulike sikkerhetsaktivitetene for kommende faser

A rbeidet med sikkerhet må fortsette gjennom anskaffelsesfasen. Tidlig i denne fasen må det
avklares hvordan roller og ansvar for informasjonssikkerhet og pe rsonvern operasjonaliseres
i styringsmodellen for felles k ommunal journal. Videre skal programmet utarbeide
sikkerhetskrav ifm. utarbeidelsen av konkurransegrunnlagene, med utgangspunkt i
referansearkitekturen for informasjonssikkerhet som utarbeides samme n med kom munene.
Programmet skal avslutningsvis også g jenn omføre risikovurderinger og
personvernkonsekvensutredninger (DPIA) og sørge for at identifiserte risikoer behandles .

I etablerings - , tilpasnings - og utviklingsfasen vil programmet s upplere eksistere nde
risik ovurderinger og personvernkonsekvensutredninger ( DPIA) eller gjennomføre nye ved
behov . Det skal gjennomføres revisjoner og tilsyn med leverandører for å sikre samsvar med
sikkerhetskravene. Før at løsningen godkjennes for innføring skal det gjenn omføres
s ikkerhetstester, samt sørge for at de som vil vær e ansvarlige for forvaltning av løsningene
har etablert relevant dokumentasjon og har etablert prosesser for å vedlikeholde disse. I
parallell etableres sikkerhetsprosesser som er i tråd med sikkerh etsprinsi ppene og med det
som besluttet gjennom styringsmo dellen for sikkerhet.

I de avsluttende fasene må det etableres nødvendig kompetanse og kapasitet for å løpende
evaluere sikkerhetsprosessen både i "Akson journal AS" og i de tilknyttede kommunene og
iverkset te nødvendige tiltak. Nye risikovurderinger og pe rsonvernkonsekvensvurderinger
gjennomføres etter behov , og det etableres god endringshåndtering gjennom livsløpet .

2.4.3.3 Roller og ansvar i arbeidet med sikkerhet

Arbeidet med informasjonssikkerhet og per sonvern v il basere seg på Direktorat for e - helse
sitt lede lsessystem for informasjonssikkerhet og eksisterende policyer. Tabell 14 inneholder
en ikke - uttømmende liste med oppgaver som Programmet Akson journal må utføre.

Tabell 14 Roller og ansvar for arbeidet med sikkerhet

R olle Ansvar

Styret i "Akson journal AS" Evaluere og sikre kontinuerlig forbedring av sikkerhetsprosessene i
virksomheten.

Følge opp sikkerhetsprosessene i kommunene – tilrettelegge for
k ontinuerl ig forbedring .
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Programeier for Programmet
Akson j ournal

Evaluere og styre arbeidet med sikkerhet.

Programleder for
Programmet Akson j ournal

Følge opp, evaluere og sikre kontinuerlig forbedring av
sikkerhetsprosessene i progr ammet.

Avklare roll er og ans var for informasjonssikkerhet og personvern .

Fagansvarlig for
informasjonssikkerhet og
personvern

Definere sikkerhets - og personvernkrav og hvordan de skal evalueres .

Etablere sikkerhetsprosesser og benytte anerkjente bransjest andarder .

Gjennomfø re risiko vurderinger og personvernkonsekvensutredninger og
sørge for at identifiserte risikoer behandles .

Supplere eksisterende risikovurderinger eller gjennomføre nye ved behov .

Gjennomføre revisjoner og tilsyn med leverandører for å si kre samsvar .

Gjenno mføre sik kerhetstester før løsninger produksjonsettes .

Kravstille forvaltningsansvarlige med hensyn til å etablere og vedlikeholde
relevant dokumentasjon .

Evaluere sikkerhetsprosessene i kommunene – og tilrettelegge for
kontinuerlig forbedring .

2.4.3.4 Rammeverk for vider e arbeid

Det vil jobbes videre med å detaljere ut sikkerhetsarkitekturen i anskaffelses - og
etableringsfasen. Dette må gjøres i henhold til et anerkjent rammeverk, som for eksempel
TOGAF (5) eller SABSA (6) . Videre må det hele settes i kontekst av en helhetlig tilnærming
til styring av I T. Her vil spesielt rammeverk som COBI T fra I SACA (7) være relevant.

2.5 Arkitektur og løs n ingsstrategi

2.5.1 Overordnet arkitektur for fe lles komm unal jou rnalløsning

Det er krav om at løsningen skal gi helse personell i kommunale helse - og omsorgstjenester
brukertilpassede og mer effektive løsninger for tildeling, administrasjon, ytelse og
dokumentasjon av helsehjelp. Beskrivelsen av funksjo nelt løsn ingsomfa ng beskriver det som
helsepersonell mener skal være kjernefunksjonalitet i løsningen. I tillegg er det identifisert
funksjonalitet som det er ønskelig at journalløsningen skal tilby.

Hovedtiltaket for å adressere denne usikkerheten er å e tablere e n arkite ktur som gjør det
mulig for «Akson journal AS» å komplettere og tilpasse funksjonaliteten slik at den passer
både arbeidsoppgavene til hver helsepersonellgruppe og hver tjeneste, samtidig som
nødvendig samhandling mellom de kommunale helse - og omso rgstjene stene blir ivaretatt.

Det er krav om at løsningen skal legge til rette for innovasjon og tjenesteutvikling i helse - og
omsorgssektoren, samt kunne tilpasses endringer i rammebetingelser og struktur, f. eks.
ansvarsoverføringer eller endret oppgavelø sning i helse - og omsorgstjenesten, og endret
organisering i eller sammenslåing av kommuner.

Felles kommunal journalløsning vil være operasjonell over lang tid, der helse - og
omsorgstjenesten vil endre seg både gjennom at nye arbeidsformer utvikl es (som f .eks.
di gital avstandsoppfølgning og teambaserte konsepter), men også gjennom at ny teknologi
blir tilgjengelig. Det er derfor et krav at løsningen skal være tilpasningsdyktig med tanke på
nye og endrede behov og muligheter .
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Hovedtiltaket for å ad ressere d enne usi kkerheten er å etablere en arkitektur som er basert
på en plattformtilnærming, der åpenhet og endringsevne står sentralt.

Figur 1 7 beskriver et logisk målbilde for rea lisering av felles kommunal journalløsning.

Figur 17 Overordnet arkitektur for felles kommunal journalløsning

A pplikasjonstjenesten Felles kommunal journalløsning vil kunne bestå av flere elementer:

• Felles journaldata som omfatter helseopplysninger

• Tjenester for identitets - o g tilgang sstyring

• Kjernefunksjonalitet bestående av ulike funksjonelle komponenter / applikasjoner som
sammen utgjør helheten i det som leveres fra valgt (e) leverandør (er) , og som er
minimum av det som helsepersonell har behov for, for tildeling, administr asjon, yt else
og dokumentasjon av helsehjelp

• Intern tilleggsfunksjonalitet, bestående av ulike funksjonelle komponenter/
applikasjoner som tilbys som en del av initiell an skaffelse eller som anskaffes på et
senere tidspunkt.

• Brukertilpassede arbeidsflater som gir h elsepersonell tilgang til funksjonalitet de har
behov for

• Åpne grensesnitt for realisering av tilleggsfunksjonalitet, samt journalløsningens
interne tjenester og integrasjonsgrensesnitt.

I figuren over er det vist noen mulige komponenter som eksem pel på de tte prinsippet, dette
bildet er ikke ment å være komplett.
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Forretningstjenesten Journal i kommunal helse - og omsorgstjeneste benytter felles
kommunal journalløsni ng som hovedverktøy. I utgangspunktet tilbyr tjenesten kun den
løsningen som omfattes av tilta kets anskaffelse, men etter hvert kan tjenesten berikes og
suppleres med ekstern tilleggsfunksjonalitet . En slik funksjonalitet kan være avanserte
løsninger for b eslutningsstøtte som går utover det som leveres som del av plattformen,
eksempelvis t olkning a v radiologibilder ved bruk av kunstig intelligens. Tilleggsfunksjonalitet
har tilgang til journaldata fra Felles kommunal journalløsning gjennom åpne grensesnitt som
plattformen tilbyr.

Tjeneste - /rollespesifikk journal er en tjeneste som tilbyr al ternativ tilgang til og bruk av
felles journaldata og funksjonalitet i plattformen, uten å nødvendigvis være bundet til
applikasjoner som leveres sammen med (av samme leve randør som) plattformen. Dette
krever at andre leverandører utvikler og tilbyr applik asjoner s om gir tilstrekkelig støtte til
tjenesteutførelsen, i figuren er slike applikasjoner eksemplifisert gjennom

• Tjenestetilpasset applikasjon, et generelt begrep for å betegne mer spesialiserte
applikasjoner som kan bygges på plattformens åpne grenses nitt. Dis se kan enten
erstatte eller supplere funksjonalitet som finnes på plattformen.

• Tilrettelagt journalbruk, en applikasjon som kan være tjenesteutøvers hovedverktøy i
hverdagen, enten alene eller med støtte fra en eller flere tjenestetilpassede
appli kasjoner.

2.5.2 P lattformtilnærming som hovedstrategi for felles kommunal
journalløsning

I den videre beskrivelsen av arkitekturprinsippene som skal ligge til grunn for etableri ngen av
felles kommunal journalløsning tar vi utgangspunkt i den i ngeniørfaglig e og o rganisato riske
definisjon en (se kapitel 1.2.2 ) . For å kunne sikre fleksibilitet og endringsevne til felles
kommunal journalløsning, vil tilgjengeligheten til helseopplysningene i journalløsningen samt
løsningens plattformegenska per være sentrale. Følgende spørsmål må adresseres for å
kunne etablere felles kommunal journalløsning som e n plattform:

• Definere plattformens kjerne. Plattformens kjerne beskriver hvilken verdi
(informasjon, funksjonalitet og applikasjoner) som leveres ti l hvilke aktører
(kommunale helse - og omsorgstjenester) og hvordan plattformen sikrer at kun
relevant og nød vendig informasjon er tilgjengelig for disse.

• Definere plattformens utbredelse. Plattformens utbredelse bestemmes av hvordan
verdien (informasjon, f unksjonal itet og applikasjoner) anskaffes, utvikles og innføres,
samt i hvilken takt aktører tar i bruk plat tformen.

• Definere strategi for åpenhet og endringsevne. Å velge optimale nivåer av
åpenhet er avgjørende for felles kommunal journalløsning. I en ar tikkel fr a 2011 (8) ,
definerte Thomas R. Eisenmann, Geoffrey Parker og Marshall Van Alstyne at en
plattform er åpen når " ingen begrensninger er lagt for deltakelse i utvikling,
kommersialisering eller bruk av plattformen", elle r " eventu elle begrensninger - for
eksempel krav til samsvar med tekniske standarder eller betal ing av lisensavgift - er
rimelige og ikke - diskriminerende, det vil si at de brukes enhetlig for alle potensielle
plattformdeltakere ".

Plattformens åpenhet disku teres i t re dimensjoner. (1) Hvilken styringsmodell som
etab leres for plattformen, dvs . hvordan er forholdet mellom plattformeier ("Akson
Journal AS") og de som leverer helse - og omsorgstjenester (kommuner og
virksomheter); (2) Hvem som skal få lov å utvik le på pla ttformen, dvs . hvem som
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videreutvikler kjernefunksj onalitet, hvem som får lov å utvikle tilleggsfunksjonalitet, og
hvem som får lov å bruke data fra plattformen; (3) Hvilke muligheter skal man gi
brukere til å endre konfigurasjon av plattform og b idra med innhold til plattformen.

2.5.3 A rkitekturprinsipper for f elles kommunal journalløsning

Digitaliseringsdirektoratets arkitekturprinsipper er lagt til grunn for å beskrive f ølgende
arkitekturprinsipper for anskaffelse, etablering, forvaltning, drift, vedl ikehold o g utvikling av
felles kommunal journalløsning som e n plattform.

K jerne : Gi personell i kommunale helse - og omsorgstjenester
brukertilpassede og mer effektive løsninger for tildeling, administrasjon,
ytelse og dokumentasjon av helsehjelp

Felles kommunal journal løsning skal fra dag é n inneholde funksjonalitet i kjernen , som gjør
det mulig for helse personell til å yte helsehjelp . Vedlegg G Løsningsomfang og - arkitektur
oppsummerer hvilken funksjonalitet som er definert som kjernefunksjonalitet. I t illegg er det
gjennom behovsanalysen identifisert en rekke funksjonalitetsområder som det er behov for,
men som tilleggsfunksjonalitet.

Felles kommunal journalløsning skal i sin kjerne inneholde et datalager som understøtter
informasjonsbehovet for kommun al helse - og omsorgstjeneste . I nnbyggerens
helseopplysninger, informasjon om virksomheten, ressurser og helsepersonell som er
nødvendig for å yte helse - og omsorgshjelp , forva ltes helhetlig i kjernen. I nformasjon fra
grunndataløsningene i helse - og omsorgs tjenesten gjenbrukes i felles journalløsning der det
er nødvendig.

Kjerne: Gi innbygger mulighet til å være aktiv i prosesser og
beslutninger om egen helse

Innbyggers mulighet til å være aktiv i prosesser og beslutninger om egen helse og omsorg
og ivare ta sine p ersonvernrettigheter, samt å møte en helhetlig og sammenhengende helse -
og omsorgstjeneste, står sentralt i utformingen av løsningsomfang og arkitektu r. I dag
forholder innbygger seg til ulike innbyggerportaler i ulike situasjoner. Noen kommuner h ar
egne i nnbyggerportaler som skal dekke alle behov som innbygger i kommunen, noen
fastleger tilbyr innbyggertjenester i egne løsninger tilknyttet deres valgte journalsystem, og
noen innbyggertjenester innenfor helse er samlet på helsenorge.no. NAV og andr e offentl ige
tjenester har i tillegg sine egne innbyggerportaler.

Helsenorge.no er en nasjonal innbyggerportal som har kvalitetssikret informasjon, og som
gjør sikker kommunikasjon mellom innbyggere og aktører i helse - og omsorgssektoren mulig.
Nasjonale m yndighete r ved Regjering og Storting har fastslått at helsenorge.no skal være en
felles inngangsport for innbyggerne til offentlige helsetjenester på nett.

D e t finnes ulike måter å levere og løse innbyggertjenester på innenfor helsetjenesten. En
måte er å inkluder e behov for innbyggertjenester i anskaffelsen av felles kommunal
journalløsning. En annen måte er stille krav til at journalløsningen tilbyr åpne gren sesnitt der
andre portaler som helsenorge.no (eller kommunenes egne portaler) kan benytte data og
informas jonstjenester i journalløsningen for å tilby helhetlige digitale tjenester til innbygger.
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Hovedstrategien er å videreføre dagens strategi med Helsenor ge.no som innbyggerens vei
inn til sikre digitale helsetjenester. B ehov for digitale innbyggertje nester vi l bli inkludert i
anskaffelsen av felles kommunal journal som mulig tilleggsfunksjonalitet. I hvilken grad felles
journalløsning tilbyr digitale innby ggertjenester vil ikke være avgjørende for valg av
leverandør(er) på dette området .

Det forventes at felle s kommunal journalløsning som en del av kjernen tilgjengeliggjør data
fra kjerneløsningen gjennom APIer, for å understøtte utvikling av tilleggsfunksj onalitet og
integrasjon med andre løsninger (innenfor rammen av regler for taushetsplikt), herund er med
he lsenorge.no og kommunenes egne innbyggerportaler.

K jerne: Tilby tilgangsstyring i felles journalløsning i tråd med krav til
informasjonssikkerhet og innebygd personvern

Felles kommunal journalløsning skal fra dag en inneholde funksjonalitet for ivareta identitets -
og tilgangsstyring som understøtter sikkerhetsprinsippene. Vedlegg G Løsningsomfang og -
arkitektur oppsummerer hvo rdan identitets - og tilgangsstyring anbefales løst.

Utbredelse: Etabler en fleksibilitet for kommuner og virksomheter m ht.
hvilk en funksjonalitet og hvilke helse - og omsorgstjenester som kan ta i
bruk plattformens kjernefunksjonalitet.

Felles kommunal j ournalløsning er i innledende faser frivillig å ta i bruk for kommuner,
fastleger og andre private aktører med avtale. In nføringen av felles kommunal journalløsning
vil foregå over flere år . Enkelte kommuner kan i mellomtiden ha foretatt investeringer i de ler
av helse - og omsorgstjenesten (f.eks . anskaffet ny løsning for legevakt) eller ønsker å dele
opp innføringen i flere håndterba re deler.

Gitt kjernefunksjonalitet som dekker helsepersonells funksjonell e behov , må det samtidig
etableres en fleksibilitet for å kunne ta i bruk funksjonalitet i ulik takt og rekkefølge. Hvilken
fleksibilitet plattformen vil kunne tilby vil av gjøres i anskaffelsesfasen, og av leverandørenes
løsningsforslag.

Hvorvidt kommunene velger å ta i bruk den ne fleksibiliteten er et større spørsmål enn om
løsningen har denne evnen. Utnyttelse av fleksibiliteten vil kunne påvirke innføringstiden,
løsninge ns komple ksitet og i den ytterste konsekvens kostnadene for programmet.

Fleksibilitet : Tilby verktøy i f elles journalløsning for å kunne tilpasse
arbeidsflaten til den enkelte helsepersonellgruppe og tjeneste

Mye av den tilgjengelige sluttbrukerfunksj onalitete n i felles journalløsning vil være relevant
på tvers av helsepersonell i de ulike tjenestene. Hvilk en funksjonalitet som er mest brukt og
hvilke prosesser som følges, vil imidlertid variere. For å kunne realisere nytte av felles
kommunal journallø sning må usikkerheten knyttet til å dekke det funksjonelle behovet for alle
helsepersonellgrupper og tjenest er som omfattes av tiltaket gjennom en felles journalløsning
håndteres ved at løsningen har mulighet og verktøy for å kunne tilpasse arbeidsflaten. Dette
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hån dteres initielt ved at programmet håndterer konfigurering, men optimalt må det være
mulig for hvert helsepersonell å gjøre egne tilpasninger.

Åpenhet: E tabler et tydelig skille mellom data og funksjonalitet

Informasjonsblokkering representerer en stor utfordring for utviklingen av helse - og
omsorgstjenester, ikke bare i Norge, men også globalt. Begrepet "informasjonsblokkering"
ble først brukt i en rapport fra The Office of the National Coordinator for Health Information
Technology (ONC) i 2015 (9) . Begrepet brukes for å beskrive at helseopplysninger ikke kan
brukes utenfor et journalsystem eller fagsystem. Dette kan være tilsiktet eller utilsiktet
blokkering.

For å motvirke infor masjonsblokkering er det nødvendig å utfordre leverandørmarkedet på
at det etableres et tydeligere skille mellom data og applikasjoner/funksjonalite t. "Akson
journal AS" må forvalte dataene og styrer bruken av disse , dvs . bestemme reglene for å gi
tilgang til , lese og oppdatere dataene. D et te omfatt er å sikre at dataene enkelt kan hentes ut
av løsningen, for eksempel for å sikre tilgjengeliggjøring av data til forskning, styring og
helseovervåkning og ved fremtidig behov for overgang til en annen journallø sning.

Åpenhet: Tilgjengeliggjør d ata fra k jerneløsningen gjennom APIer, for å
understøtte utvikling av tilleggsfunksjonalitet og integrasjon med andre
løsninger

For å understøtte utvikling av tilleggsfunksjonalitet og integrasjon med andre løsninger
(innenfor rammen av regler for taushet splikt), herunder med administrative systemer i
kommunene, er det nødvendig å t ilgjengeliggjør e data fra kjerneløsningen gjennom åpne
APIer . Grensesnittene beskrives i henhold til Direktoratet for e - helses ve ileder for åpne API,
for å sikre tilstrekkelig å penhet. D et skal være fokus gjennom anskaffelse og etableringen av
felles kommunal journalløsning på hvilke data og funksjoner i kjernen som skal tilbys
gjennom åpne grensesnitt i den videre prosessen.

Åpenhet: Gi tredjeparts - leverandører tilgang til å t ilby
till eggsfunksjonalitet for å fremme innovasjon og tjenesteutvikling

I tillegg til de teknologiske evnene i den løsningen som anskaffes, er det nødvendig å
etablere organisatoriske evner som g i r andr e leverandører mulighet til å kunne tilby ulike
form er for ti lleggsfunksjonalitet basert på åpne APIer inn mot journaldata i felles
journalløsning. Slik ekstern tilleggsfunksjonalitet kan for eksempel være avanserte løsninger
for beslutningsstøtte, som går utover det som leveres som del av kjernefunksjonali teten.

"A kson journal AS" må etablere en definert prosess og utviklingsplattform for hvordan
funksjonaliteten i og rundt felles journalløsning videreutvikles og tilpasses over tid. Valgt
leverandør for k jernen vil ha ansvar for å videreutvikle og forbedre selve lø sningen.



Sentralt styringsdok ument for Akson - h elhetlig samh andling og felles kommunal journall øsning

IE - 1056 89

2.6 Kontraktstrategi
Anskaffelsene som vil inngå i tiltaket, vil foretas av "Akson journal AS". Selskapet vil også
forvalte avtalene og løsningen som etableres, og vil være ansvarlig for å levere en helhetlig
tjeneste til brukerne.

Kontrakts trategien adresserer blant annet usikkerheten knyttet til å sikre tilstrekkelig
deltakelse av tilbydere i anskaffelsene , samt usikkerheten knyttet til evnen på kundesiden til
å ivareta helheten i tiltaket .

2.6.1 Anskaffelsesområder for felles kommunal journalløs ning

For å tilrettelegge for konkurranse og for stegvis gjennomføring av tiltaket, er det vurdert i
hvilken grad det er mulig å fordele det samlede behovet på flere anskaffelser. Som grunnlag
for disse vu rderingene, er løsningsomfanget delt inn i anskaffel sesområde r . Inndelingen er
basert på en overordnet gruppering av behovene i henhold til fagområder og
markedssegmenter.

Figur 18 angir overordnet de anskaffelses områder som inngår i kontraktstrategien for f elles
kom munal jou rnalløsning .

Figur 18 Omfang av anskaffelsen for f elles kommunal journalløsning

F elles kommunal journalløsning vil i hovedsak måtte realiseres gjennom kjøp av varer og
tjenester i markedet. Men "Akson journal AS" må også bygge opp intern kapasitet, særlig
knyttet til ledelse og strategiske roller . Under enke l te av anskaffelsesområde ne vil det kunne
være usikkerhet rundt i hvilken grad det vil være hensiktsmessig å realisere behov ene
gjennom kjøp av tjenester i markedet ell er gjenno m å bygge opp egen kapasitet i selskapet.
Det vil da kunne være mest hensiktsmessig at "Akson journal AS" avgjør spørsmålet endelig
når behovet aktualiseres, basert på oppdatert informasjon om markedet og andre relevante
forhold. Også v algene som e r tatt i kontraktstrategien vil kunne endres på et senere
tidspunkt , dersom endrede forhold tilsier dette.

I de følgende avsnittene gis en k ort beskrivelse av hver t av anskaffelsesområdene .
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2.6.1.1 Journalplattform ( kjernefunksjonalitet )

Det funksjonelle omfanget for j our nalplattformen defineres av to faktorer: (1) hvilke helse - og
omsorgstjenester som skal benytte felles kommunal journalløsning , her under hvilke
helsepersonellgrupper som skal bruke løsningen, og (2) hvilke oppgaver og prosesser som
skal understøtt es av jou rnalløsningen.

F elles kommunal journalløsning skal kunne benyttes av alle lovpålagte kommunale helse - og
omsorgstjenester (Helse - o g omsorgstjenesteloven § 3 - 1) i kommunene utenfor Midt - Norge .
L øsningen må følgelig understøtte alle disse tjenesten e og oppf ølging av alle tilhørende
pasient - og brukergrupper, herunder personer med somatisk og psykisk sykdom, skade eller
lidelse, rusprob lemer, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne .

Tiltaket skal primært understøtte de oppgaver og prosesser som følger a v Lov om
behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) .

Anskaffelsen av j ournalplattformen skal fø lge de arkitekturprinsippene som er beskrevet i
kapittel 2.4.3.4 og omfa tter b ruk ertilpassede arbeidsflater for helsepersonell,
kjernefunksjonalitet, eventuell tilleggsfunksjonalitet, tjenester for tilgangsstyring, felles
journaldata, samt åpne grensesnitt.

Det kan også være aktuelt å stille krav om at leverandøren av journalp lattforme n
tilrettelegger et teknisk miljø som kan bidra til innovasjon ved at tredjepartsleverandører kan
utvikle tilleggsfunksjonalitet til løsningen , samt at leverandøren bidrar inn i et antall
innovasjonsprosjekter .

2.6.1.2 F orvaltning av identiteter og rettig heter

Man ge virksomheter har i dag egne løsninger for å styre tilganger på tvers av løsninger.
Andre virksomheter , for eksempel mindre fastlegekontor er, gjør dette direkte i
journalløsn ingen de benytter. Virksomhetene er forpliktet til å følge n orm for
inf ormasjons sikkerhet og personvern i helse - og omsorgssektoren (Normen) , men legger i
dag til grunn ulike fortolkninger av denne, med det resultatet at det er variasjon i hvordan
tilgange r styres. Ved etableringen av en felles journalløsning vil det være beh ov for at
forvaltningen av tilganger og rettigheter harmoniseres. Det er derfor behov for å anskaffe et
system med funksjonalitet for å administrere identiteter/brukere og rettigheter f or alle brukere
som skal bruke f elles journalløsning.

2.6.1.3 Utvikling av gren sesnitt o g integrasjoner

I anskaffelsen av j ournalplattformen og løsningen for F orvaltning av identiteter og rettigheter,
bør det stilles krav om at løsningene har grensesnitt som er nø dvendige for å kunne utveksle
data med andre løsninger. Det forventes i midlertid at det også vil være behov for å utvikle
enkelte nye grensesnitt. Det vil derfor være behov for å anskaffe tjenester og verktøy for
utvikling og etablering av integrasjoner.

2.6.1.4 A pplikasjonsdrift og forvaltning

Dette omfatter brukerstøtte med støtte til å hån dtere tilganger, forvaltning av applikasjoner ,
ledelse og administrasjon. Det vil være hensiktsmessig å be om opsjoner på bistand til
administrasjon og forvaltning av applikasjoner i forbindelse med systema nskaffelsene som
foretas av "Akson journa l AS" .
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2.6.1.5 Dr iftsplattform

Dette omfatter oppgaver og prosesser knyttet til å etablere og drifte datasentre, nettverk og
servere , og eventuelt av arbeidsstasjoner s om forvaltes sentralt. "Akson journal AS" må selv
ta stilling til i hvilken grad dette er oppgav er det er hensiktsmessig å sette ut til eksterne
leverandører, innenfor de rammer som eventuelt er gitt av eierne.

2.6.1.6 Kompetanse - og kapasitetsforsterkning (kunde støtte)

I programmet , og senere i drift - og forvaltning sfasen , er det en rekke prosesser som må
etableres for at «Akson j ournal AS» skal ha evnen til å håndtere kunderollen og ansvaret for
helheten i tiltaket. Figur 19 beskriver de prosessene som må etableres i «Akson journal AS».

Figur 19 Prosesser som må et ableres i «Akson j ournal AS»

" Akson journal AS", vil være et nyopprettet selskap. Selskapet vil i noen grad kunne få tilført
ressurser og kompetanse fra aktører som har vært involvert i tidligere faser av arbeidet. Men
selskapets kompetanse, kapa sitet og evne til å håndtere risiko og grensesnitt vil være
usikker. Det vil måtte bygges opp nødvendig kapasitet som del av gjennomføringen av
programmet, da særlig i styrende og strategiske roller. Men det vil være usikkerhet knyttet til i
hvilken grad s elskapet vil evne å rekruttere ansatte med erfaring fra sammenlignbare
prosjekter.

Virksomhetens langsiktige ressursbehov vil også være mer knyttet til forvaltning og
videreutvikling av løsningen enn til anskaffelse, etablering og innføring, samtidig som
s istnevnte vil utgjøre de dominerende aktivitetene i de første fasene av programmet.
Selskapet vil derfor ha behov for å hente kompetanse og kapasitet i leverandørmarkedet
som kan støtte selskapet i kunderollen, særlig i programmets første faser .

2.6.1.7 Tilleggsfu nksjonali tet

Som det står beskrevet i kapittel 2.4. 3.4 , kan det bli behov for å anskaffe
tilleggsfunksjonalitet som enten skal inngå som en del av felles kommunal journalløsning
( " intern " tilleggsfunksjonalitet) eller som vil væ re mer fr ikoblet fra løsningen ( " ekstern "
tilleggsfunksjonalitet).

"Intern" t illeggsfunksjonalitet anskaffes ved at "Akson journal AS" inngår kontrakt med
tred j epartsleverandører om å levere funksjonalitet som vil inngå som en integrert del av
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løsningen , o g som gjø res tilgjeng elig for alle brukerne. Slik tilleggsfunksjonalitet kan
anskaffes i forbindelse med etableringen av løsningen og/eller på et senere tidspunkt. I
tillegg vil kommuner kunne anskaffe "ekstern" tilleggsfunksjonalitet og inngå avtale med
" Akson jou rnal AS" om å få tilgang til nødvendige APIer og journaldata, innenfor rammen for
de sikkerhetskrav som stilles.

Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å fastsette hvilken tilleggsfunksjonalitet det vil
være behov for å anskaffe. Behovet vil i f ørste omg ang fremstå klarere etter at anskaffelsen
av hovedkomponentene i felles kommunal journalløsning er sluttført, og vil måtte vurderes
fortløpende i FDVU - fasen.

2.6.2 Behov for å sikre tilstrekkelig konkurranse

En sentral usikkerhet som må ivaretas av kont raktstrat egien , er "Akson journal AS " s itt behov
for i anskaffelsesfasen å mobilisere et tilstrekkelig antall tilbydere med nødvendig
kompetanse og kapasitet til å kunne gjennomføre kontraktene. Det funksjonelle omfanget og
arkitekt urprinsippene for felles kommunal journalløsning vil på flere måter utfordre dagens
leverandørmarked. Kontraktstrategien må derfor sette ambisjonsnivået i kontekst av
leverandørmarkedene og ta høyde for markedsusikkerhet. I de t følgende gis en vurdering av
leverandørmarkede ne .

2.6.2.1 Le verandørm arkedet for plattformer rettet mot helse - og
omsorgstjenester

J ournalløsninger (Electronic Health Records) har i lang tid vært den mest sentrale
applikasjonen for virksomheter som yter helse - og omsorgstjenester. Gartner in troduserte i
1998 en fem - trinns E nterprise EHR generasjonsmodell for å kunne sammenlign e løsninger
fra ulike leverandører . M odellen beskrev hvordan journal løsninger kunne utvikle seg fra
enkle resultatrapporteringsverktøy til integrerte systemer som helsepersonell på tvers av
for skjellige fagområder og tjenester ville kunne bruke til å understøtte helsehjelp til
innbyggere med sammensatte behov.

Gartner reviderte generasjonsmodellen i 2016 (10) , og den består nå av generas jon 1 - 3 og
en ny klinisk platt form. Gen erasjon 3 omfatter journalløsninger med funksjonalitet og
egenskaper som tilgjengeliggjør evidensbasert beslutningsstøtte til brukerne og støtter flere
fagområder og spesialiteter, samt tilbyr funksjonalitet som mulig gjør aktiv involvering av
innb yggerne. En egenskap ved disse journalløsningene er at de har høyt utviklede og
omfattende informasjonsmodeller, og kan håndtere både strukturerte data, semi - strukturert
informasjon og tekstbasert informasjon.

Fremtidens hels e - og omsorgstjenester vil sti lle størr e krav til åpenhet og samhandling på
tvers av helsevirksomheter . Gartner identifiserer at mer komplekse system behov knyttet til
samarbeid, analyser og varslinger, samt persontilpasset innhold for innbyggerne , ikke kan
løses basert på g enerasjon - 3 - journallø sninger. Selv om behovene kombineres og integreres
i en megasuite - løsning vil dette ikke være tilstrekkelig for å løse de mer komplekse behovene
eller kunne utnytte potensialet i nye teknologier, som kunstig intellige ns, avstands - og
sensorteknolo gier og a vansert beslutningsstøtte . I stedet vil det være behov for en mer
robust klinisk plattform som vil være like transformativ som overgangen fra andre - til
tredje generasjons journalløsninger.

Vurderingene fra Gartner und erstøttes også av trendanalyse r gjennom ført av andre
analysebyråer. IDC definerer EHR 2.0 som en neste generasjons journalløsning basert på
plattformfilosofi. IDC mener at dette vil være eneste mulige tilnærming for å kunne utnytte
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teknologier som kunstig intelligens (AI), robotteknolo gi, samt data fra velferdsteknologi og
andre personnære enheter. De anfører at neste generasjon EHR vil være basert på åpne
grensesnitt der tredjepartsleverandører vil kunne utvikle tilleggsfunksjonalitet tilpasset ulike
helse personellgrupper og innbyggere med ulik e behov. Neste generasjons journalplattformer
vil betjene ikke bare enkelte virksomheter, men et økosystem av virksomheter og helhetlige
helsesystemer.

En analyse av leverandørmarkedet viser imidlertid at det per dags dato ikke finnes
velutviklede plattfor m løsninger tilrettelagt for helse - og omsorgstjenesten. Å realisere felles
journalløsning som en plattform , vil dermed måtte skje gjennom en av to mulige
tilnærminger :

1. Ta utgangspunkt i en plattformteknologi, med sterke integrasjonskapabiliteter o g en
omfa ttende informasjonsmodell tilpasset behovene hos helse - og omsorgstjeneste ne . I
denne strategien må funksjonalitet for helsepersonell og innbyggere utvikles eller sette s
sammen gjennom å integrere flere mindre omfattende journalløsninger.

Det finn es et fåt all leverandører som i dag kan sies å ha en plattform med en tilstrekkelig
omfattende og tilpasset informasjonsmodell som kan understøtte helse - og
omsorgstjenester, og som har kjernefunksjonalitet som kan understøtte et så bredt
spekter av helsep ersonell som de som skal benytte felles kommunal journalløsning.

De store teknologileverandørene (f.eks. Google, Microsoft) tilbyr teknologier som har de
grunnleggende plattfor megenskapene, men de har per dags dato begrenset med
funksjonalitet rettet mot helsepers onell.

2. Ta utgangspunkt i en sammenhengende journalløsning (EHR) som oppfyller generasjon
3, og som har en tydelig strategi f o r å utvikle plattformegenskaper. I denne st rategien må
det stilles krav til åpenhet og endringsevne, samt at dataene er ti lgjengeli ge basert på en
standard som er allment tilgjengelig.

Enkelte internasjonale leverandøre r har de siste årene i økende grad åpnet opp sine
løsninger, for å tilby plattf ormegenskaper. Myndighetskrav for å redusere
informasjonsblokkering (se kapitte l 2.5.3 ) er med på å fremskynde denne utviklingen. Det
er imidlertid for tidlig å si h vorvidt de tradisjonelle EHR - leverandørene vil lykkes med å
møte forventningene knyttet til arkitekturprinsippene om plattformegenskaper.

2.6.2.2 Leve randørmar kedet for journalløsninger

Gjennomgangen av leverandørmarkedet for journalløsninger viser at det er få, o m noen, av
dagens leverandører til det norske markedet som på egen hånd er i stand til å møte det
helhetlige behovet knyttet til f elles kommun al journa lløsning.

Journal leverandørene har hatt en nisjeorientert tilnærming til markedet, i den forstand at de
har tilbudt løsninger for deler av helsetjenesten. Denne tilnærmingen er også et resultat av
hvordan virksomhetene historisk har anskaffet jou rnalløsni nger. DIPS har hov edsakelig
satset på spesialisthelsetjenesten , og har opparbeidet seg en dominerende posisjon i dette
markedet. Selskapet betjener i dag ca. 85 prosent av helse foretakene. Fastlegemarkedet er
dominert av tre aktører, CGM, Hove Med ical og I nfodoc, mens pleie - og omsorgsmarkedet
domineres av Tieto, Acos ( nå en del av DIPS) og Visma.

En ser i økende grad at konkurransen i det nordiske journal markedet står mellom et fåtall
internasjonale aktører og lokale/regionale aktører som Tieto ( Finland), Cambio (Sver ige),
Systematic (Danmark) og DIPS (Norge). Også a merikanske aktører som Intersystems, EPIC,
Cerner og DXC Technology er i ferd med å etablere seg i Europa. Intersystems vant i 2008
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kontrakten om National pasientöversikt i Sverige. EP IC har gj ennom 2015 - 20 18 vunnet
kontrakter i Danmark, Finland og Helseplattformen i Midt - Norge. Cerner har posisjonert seg
gjennom oppkjøp av Siemens Healthcare og ved å nylig å vinne kontrakter i Sverige med
Region Skåne og Västra Götalandsregion.

I till egg til d e helhetlige journalløsningene, finnes det et marked for spesialistsystemer som er
designet for å understøtte særlige behov, for eksempel systemer for anestesi, akuttmedisinsk
kjede, laboratorieanalyse, radiologi, medikamentell kreftbehandling, op erasjonsp lanlegging
og særlige behov knyttet til medisinsk - teknisk utstyr og klinisk logistikk .

Det er naturlig å anta at etableringen av felles kommunal journalløsning vil føre til en
konsolidering og restrukturering av dagens leverandørmarked for journal løsninger til
kommunal helse - og omsorgstjeneste. Hvor omfattende denne konsolideringen og
restruktureringen blir , vil være avhengig av to faktorer:

1. H vor mange av helse virksomhetene som velger ikke å ta i bruk f elles kommunal
journalløsning , og som dermed vil benyt te andre løsn inger .

2. I hvor stor grad den nye journalløsningen vil basere s på komponenter fra leverandører
som leverer til segmenter av markedet i dag.

2.6.2.3 Leverandørmarkedet for løsninger for identitetsstyring

Leverandørmarkedet for identitetsstyrings løsninger er globalt. De fleste leverandørene er
amerikanske med enkelte innslag av europeiske leverandører, blant annet fra England,
Nederland og Danmark. Flere av disse leverandørene har etablert seg i Norge, eller leverer
sine løsninger gjennom norske t redjepart er. Syv aktør er dekker halvparten av markedet (11) .

I det norske markedet fins det flere leverandører på e - ID og sertifikater, f or eksempel
BuyPass, Commfides og BankID.

Leverandørmarkedet for identitetsstyringsløsni nger vurd eres som mode nt og med god
kapasitet. Felles kommunal journalløsning ventes ikke å konkurrere om markedskapasitet
med andre tiltak.

2.6.2.4 Leverandørmarkedet for driftstjenester

Leverandørmarkedet for driftstjenester er modent med flere potensielle lever andører.
Markedet er u nder endring fra modeller der kundene enten bygger egne driftssentre eller
kjøper dedikerte driftstjenester, til at flere tar i bruk skytjenester. Denne endringen forventes
å skje gradvis, hvilket fremgår av tall fra IDC knyttet til u tviklinge n av infrastr uktur og drift i de
nordiske markedene. (6)

Noen av de største leverandørene av infrastruktur og driftstjenester til det norske markedet
er Tieto Norway AS (inkludert tidligere Evry AS) , IBM Norge AS, Sopra Steria AS, Cap
Gemini AS, C GI Norge AS, Basefarm AS og DXC Technology Norge AS.

Mange av disse leverer infrastruktur - og driftstjenester basert på egne datasentre i Norge.
Noen tilbyr også infrastruktur - og driftstjenester med utgangspunkt i skytjenester levert av
f.eks. Amazon Web Services, Mic rosoft og IBM.

De ledende globale leverandørene av infrastruktur levert som en skytjeneste, er Amazon
Web Services, Microsoft, Google og IBM. Microsoft og IBM har per i dag datasenter i Norge.
Amazon Web Services har datasenter i Sverige, men s Google har datasenter i henholdsvis
Finland og Danmark.
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Leverandørmarkedet for driftstjenester vurderes som modent og med god kapasitet. Tiltaket
ventes ikke å konkurrere om markedskapasitet med andre tiltak.

2.6.2.5 Leverandørmarkedet for tjenester for kompetan se - og
ka pasi tetsforsterkning

Det finnes et bredt marked med leverandører av ressurser som vil kunne støtte "Akson
journal AS" med kompetanse og kapasitet knyttet til utøvelsen av kunderollen og som vil
kunne understøtte selskapets styrende og strategiske funksjone r.

L everandørmarkedet for slike tjenester vurderes som modent og med god kapasitet. Tiltaket
ventes i begrenset grad å måtte konkurrere om markedskapasitet med andre tiltak.

2.6.3 Behov for å ivareta helheten i tiltaket

Virksomheten som skal forestå ans kaffelsen e og realisere løsningen, "Akson journal AS", vil
trolig ha begrenset erfaring med denne type anskaffelser . Det er derfor forventet at selskapet
vil ha et stort behov for å anskaffe k ompetanse - og kapasitets forsterkning , særlig i
programmets først e fas er .

Det vil imidlertid også ta tid å utvikle gode prosesser og rutiner som sikrer at selskapets
ansatte og innleide ressurser jobber helhetlig og effektivt. I tillegg vil løsningen som skal
etableres ha høy kompleksitet, både funksjonelt og teknisk . L øsningen vil omfatte mange
funksjonelle komponenter med komplekse grensesnitt , og d et å etablere en helhetlig og godt
brukertilpasset løsning vil være krevende. Det er avgjørende at "Akson journal AS" bygger
opp sin evner til å håndtere helheten gjennom å rekrutter e an satte og konsulenter med den
nødvendige kompetansen .

Til sammenligning består de aktuelle l everandørmarkedene til dels av ressurssterke
leverandører med lang erfaring i å levere den funksjonaliteten som inngår i løsningsomfanget
og med omfatte nde tekni sk kompetanse knyttet til systemene som skal leveres. "Akson
journal AS" vil ha stort behov for benytte seg av denne kompetansen. Selv med god støtte til
kunderollen, vil det være en særlig utfordring for programmet å etablere en helhet lig løsning
med en t ilstrekkelig indre sammenheng til å understøtte ambisjonen for samhandling mellom
brukerne av løsningen. Det vil derfor være behov for å utfordre leverandørmarkedet på å ta
en stor del av dette ansvaret.

"Akson journal AS" vil som følge av dette h a behov f or å stille høye krav til tilbydernes
robusthet og leveranseevne . De valgte leverandøren e vil måtte ha kompetanse og kapasitet
til å håndtere omfanget i tre dimensjoner:

a. Funksjonelt omfang. Felles kommunal journalløsning skal ha fu nksjonalitet for alle
gru pper av helsepersonell og annet personell i kommunal helse - og omsorgstjeneste
knyttet til å yte, administrere og kvalitetssikre helsehjelp. Funksjonaliteten må kunne
tilpasse s de enkelte brukergruppene.

b. Tidsomfang. Felles kommunal journalløsning vil etabl eres og innføres over en
tidsperiode på 5 år. Dette vil stille høye krav til leverandørenes evne til å understøtte
Programmet Akson journal og "Akson journal AS" med nødvendig kapasitet og
kompetanse.

c. Innovasjonsomfang. Levetiden p å løsningen er l ang, og t eknologiutviklingen i helse - og
omsorgstjenesten forventes å være omfattende. Dette vil stille krav til leverandørenes
innovasjonsevne, både evnen til egen utvikling, evnen til å legge til rette for at
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tredjeparter kan tilby nye lø sninger på toppe n av den etablerte plattformen, og evnen til å
tilpasse seg samhandlingsbehov mot andre virksomheter og løsninger.

2.6.4 Alternative kontraktstrategier

Analysen av leverandørmarkedet viser at det er et fåtall leverandører som har kapasitet til å
levere både kjer nefunksjo naliteten som er nødvendig for å understøtte helsepersonells
behov og til fullt ut å tilfredsstille arkitekturprinsippene om plattformegenskaper. Det vil derfor
være nødvendig å treffe tiltak for å legge til rette for tilstrekkelig konkurranse , sæ rlig i
an skaffelsen av j ournalplattformen . Dette kan gjøres på flere måter:

a. Gjennom å åpne for at flere tilbydere sammen eller hver for seg leverer f elles
kommunal journalløsning. Dette kan gjøres både ved å fordele det totale behovet på
flere anskaffelser og ved å åpne for at hovedleverandører kan benytte underleverandører
til leveransene.

b. Gjennom å stille moderate krav til at behovene løses gjennom et enhetlig og
helintegrert system. Dette vil gjøre det enklere for flere tilby dere å gå sammen om å
tilby d et samled e omfanget av funksjonalitet som inngår i anskaffelsene, da det vil bli
enklere for tilbyderne å utvikle tilstrekkelige gode integrasjoner mellom delløsninger.

c. Gjennom å stille moderate krav i anskaffelsen til at tilby derne kan demonstrere
systeme r som er ferdig utviklet og i bruk hos andre kunder. Dette innebærer at det
åpnes for at tilbydere kan tilby systemer som omfatter deler av den funksjonaliteten som
etterspørres, og at disse suppleres med nyutviklet funksjonali tet.

Det vil også være viktig , og i tr åd med beste praksis , å basere konkurransegrunnlaget på
åpne behovsbeskrivelser og begrense mengden obligatoriske krav til et absolutt minimum ,
slik at tilbydere i minst mulig grad ekskluderes på grunnlag av enkeltkrav . "Akson journal AS"
vil da k unne velg e det samlet sett beste tilbudet på tvers av ulike løsningsforslag , og
eventuelt supplere de initielle anskaffelsene med anskaffelser av tilleggsfunksjonalitet.

Det er vurdert tre mulige alternative kontraktstrategier for f elles journalløsning. P a rameter n e
som har vært benyttet for å definere alternative kontraktstrategier , er a ntall et anskaffelser det
samlede behovet er fordelt på og i hvilken grad det stilles krav til helhet og informasjonsflyt i
løsningen.

I alle strategialternativene åpnes det for at fl ere leverandører kan gå sammen om å levere
funksjonaliteten som inngår i anskaffelsesområdet j ournalplattform , og at det stilles moderate
krav i denne anskaffelsen til at tilbyderne kan demonstrere systemer so m er ferdig utviklet og
i bruk hos and re kunder . I alle strategialternativene vil anskaffelsesområdene Kompetanse
og kapasitetsforsterking og Ekstern tilleggsfunksjonalitet håndteres ved separate
anskaffelser.

De tre strategialternativene for felles kommun al journalløsning (inkludert identitet s - og
til gangsstyring) er :
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A. En anskaffelse for hele omfanget

Dette alternativet innebærer at man legger
anskaffelsesområdene j ournalplattform,
Forvaltning av identiteter og rettigheter, Utvikling
av grensesnitt og int egrasjoner, Applikasjonsdrift
og forva ltning ut i markedet til én leverandør,
som tar ansvaret for å levere alt. Tilbyderne kan
velge å gå i kompaniskap med
underleverandører for å dekke nødvendig
funksjonalitet, kompetanse og kapasitet , men må
ta ansvaret for at felles kommunal journalløsning
totalt s ett oppfyller behovet og fungerer enhetlig.
Det antas at hovedleverandøren vil søke å
begrense antallet underleverandører, for å
begrense e gen risiko knyttet til leveransen.

IT Drift inngår i anskaffelsen, men som opsjon,
for å gjøre det mulig for flere ti lbydere å delta og
for å gi kunden handlingsrom til å kunne velge
den j ournalplattformen som har best
funksjonalitet.

B. Tre anskaffelser

Det funksjonelle behovet fordeles på tre
anskaffelser som legges ut i markedet til tre
leverandører: (1) Forv altning a v identiteter og
rettigheter samt grensesnitt og integrasjoner, (2)
j ournalplattform og (3) Løsningsplattform,
inkludert dr ift og forvaltning av denne. Tilbyderne
kan velge å gå i kompaniskap med
underleverandører for å dekke nødvendig
funksjonali tet, komp etanse og kapasitet, men
må ta ansvaret for at leveransene oppfyller
behovet og fungerer enhetlig . Det antas at
hovedlevera ndørene på de tre
funksjonsområdene i noen grad vil søke å
begrense antallet underleverandører, for å
begrense egen risiko k nyttet ti l leveransen.
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C. En anskaffelse for hvert anskaffelsesområde

Det inngås kontrakt med én leverandør for hvert
anskaffelsesom råde, men hvor hver tilbyder kan
vinne flere kontrakter. Tilbyderne kan velge å gå
i kompaniskap med underleverandører for å
dekke nø dvendig funksjonalitet, kompetanse og
kapasitet, men må ta ansvaret for at
leveransene oppfyller behovet og fungerer
enhetl ig . Inndelingen av det funksjonelle behovet
i flere avgrensede anskaffelser og mer moderate
krav til helhet vil kunne gjøre det mer a ktuelt for
leverandører å tilby løsninger basert på
delkomponenter fra underleverandører.

2.6.5 Anbefalt kontraktstrategi

De tre alternative kontraktstrategiene er vurdert mot følgende kriterier:

• Kundens evne til å tiltrekke et tilstrekkelig antall til bydere me d nødvendig kompetanse
og kapasitet til konkurransen

• Kundens evne til å håndtere risiko på kundeside n og ivareta helheten i tiltaket

G itt ambisjonsnivået for samhandling i løsningen og de sterke avhengighetene mellom de
funksjonelle komponentene i j ournalp lattformen som dette medfører, er det lagt til grunn at
det kun vil være systemleverandørene av slik programvare som vil være i stand til å etablere
den nødvendige helheten i j ournalplattformen innen rammen av en akseptabel risiko. Det er
derfor i kke vurde rt strategialternativer der "Akson journal AS" tar et ansvar som
systemintegrator for j ournalplattformen.

Med dette som utgangspunkt, er det vurdert at usikkerheten rundt kundens evne til å tiltrekke
et tilstrekkelig antall tilbydere med nødvendig kompetan se og kapasitet til konkurransen vil
representere den største usikkerheten i etableringen av felles kommunal journalløsning. Det
er d erfor det lagt til grunn at strategialternativet betegnet som Alternativ C bør legges til
grunn for realiseringen av tiltak et. Tabell 15 nedenfor oppsumm erer de viktigste elementene i
anbefalt kontraktstrategi .
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Tabell 15 Anbefalt kontraktstrategi

E lement Beskrivelse

Antall
anskaffelser

Følgende seks kontrakt er skal inngås:

• Journalplattform med applikasjonsdrift og forvaltning av denne

• Løsning for forvaltning av identiteter og rettigheter (I GA) , og applikasjonsdrift og
forvaltning av denne

• Kompetanse, kapasitet og verktøy for grensesnitt og integrasjo ner , og
a pplikasjonsdrift og forvaltning av d isse

• Driftsplattform og - tjenester

• Tilleggsfunksjonalitet

• Kompetanse - og kapasitetsforsterkning (kundestøtte)

Det inngås kontrakt med én leverandør for hvert anskaffelsesområde, men hvor hver
tilbyder kan vinne flere kon trakter. Tilbyderne kan velge å gå i kompaniskap med
underleverandører for å dekke nødvendig funksjonalitet, kompetanse og kapasitet, men
må ta ansvaret for at leveransene oppfyller behovet og fungerer enhetlig .

Inndeling av det funksjonelle behov et i fler e avgrensede anskaffelser sammen med
moderate krav til helhet i løsningen, vil innebære noe lavere krav til leverandørenes
robusthet og leveranseevne og vil gjenspeiles i kvalifikasjons - og utvelgelseskriteriene i
konkurransen . Dette vil kunne leg ge til re tte for brede re konkurranse om de enkelte
kontraktene .

Samtidig vil kravet til helhetlige leveranser for hvert av anskaffelsesområdene
understøtte kundens behov for styring og kontroll, og dermed evnen til å håndtere risiko
knyttet til å ivareta helheten i løsningen .

Anskaffelses -
prosess

Det anbefales at anskaffelsene gjennomføres ved dialogbaserte anskaffelsesprosesser,
som følge av kompleksiteten i det som skal anskaffes .

Anskaffelsen av j ournalplattform og funksjonalitet for F orvaltning av id entiteter og
rettigheter gjennomføres ved prosessformen konkurransepreget dialog.
Konkurranseformen vil gi fleksibilitet til bedre å håndtere avhengigheten mellom de to
anskaffelsesområdene og at det vil kunne komme svært forskjellige løsni ngsforslag i
kon kurransen om j ournalplattformen. Konkurranseformen medfører ikke i samme grad
behov for et detaljert konkurransegrunnlag, hvilket vil kunne bidra til at anskaffelsene
kan kunngjøres raskere. Endelig er konkurranseformen godt egnet for å leg ge til rette
for innovati ve løsningsforslag .

Rekkefølge n for
kunngjøring av
anskaffelse ne

"Akson j ournal AS" vil ha et umiddelbart behov for Kompetanse - og
kapasitetsforsterkning (kundestøtte), som del av arbeidet med å forberede de øvrige
anskaffelsene. Dette ville kunn e gjennom føres i form av en enklere anbudskonkurranse
der det velges én eller flere leverandører som (til sammen) dekker behovet.
Anskaffelsen av j ournalplattformen vil erfaringsvis være den av de øvrige anskaffelsene
som vil ta lengst tid, og bør kunngjør es så sna rt konkurransegrunnlaget for denne er
klart. Anskaffelsen av Løsning for i dentiteter og rettigheter vil ha særlige avhengigheter
til anskaffelsen av j ournalplattformen, og bør gjennomføres (delvis) i parallell med
sistnevnte, slik at anskaffelsene kan koor dineres. Anskaffelsene av Kompetanse,
kapasitet og verktøy for grensesnitt og integrasjoner samt d riftsplattform og - tjenester
må gjennomføres slik at kontrakt er inngått innen det blir beh o v for disse tjenestene i
forbindelse med etableringen av løsningen . Anskaffelser av Tilleggs funksjonalitet vil
kunne gjennomføres i forbindelse med etableringen av løsningen eller senere etter
behov , og vil antagelig utgjøre mer avgrensede og mindre kompliserte anskaffelser fra
enkeltleverandører.
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2.7 Strategi for oppslutn ing og deltakelse
Den vikt igste driveren for usikkerhet i nytte er omfanget av deltakelse fra kommuner og
fastleger . For å få forpliktelses avtaler fra kommunene, mobilisere fastleger til deltakelse, og
oppnå deltakelse fra kommuner som ikke forpl ikter seg i innledende faser, vil m åten " Akson
journal AS" arbeider med involvering, forankring og engasjering på , samt økonomiske
virkemidler spille en rolle.

2.7.1 Tiltak i Programmet Akson journal for å sikre deltakelse

• Forankring og involvering for å sikre at felle s kommunal journalløsning ivaretar
helsepersonell sine behov, gir virksomhetene bedre styringsinformasjon, og gir
pasientene en bedre opplevelse i møte med kommunal helse - og omsorgstjeneste.

• Innføringsarbeid med fokus på å realisere gevinster og minimere ulemper og
hindringer i overgangen til ny journalløsning.

• Formell deltakelse og medbestemmelse fra brukerne av felles kommunal
journalløsning i gjennomføringen av programmet. Kommuner og helsepersonell vil
re presenteres i gjennomføringen og i st yringsmod ellen for tiltaket på program - og
prosjektnivå.

• Kommunikasjonsarbeid med fokus på å engasjere og dele gode erfaringer og
viktigheten av tiltaket for å bedre pasientsikkerheten.

2.7.2 Økonomiske virkemidler

Ø konomiske virkemidler for å sikre deltakelse, vil ligg e utenfor handlingsrommet til " Akson
journal AS". Noen av de økonomiske virkemidlene, som finansieringsmodellen for tiltaket, vil
være avklart før oppstart av gjennomføring og vil ligge som en rammebeti ngelse for "Akson
journal AS". Andre virkemid ler er de t opp til hver enkelt kommune eller staten ved Helse - og
omsorgsdepartementet å beslutte. Mulige økonomiske virkemidler er:

• Staten bidrar med finansiering til programaktiviteter i det sentrale programme t. Dette
gir en lavere totalkostnad for kommu nene enn dersom dette skulle finansieres
utelukkende av kommunene.

• Det kan etableres incentivordninger der enten kommunene eller staten belastes
kostnadene. Kommunene må uansett holde kostnaden til de av fastleg ene som er
ansatt i kommunene, men kan etable re hel el ler delvis kostnadsdekning (for
eksempel 8.2 - avtaler) mot de av fastlegene som er selvstendig næringsdrivende.
Dersom staten skal belastes kostnaden, er det nærliggende å tenke på
refusjonstakstene. En slik ordning kan være noe vanskeligere å målr ette, da også
fast ansatte fastleger krever refusjonstakster på vegne av kommunen.

• Kommunene kan gjennom tilskuddsordninger (for eksempel skjønnsmidler fra
fylkesmannen) søke om støtte til det lokale arbeidet e ller nødvendig oppgradering av
lokal infrastr uktur i f orbindelse med innføring av felles journalløsning. Kommuner som
deltar aktivt i tidlige faser kan få dekket noen av kostnadene knyttet til denne
deltakelsen fordi den kommer alle kommunene til gode. Hvo rvidt tilskudd kan gis
gjennom eksisterende o rdninger eller om det er behov for nye tilskuddsordninger må
vurderes dersom det blir aktuelt å vurdere denne typen virkemidler.

Kostnaden knyttet til en egen takst i takstsystemet for fastleger og en egen tils kuddsordning
for kommuner med stort investeri ngsetters lep inngår ikke i kostnadsestimatene for tiltaket på
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nåværende tidspunkt. Hvis det blir aktuelt å vurdere bruk av denne typen virkemidler, må
kostnaden vurderes opp mot nytten av høyere deltakelse i til taket.

2.7.3 Krav til journalløsningene s samhandlin gsevne

D irektoratet for e - helse har som myndighet fått i oppdrag å utrede funksjonelle standarder og
tekniske krav til journalløsningene for aktører i helse - og omsorgssektoren, inklusiv
obligatorisk bruk av na sjonale samhandlingsløsninger , se vedlegg O F unksjonel le standarder
og tekniske krav til journalløsningene for aktører i helse - og omsorgssektoren . Det er
sannsynlig at kravene til løsningene stegvis blir mer omfattende i perioden frem mot 2030,
noe som in nebærer at kostnaden og risikoen ved å gjøre tilpasnin ger i egne systemer øker
utover i perioden.

Det er rimelig å anta at slike høyere krav vil f øre til at flere vil vurdere muligheten til å ta i
bruk felles kommunal journalløsning . Alternativt vil a ktøre ne selv måtte sørge for å stille krav
til sin e leveran dører og sikre nødvendig innføring av disse.

Norsk Helsenett SF har oversikt over alle leverandører som har gjennomført en eller flere
samsvarstester for profiler av meldingsstandarder beskrevet i "Forskrift om IKT - standarder i
helse - og omsorgst jenesten " . (12) Oversikten viser at selv om det finnes forskriftsfestede
krav til standarder som skal benyttes, blir ikke kravene nødvendigvis fulgt. Uten noen former
for sanksjonsmuligheter er det sannsynlig at det fortsatt vi l være vi rksomheter og aktører
som ikke velger å følge kravene og standardene.

2.7.4 Juridisk mulighetsrom og vurdering av behov for pålegg om
bruk

Direktoratet for e - helse fikk i oppdraget om forprosjekt også i oppgave å utrede om det er
rettslig mulig og nødv endig å p ålegge bruk av felles journalløsning og nasjon ale
samhandlingsløsninge r , se ved legg F Nødvendigheten av å pålegge plikt til å bruke den
felles kommunal e journal løsningen .

En rettslig vurdering gjennomført av Kluge Advokatfirma , se vedlegg P Retts lig vurde ring av
muligheten for pålegg , viser at det er mulig innenfor rammen av EØS - regelverket å pålegge
både kommuner og fastleger utenfor Midt - Norge å ta i bruk den felles kommunale
journalløsningen. Dette forutsetter at det vurderes som nødvendig for realiseri ng av tiltakets
mål.

Direktora tet for e - helse vurderer at bruk av økonomiske virkemidler og innføring av krav og
standarder til journalløsningene vil kunne øke deltakelsen i tiltaket og dermed understøtte
realiseringen av målene. Den langsiktige a mbisjonen og full måloppnåelse vil imid lertid først
kunne realiseres ved 100 prosent deltakelse fra kommuner og fastleger utenfor Midt - Norge.
Direktoratet vurderer det som sannsynlig at det på sikt vil være behov for et lovpålegg hvis
man skal nå det langs iktige må let om 100 prosent deltakelse. Det ligger utenfor
handlingsrommet til "Akson journal AS" å beslutte obligatorisk innføring av felles
journalløsning. Programmet Akson journal vil i sin styring av denne usikkerheten rapportere
på forventet deltakels e til sty ret i "Akson journal AS", og k an anbefale overfor Direktoratet for
e - helse og Helse - og omsorgsdepartementet å vurdere å ta i bruk pålegg.

2.8 Strategi for innbygger
Et sentralt mål for tiltaket er å bidra til at innbyggere skal møte en koordinert o g faglig
oppdatert helse - og omsorgstjeneste der nødvendig helsehjelp kan gis med god kvalitet, med
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mindre uønsket klinisk variasjon , til riktig tid og der helseopplysninger er tilgjengelig på tvers
av virksomheter. Tiltaket skal også bidra til at innbygge re opplev er:

• Enkel tilgang til egne helseopplysninger, rettigheter, planer, støtte til valg av
helsehjelp og enkelt kunne ivareta egne personvernrettigheter

• Mulighet til dia log og aktivt kunne delta i pasientforløpet for å mestre egen
helsetilstand, og kun ne gi ful lmakt til andre

• Koordinerte offentlige tjenester som henger sammen

• At person - og helseopplysninger sikres mot uriktig bruk og ikke spres til
uvedkommende

E rfarings innhenting gjort gjennom forprosjektet viser at innbyggere bidrar med nyttige
persp ektiver o g opplevelser knyttet til pasient - og behandlingsforløp, og at det er viktig å
ivareta disse perspektivene i hele gjennomføringen. Det er derfor vurdert som en krit isk
suksessfaktor at innbyggerperspektivet ivaretas, og at innbyggere involveres og sikres r eell
medvirkning og innflytelse på utformingen av felles kommunal journalløsning .

For å sikre at innbyggerperspektivet ivaretas, vil det i programmet opprettes en egen
fagansvarlig for dette (fagansvarlig innbygger) , og p rogrammet vil rekruttere
innbygger representanter til programmet. Særlig i etablerings - og tilpasningsfasen vil det
være viktig å involvere innbyggere for å sikre at løsningene designes og tilpasses på en
måte som ivaretar deres behov . Innbyggere vil derfor ha en viktig rolle med b lant anne t å
utarbeide innbyggerhistorier til bruk i programmet gjennom alle faser , samt inngå i de ulike
delprosjektene som skal designe løsningene innenfor og på tvers av ulike tjenesteområder .
Fagansvarlig innbygger vil sitte i felles faglig beslutnings gruppe i den helsefaglige
beslutningsstrukturen. For å sikre et bred t perspektiv vil innbyggerne rekrutteres basert på
representasjon av ulik alder, kjønn, språk, behov, geografi og utdanning. Det vurderes
hensiktsmessig at pasient - og brukerorganisasjone r konsult eres i forbindelse med
rekrutteringen .

En viktig jobb for fagansvarlig innbygger er også å ivareta det helhetlige
innbyggerperspektiv et, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer (se kapittel 2.11 .5.5 ) . I
tilleg g til at det rekrutteres innbyggerrepresentanter til programmet vil fa gansvarlig innbygger
også ha ansvar for å etablere en referansegruppe i form av et innbyggerpanel som skal gi
sine innspill på hvordan felles kommunal journalløsning bør utforme s fra der es perspektiv.
Fagansvarlig for innbygger skal også sikre oppfølging a v innspill fra panelet i programmet og
prosjektene . Innbyggerpanelet er nærmere beskrevet i kapittel 2.11.5.1 .

2.9 Strategi for helsefag
Involveri ng av he lsepersonell i programmet, riktig helsefaglig kompetanse og bred
medbestemmelse fra helsepersonell er en viktig suksessfaktor, og avgjørende for å håndtere
usikkerhet og risiko i P rogrammet Akson journal.

Felles kommunal journalløsning vi l gi nye mulighet er for å tilgjengeliggjøre kunnskaps - ,
prosess - og beslutningsstøtte. I dag er det ulik bruk av evidensbasert kunnskap , b ruken
avhenger av blant annet tilgang på kunnskapsressurser i virksomheten , samt hvilke
ressurser som avsettes til fag lig oppda tering. Med f elles kommunal journalløsning vil det bli
mulig å tilgjengeliggjøre kunnskap og gi støtte til arbeidsprosessene på en mer enhetlig
måte. For å utnytte disse mulighetene vil det , særlig i etablerings - og tilpasningsfasen være
b e hov for å fatte en rekke beslutninger blant annet om hvilket helsefaglig grunnlag som skal
ligge til grunn for støtte til arbeidsprosesser, og om design og tilpasning av løsningen. Disse
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beslutningene kan berøre eller få konsekvens for utøvelse av helsefag og for helse - o g
omsorgstjenesten e . Beslutningene som tas må baseres på kompetanse innen helsefagene,
helse - og omsorgstjenesten, helseinformatikk og helsefaglig terminologi. Dette medfører at
programmet må ha ressurser med bred helsefaglig kompetanse. De t bør o gså sikre s
erfaringsinnhenting og koordinering med Helseplattformen og andre relevante initia ti ver.
Ansvaret for beslutninger om helsehjelp berøres ikke, og ligger til virksomhetene og det
enkelte helsepersonell.

For å sikre at beslutningene som ta s løser de fakti ske helsefaglige behovene, er det viktig at
kompetansen innen helsefagene og på helse - og omsorgstjenesten representeres av
helsepersonell som til daglig er i klinisk arbeid. Det må derfor hente s inn ressurser fra
kliniske tjeneste til å ar beide i programm et, enten på heltid eller deltid, i en lengre periode.
Behovene vil variere mellom fasene. Behovene for helsefaglig kompetanse i hovedfase ne er
presentert nærmere nedenfor.

Helsefag i fase 1: Mobilisering og anskaffelse

I oppstartsfasen vil helsep ersonell mobiliseres for å ivareta behov for helsefaglig kompetanse
i programmet. Helsepersonell i programmet og i kommunenes nettverksstruktur vil
innledningsvis ha en viktig rolle med hensyn til å sikre forankring og å skape eierskap til
felles jo urnallø sning bla nt potensielle brukere innenfor sine fagområder. Det skal også
starte s kartlegging av dagens arbeidsprosesser og hva som finnes av helsefaglig grunnlag.
Med helsefaglig grunnlag menes eksempelvis helsefaglig kunnskap, lover og regelverk,
nasjonale faglige retningslinjer, fagprosedyrer og andre normerende produkter. Dette er
viktig informasjonsgrunnlag for utvikling og tilpasning av løsningen som kommer i neste fase
av gjennomføringen.

I anskaffelsesfasen er bred helsefaglig kompetanse viktig i forb indelse m ed utarbeidelse av
konkurransegrunnlag. Helsefaglig kompetanse vil ogs å være sentralt i leverandørdialogen .
For å ivareta behovet vil det i denne fasen etableres team med nødvendig kompetanse innen
helsefagene, helse - og omsorgstjenesten, og helse informati kk inkludert helsefaglig
terminologi . For å sikre overordnet koordiner ing og ivareta behov for et faglig eskaleringsnivå
etableres det på programnivå en rolle som fagansvarlig .

Helsefag i fase 2: Etablering s - , tilpasnings - og utviklings fasen

I eta blerings - og tilpasningsfasen skal løsningen konfigureres og utvikles . Det vil være
nødvendig å fatte svært mange beslutninger med konsekvens er for utøvelse av helsefag , for
arbeidsprosessene og for helse - og omsorgstjenestene . Valg som må tas inkluderer b lant
anne t felles konfigurering, hvilke opplysninger som skal dokumenteres stru kturert, hvilken
kunnskapsstøtte som skal gis og hvordan denne skal vises, samt grunnlag for og oppsett av
prosess - og beslutningsstøtte. Valgene som tas skal bidra til å:

• Under støtte hv er helsepersonellgruppes behov slik at oppgaver og arbeidsprosesser
er optimale

• Understøtte koordinering mellom helsepersonell som samhandler gjennom felles
journalløsning

• Understøtte helhetlig samhandling

I denne fasen er det også viktig at b eslutning ene som tas ivareta r balansen mellom nytte av
nasjonal standardisering og behovet for lokal tilpasning. Balansen mellom en løsning som er
konsistent og ønsker om spesialisert funksjonalitet må også ivaretas, på samme måte som
nytten av muligheter for innhe nting av data for statistikk - , styring - og kvalitetsforbedrings -
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formål må sees i sammenheng med eventuelle endringer i arbeidsbelastning for
helsepersonell .

Oppgavemengden o g antall beslutninger som skal fattes vil i denne fasen være betydelig
st ørre enn i anskaffelsesfasen. Ressursbehovet for helsefaglig kompetanse vil derfor økes,
og flere ressurser må hentes inn. For å sikre kontinuitet i arbeidet er det viktig at ressurse ne
fra anskaffelsesfasen er med også over i denne fasen. Behovet for et s tort anta ll helsefaglige
beslutninger innenfor et begrenset tidsrom gjør det nødvendig å etablere en effektiv
beslutningsstruktur , denne er nærmere beskrevet i 2.11.5.4 . Strukturen må sikre at
beslutninger i programmet løser de faktiske helsefaglige behovene , men samtidig ivareta r
hensyn til arkitektur, og behov i andre løsninger, eksempelvis iden titets - og tilgangsstyring.

Helsefag i fase 3: Innføring

I denne fasen vil programmet blant annet forberede endringer i arbeidsprosess er og
eve ntuelle endringer i oppgaver og ansvar mellom helsepersonell . Kompetanse om helsefag
og helse - og omsorgstjenesten er nødvendig for å forberede og gjennomføre denne
endringen. I tillegg vil helsepersonell være sentrale i å utvikle og kvalitetssikr e
opplæri ngsmateriell. Helsepersonell i lokale mottaksprosjekter vil være sentrale i nødvendige
forandringsprosesser , som prosjektressurser, i å lage gevinstrealiseringsplaner, gjennomføre
nullpunktmålinger, oppgradere infrastruktur og starte arbeidet med endringer i
arbeidsprosesser.

Helsefag i fase 4: Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)

Den helsefaglige kompetansen og deler av beslutningsstrukturen som etableres må
videreføres også i FDVU - fasen for å sikre at det helsefaglige perspektive t ivareta s i
beslutninger knytt et til forvaltning og videre utvikling av felles journalløsning.

2.1 0 Strategi for håndtering av interessemotsetninger
Det store omfanget av interessenter gjør at det på et operativt nivå kan være behov og
interesser som stå r i mo tsetning til hverandre . Dette k an skape interessekonflikter i
gjennomføringen av tiltaket , og ekstern kvalitetssikrer i KS1 anbefalte at det ble gjort en
prioritering av potensielle interessemotsetninger for å redusere risikoen i videre
gjennomføring.

Forp rosjektet har identifisert tre overordnede interessebehov som alle må dekkes for å
realisere målet med felles kommunal journalløsning. I ulike situasjoner kan imidlertid disse
komme i konflikt med hverandre . Dette er konflikter som finnes i dag og som ikke
nødvendi gvis er konflikter spe sifikt knyttet til dette tiltaket, men som kommer som en
konsekvens av både digitalisering generelt og styrking av pasient - og innbyggerrolle n .

Det er utfordrende å gi en generell prioritering av disse behovene, fordi den ri ktige
pri oriteringen vil være a vhengig av situasjonen , og innenfor hvert behov vil det være et stort
spenn i konsekvens . Det viktigste tiltaket for å håndtere og minimere interessekonflikter vil
derfor være å ansvarliggjøre de sentrale interessentene gjenn om formel l deltakelse og
involv ering i programorganisasjonen og prosjektene. Se for øvrig strategi fo r innbygger
(kapittel 2.8 ) og helsepersonell (kapittel 2.9 ). Den da glige sty ringen av programmet må
deretter le gge vekt på å balansere interessentenes behov løpende, slik at flest mulig hensyn
blir ivaretatt.

Dersom det likevel oppstår situasjon er der behovene må veies opp mot hverandre og
prioriteres, er vurderingen at prioriter i ngen nedenfor som utgangspunkt bør legges til grunn .
Hvert enkelt tilfelle må vurderes ut fra situasjonen, slik det gjøres i dag.
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1. Hensynet til personvern og informasjonssikkerhet
2. Behov for funksjonalitet som ivaretar pasientsikkerheten og underst øtter

hel sepersonell sine arbeidsprosesser p å en effektiv måte
3. Hensynet til fleksibilitet og endringsevne i arkitekturen for å legge til rette for

innovasjon og tjenesteutvikling i helse - og omsorgssektoren

Begrunnelsen for denne prioriteringen er som føl ger:

Hens ynet til personvern og informasjons sikkerhet har høyest prioritet. EUs
personvernforordning og personopplysningsloven, sikkerhetsloven, EUs direktiv om sikkerhet
i nettverk og informasjonssystemer (NIS - direktivet), EUs forordning om elektronisk
id entifikas jon og tillitstjenester for elektro niske transaksjoner i det indre markedet (eIDAS -
forordningen) og Norm for informasjonssikkerhet i helse - og omsorgssektoren ligger som
rammebetingelser for konseptet, og gjennomføringen må forholde seg til krav o g
retning slinjer som følger av dette regelve rket.

Retten til personvern og retten til kontroll på spredning av personopplysninger er rettigheter
innbyggerne har og er forankret i både den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og
grunnloven. At innbygg erne oppl ever trygghet for at helseopplysnin ger ikke kommer på
avveie er viktig for tilliten til helsepersonell og helse - og omsorgstjenesten. Hvis innbyggere
ikke opplever denne tryggheten kan de holde viktig informasjon tilbake fra helsepersonell,
som ka n gå på b ekostning av pasientsikkerheten.

B ehov for funksjonalitet som ivaretar pasientsikkerheten og understøtte r helsepersonell sine
arbeidsprosesser på en effektiv måte er prioritert nest høyest. For å realisere effektmålene
for konseptet er det sentra lt at hel sepersonell opplever å få en løsnin g som gir dem bedre
støtte i sin arbeidshverdag, både knyttet til faglige vurderinger, tilgang på helseopplysninger
og mer effektiv dokumentasjon.

Hensynet til fleksibilitet og endringsevne i arkitekturen for å legge til rette for innovasjon og
tjenesteut vikling i helse - og omsorgssektoren er viktig fordi gjennomføringen av konseptet
går over lang tid og krever en betydelig investering. Dette er reflektert i kravene til konseptet,
som sier at konseptet skal legge til rett e for innovasjon og tjenesteutvikli ng i helse - og
omsorgssektoren og kunne tilpasses endringer i rammebetingelser og struktur, for eksempel
ansvarsoverføringer eller endret oppgaveløsning i helse - og omsorgstjenesten, samt endret
organisering i, e ller samm enslåing av, kommuner. I en situasj on der dette hensynet må veies
opp mot de andre hensynene bør det likevel få lavest prioritet.

2.1 1 Organisering og ansvarsdeling
Gjennomføringen av felles kommunal journal organiseres som et program (Programmet
Akson journal) , og p rogrammet vil innledningsvis bestå av fem prosjekter:

1. Prosjekt Journal

2. Prosjekt identitet og tilgangsstyring

3. Prosjekt Integrasjoner

4. Prosjekt Drift og forvaltning

5. Prosjekt I nnføring

Prosjekt 1 - 4 knytter seg til anskaffelser av produkter og tj enester o g innebærer oppgaver
knyttet til å utarbeide kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, samt evaluere og gjøre
nedvalg av leverandører før det til slutt inngås kontrakt er . Alle anskaffelsene vil være
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komplekse og ressurskrevende, samtidig som det v il være t il dels ulikt behov for
fagkompeta nse i de ulike anskaffelsene.

I tillegg til anskaffelsesprosjektene må det allerede ved oppstart av programmet etableres et
innførings prosjekt for å forberede innføring i kommunene . I nnførings prosjektets oppgave vil i
før ste omgang være å bidra til forank ring og oppslutning rundt programmet i kommunene ,
bistå i etablering av mottaksprosjekter , samt utarbeide krav og metodikk til de
forberedelsesaktivitetene som må gjennomføres i kommunene .

O ppgavene i prosjektene og behov et for ressurser og kompetanse vil endre seg over tid , og
gjennom ulike faser. Organisering av prosjektene vil derfor også kunne endres over tid. I
utgangspunktet vurderes det imidlertid at hovedprosjektinndelingen vil bestå gjennom hele
programpe rioden. D ette skyldes et behov for kontinui tet , og at det er ønskelig at man fra
oppstart ivaretar hensyn til etablering - og tilpasningsfasen og innføringsfasen , samt
forvaltning, drift, vedlikehold og utviklings fasen .

Beste praksis i form av rammeverken e MSP for programstyring og P rince 2 for prosjektstyring
legges til grunn i gjennomføringen.

2.11.1 Ansvaret for programmet legges til "Akson journal AS"

Forprosjektet legger , som beskrevet i kapittel 1.1.5.3 , til grunn at ansvar et for å anskaffe,
etablere, drifte, forvalte og videreutvikle felles kommunal journalløsning vil legges til et
aksjeselskap "A k son j ournal AS" med kommunalt majoritetseierskap.

Organisering av kommunenes eierskap må avklare s i forbindelse med eta bleringen av
selskapet. Det langsiktige målet for tiltaket er at felles kommunal journalløsning skal innføres
i alle kommuner utenom Midt - Norge . Alle kommune ne forventes imidlertid ikke å delta i
etableringen av selskapet og gå inn s om eiere fra oppstarten av selsk apet. Det er naturlig å
anta at det innledningsvis er et mindre antall kommuner som ønsker å gå i front og etablere
selskapet sammen med staten .

K ommunene som innledningsvis er med på å opprett e og etablere selskape t vil sa mmen
med staten utforme aksjonær avtale r og vedtekter for selskapet m.m . Det er også disse som
sammen med staten vil utpeke styre for selskapet. Kommunene som deltar i etableringen av
selskapet , vil dermed ha en betydelig innflytelse på innretningen av selskapet og
Programmet Aks on journa l.

Etter hvert som flere kommuner beslutter å ta i bruk felles kommunal journalløsning, vil disse
også, avhengig av hvordan aksjonæravtalene utformes, kunne tre inn på eiersiden og utøve
sin innflytelse . Et alternativ, for kommuner som ønsker å fo rplikte s eg til deltakelse i senere
faser, vil også kunne være ta i bruk løsningen gjennom et offentlig - offentlig samarbeid uten
at de blir medeiere i "Akson journal AS". Disse kommunene vil imidlertid ikke kunne utøve en
eierinnflytelse over selskapet.

2.11.2 A nsvarsdel ing mellom programorganisasjon og
kommunene

Felles kommunal journal løsning skal innføres i ulike virksomheter spredt i opptil 291
kommuner. For å kunne innføre løsningen vil en rekke forhold måtte være p å plass lokalt i de
enkelte kommune ne , og d et må eta bleres et sterkt lokalt eierskap til endringene som må
gjøres.
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Det er derfor behov for tydeliggjøring av hvilket ansvar som skal ligge til P rogrammet Akson
journal , og hvilket ansvar som skal ligge i kom munene med støtte fra lokale
mottaksprosjek te r . Over ordnet er ansvarsfordelingen som beskrevet i Tabell 16 .

Tabell 16 Ansvarsdeling mellom program organisasjonen i "Akson journal AS" og
linjevirksomheter

N ivå Ansvar

Program met
Akson j ournal

1. Anskaffe løsningene

2. Etablere og tilpasse løsningene
• Sørge for nødvendige helsefaglige beslutninger.
• Teste løsningene
• Krav og retningslinjer til forberedelser i kommunene

3. I nnføring
• Utarbeide og t ilgjengeliggjøre m etodikk og malverk for gjennomføri ng
• Utarbe ide og prøve ut opplærings - og k ommunikasjonsmateriell
• Bidra med kontinuerlig støtte og veiledning i innføringsarbeidet
• Dokumentere og sikre e rfaringsoverføring og læring
• Ansvar for evaluering av innføringen i samarbeid med kommunene

4. Sentral gevi nstforval tning
• Gjennomfør e nullpunktsmålinger for sentrale gevinstrealiseringsplaner (se

vedlegg K G evinstrealiseringsplaner) samt rapportere og følge opp disse
• U tarbeide verktøy, maler og veiledninger for lokalt gevinstarbeid
• B idra med støtte og faglig sparring i gevinstarbeidet

5. Overlevere til drift - og forvaltning

6. Understøtte kommunenes beslutningsprosesser
• Ut arbeide forslag til saksunderlag som kommunene kan benytte i sine

beslutningsprosesser

Kommune ne
støttet av felles
mottaksprosjekt

1. Bidra med kom petanse o g ressurser til programorganisasjonen , samt
forankre og etablere endringsledelse lokalt

2. Sørge for tilstrekkelig forankring og eierskap blant helsepersonell

3. Implementere løsningene lokalt
• Gjøre nødvendige forberedelser og endringer, både organisato riske og

nødvendig lokal infrastr u ktur
• Sikre tilstrekkelig opplæring av brukerne av løsningene
• Sikre erfaringsdeling

4. Opprettholde tilfredsstillende pasientsikkerhet og behandlingskvalitet i
innfø ringsfasen

5. Realisere gevinster av løsningene
• E tablere og føl ge opp lo kale gevinstrealiseringsplaner , (herunder

gjennomføre nullpunktsmålinger for de lokale gevinstene)
• Ta i bruk løsningene på en hensiktsmessig måte
• Gjennomføre endringer i organisering og arbeidsprosesser for å utnytte

potensialet i nye løsninger

Enkelte s entrale beslutninger må også som beskrevet i kapittel 2.2.1.5 fa ttes i den enkelte
kommune, og ikke i programmets styringslinje. Dette omfatter b eslutninger om å inngå
intensjons erklæringer , inngå forpli ktelsesav taler, samt endelige beslutninger om kjøp og lokal
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innføring. Tilsvarende vil også gjelde for selvstendig næ ringsdrivende som velger å delta i
felles kommunal journalløsning, og disse vil også selv, med støtte fra programmet sikre at
nødvendige fo rberedels er før innføring av løsningene gjøres.

2.11.3 Overordnet styringsstruktur

Den overordnede styringsstrukturen med programorganisasjon og organisering av
kommunene er illustrert i Figur 20 . Som det blir beskrevet i kapittel 6 gjenstår det fortsatt
arbeid og behov avklaringer knyttet til etableringen av "Akson journal AS". I forbindelse med
dette arbeidet må det vurderes behov for justeringer i modellen besk revet nedenfor.

Figur 20 Orga nisering av Programmet Akson journal

S elskapet "Akson j ournal AS" gis ansvaret for gjennomføring av programmet. Alle kommuner
utenfor Midt - Norge vil ikke nødvendigvis være representert som eiere i "A kson j ournal AS".
D et er e t mål at alle kommuner utenfor Midt - Norge skal ta i bruk f elles kommunal
journalløsning. Det er derfor viktig at også kommuner som ikke inngår på eiersiden i "Akson
j ournal AS" sikres involvering og innflytelse. Dette vil skje gje nnom en modell for organisering
av kommunene som skal sik re at kommune nes samlede behov , uavhengig av eierskap til
" Akson j ournal AS " , hensyntas i programmets vurderinger. Modellen er beskrevet nærmere i
kapittel 2.11.5.3 .

I tillegg til representasjon gjennom ovennevnt e modell for organisering av kommunene, vil
k ommunene som inngår på eiersiden av "Akson j ournal AS" ha direkte innflytelse gjennom
eierskap et . Vedtekter og aksjonæravtale for "Akson Journal AS" utarbeides i
selskapsetableringen og eierstyringen av selskape t vil skje gj ennom generalforsamling.

B eslutninger knyttet til felles kommunal journalløsning vil kunne ha konsekvenser for den
enkelte kommunes virksomhet . I tråd med eksisterende praksis i kommunesektoren bør det
derfor etableres eiermøte r der programei er, styret i "Akson Journal AS" og eier ne drøfte r



Sentralt styringsdok ument for Akson - h elhetlig samh andling og felles kommunal journall øsning

IE - 1056 109

sentrale tema og beslutninger i programmet som kan ha direkte innvirkning på kommunenes
virksomheter. E iermøte vil sikre eierne en mer direkte innflytelse i programmet og samtid ig
bidra til tydelig gjøring r undt endringe r som må gjøres i de enkelte virksomhetene for å bidra
til måloppnåelse. Endelig organisering og innretning av eiermøtene vil bestemmes av eierne.
I en innledende fase vil det trolig være et begrenset antall eiere for "Akson Journal A S". Over
tid, når anta llet kommuner som trer inn på eiersiden økes, må det vurderes om det skal
etableres eierutvalg eller lignende for å representere eierinteressene inn i eiermøtet.

Enkelte beslutninger vil også kunne påvirke kommunenes evner og mulighet er til å ivareta
ansvar et for informasjonssikkerhet og personvern, ansvaret for å yte helsetjenester, samt ha
betydning for øvrige IKT systemer eller økonomien i kommunene . Denne type beslutninger
vil være viktig å drøfte med brukerne . Det foreslås derfor at progra meier gis ansvaret for å
opprette egne styringsråd for disse områdene som skal konfereres for å sikre at beslutninger
som fattes er i tråd med hva eiere og brukere kan akseptere og finne r hensiktsmessig.

I programmets styringslinje skjer styringen av prosj ektene gjennom formelle vedtak,
styringsdokumenter og styringsdialogen mellom s tyret i " Akson j ournal AS " , programeieren
og prosjekteierne. Eierne av " Akson j ournal AS " fastsetter rammene for programmet
gjennom et mandat til styret. Styret beslutt er progra meierens mandat i tråd med føringene fra
eierne.

Programeieren fastsetter mandatene for programlederen, endrings eierne, endringsansvarlig
og eierne av de enkelte prosjektene. Prosjekteierne utpekes av programeier. Prosjektstyrene
bistår prosjekte ieren. Pr osjekteieren beslutter mandate t for prosjektlederen . Programmet skal
legge til rette for at de underliggende prosjektenes leveranser realiserer gevinster.
Endringseierne og endringsansvarlig har en avgjørende funksjon i dette arbeidet, og skal
sik re at de nye løsningene og nye arbeidsprosesser blir implementert i linjen slik at de
forventede gevinstene blir realisert.

Grunnet det store omfanget av virksomheter som berøres vil kommunesiden organiseres i en
regions truktur . Strukturen legger til rett e for et regionalt endringsnettverk bestående av flere
nivåer av endringsledere og endringsagenter helt ut til den enkelte virksomhet. Sentrale
beslutninger knyttet til intensjonserklæringer, forpliktelses avtaler og kjøp må uansett fattes i
den en kelte kom mune. Pro grammet og den kommunale regionstrukturen må imidlertid legge
til rette for at disse beslutningene kan fattes effektivt for å sikre nødvendig fremdrift.

Mandatene for alle rollene må ha tydelige fullmakter . De ulike rollene i program - og
prosjekt styringen er ansvarlig for å eskalere til det neste eskaleringsnivået hvis saker går
utenfor fullmaktene , eller det er risiko for at de går utenfor.

2.11.4 " Akson j ournal AS " sitt overordnede ansvar

"Akson j ournal AS" primære oppgave vil være å gjennomføre Prog rammet Ak son j ournal slik
det er beskrevet i dette styringsdokumentet. Styret i "Akson j ournal AS" vil dermed, innenfor
de rammene som gis av eierne, ha det overordnede faglige og økonomiske ansvaret for
programmet og beslutningene s om tas der . Styret vil blant ann et være øverste ansvarlige for
å :

• D efinere strategisk retning for programmet

• E tablere rapporteringsrutiner og sikre at programmet gjennomføres i tråd med
mandatet som er gitt

• S ikre programmet de nødvendige finansielle rammeb etingelsene

• S tyre usikk erhetsavs etningen for journalløsningen , som beskrevet i kapittel 2.11.6
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"Akson j ournal AS" må også etablere en samarbeidsmodell og tjenesteavt aler med
virksomhetene som skal benytte felles kommunal journal løsning, samt med virks omheter o g
programmer hvor det er viktige avhengigheter og behov for koordinering , for eksempel Norsk
Helsenett SF og Programmet Akson s amhandling. I tillegg vil selskape t måtte forholde seg til
helsefaglige myndigheter og andre aktører i helsesektoren.

F orprosjek tet anbefaler at dataansvaret for felles journalløsning plasser e s hos "Akson journal
AS" (se vedlegg M Overordnet personvernvurdering for vurderinger knyttet til plassering av
dataansvar) . De enkelte virksomhetene vil fortsatt måtte ha et ansvar k nyttet ti l behandlingen
av helseopplysningen e . Kapitel 6 peker på behovet for at det i det videre arbeidet må gjøres
en vurdering av blant annet hvilke ansvar og plikter som fortsatt vil ligge hos virksomhetene
o g hvordan virksomhetene skal kunne påvirke og styre .

Når felles kommunal journalløsning blir innført vil "Akson j ournal AS" også være ansvarlig for
at alle oppgaver knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling ( FDVU ) blir ivaretatt ,
herunder:

• Være ans varlig leverandør overfor virksomhetene som omfattes av tiltaket .

• Eie og forvalte kontrakten(e) med leverandøren(e) av løsningene og eventuelle
driftsleverandører for løsningene, samt med andre underleverandører .

• Bestemme sourcingstrategi og lever ansemodel l på operasjonelt nivå, in nenfor
rammer gitt av eier. Dette vil innebære å beslutte hva "Akson journal AS" skal gjøre
selv og hva som eventuelt kan kjøpes i markedet .

• Være ansvarlig for forvaltningen og videreutviklingen av løsningene, herunder
fe ilretting , endringsbehov og eventuell utvikling av ny funksjonalitet, samt
ivaretakelsen av personvern og informasjonssikkerhet .

2.11.5 Organisering av programmet og prosjektene

Styringsstrukturen for programmet skal inneholde tydelige styrings - og ansvarslinje r fra topp
til bunn. Strukturen skal bidra til at programmet :

• H ele tiden er i tråd med de strategiske målene for tiltaket .

• H ar tydelig definerte roller og ansvar som gir programmet og prosjektene forutsigbare
rammebetingelser .

• L egger de overordnede føring en e for pro sjektene og deres leveranser .

• B alanserer behovene for fremdrift og forankring i kommunene .

• E r innrettet for oppfølging og støtte til innføring og realisering av gevinster i
kommunale virksomhete r og for selvstendige næringsdrivend e.

2.11.5.1 Programstyring

Nedenfor gi s en kort gjennomgang av rollene i programorganisasjonen , og ansvaret som
ligger til disse. Rollene beskrives på et overordnet nivå, se MSP og Prince2 for mer detaljerte
beskrivelser av rollenes ansvar.

Programeier

Programeier utp ekes av styret i "Akson j ournal AS". P rogrameieren vil være hovedansvarlig
for programmet, og at det når sine mål. Det innebærer å sikre at programmet leverer nye
kapabilitete r i tråd med resultatmål slik at de forventede gevinst e ne kan realiseres.
Program eieren skal de ssuten:
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• S tyre gjennomføringen av programmet, programmets leveranser og
implementeringen av leveransene i virksomhetene .

• Håndtere grensesnittet mot sentrale interessenter .

• I nformere og involvere s tyret i " Akson j ournal AS " og e iermøte om spørsmål knyttet ti l
program mets fremdrift og løsningsvalg.

• Kan forplikte "Akson journal AS" innenfor sine fullmakter i avtaler med andre
virksomheter om oppfølging av avhengigheter.

• Overvåke og håndtere programmets strategiske risikoer og muligheter.

• U tnevne og lede program styret, o g fastlegge prioriteringene for styringsgruppen.

• Representerer, eller utpeker andre til å representere, programmet i andre
styringsgrupper (eksempelvis programstyre Akson Samhandling) .

Det er naturlig at administrerende direk tør i selskapet får ro llen som programeier.

Programstyre

Programstyrets primære ansvar er å sikre fremdrift i programmet. Det innebærer ansvar for
at kapabiliteter leveres, at løsningene implementeres og at det tilrettelegges for at gevinster
kan realisere s i virksomhetene.

Pro gramstyre t rapporterer til programeier. Programeier kan delegere myndighet til
programstyret, men programeier har likevel det øverste ansvaret og
beslutningsmyndigheten. Programstyrets mest sentrale oppgave r vil knytte seg til å:

• Bist å programeier med å gj øre strat egiske veivalg og gi retning for de underliggende
prosjektene .

• Sikre at programmet leverer innenfor sine avtalte rammer (kostnader, fremdrift m . m . ) .

• Løse strategiske problemstillinger mellom ulike prosjekter i programmet for å avklare
retning og s ikre frem drift i programmet.

Programstyret vil som et minimum bestå av programeier, programleder og endringseiere fra
kommunesektoren . Som beskrevet nedenfor , vil det utpekes endringseiere fra
kommunesektoren som repres enterer ulike geografiske regioner. A ntallet e ndringseiere som
er aktive i programstyret , kan variere med fasene.

I tillegg til disse aktørene bør også pasient - og brukerorganisasjoner være representert i
programstyre t , sam t en fastlegerepresentant (utpekt av legeforeningen) for å sikre at
se lvstendig næringsdrivende fastlegers interesser ivaretas . E n representant fra P rogrammet
Akson s amhandling bør også få en plass i programstyret for å sikre koordinering og at
gjensidige avhengigheter ivaretas.

Det må løpende vurderes om programstyret også skal utv ides med andre aktører , e nten
permanent eller i ulike faser. Aktuelle medlemmer er KS, andre fag - og profesjo nsforeninger
og fagmyndigheter.

Programleder

Programeieren utnevner programlederen og beslutter mandat for lederen . Programlederen er
ans varlig fo r den daglige ledelsen av programmet fra opprettelse, gjennom leveranse av de
nye kapabilitetene og frem til avslutning.

Programleder jobber tett sammen med endringseiere (se under). Programleders
ansvarsområder vil blant annet være:
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• Daglig ledel se av pro grammet, herunder oppfølging og kontroll med de ulike
prosjektene i programmet .

• Sikre at kapabilitetene/løsni ngene i programmet leveres i tråd med planene .

• Beslutte programmets leveranser innenfor mandatet fra programeieren og
gjennomføre beslutni ngene som programeieren gjør.

• Koordinere prosjekter og innbyrdes avhengigheter.

• Sørge for at det etableres avtaler og felles planer på program - og prosjektnivå for
oppfølging av avhengigheter utenfor programmet.

• Være ansvarlig for oppfølging av fremdrift, kostnad, kvalitet, gevinst og risiko , samt
sette i verk og følge opp nødvendige tiltak.

Endringseier

Programmet vil me dføre behov for endringer i organisering, verktøy, arbeidsprosesser og
metoder i de kommunale helse - og omsorgs tjenestene. For å ivareta k ommunale interesser
og behov i programmet forslås det at det utpekes endringseiere som representerer
kommuner i ulike geografiske områder . Rollen som endringseiere vil typisk fylles av
kommunaldirektør er eller helse - og omsorgsleder e. Endringseier ne er ans varlig fo r at
kapabilitetene/ løsningene som leveres tas i bruk og kan realisere nytte i virksomhetene .
Dette innebærer å representere kommunenes interesser og behov i programstyret, samt
sikre at kommunene som skal innføre kapabilitetene gjennomfør er nødv endige
fo rberedelser, innfører løsningen som avtalt og at gevinster følges opp. Endringseierne må
jobbe tett sammen med programleder og endringsansvarlig e for å sikre at riktige kapabiliteter
leveres.

Ansvaret til endringseierne vil primært knytte seg til å:

• Repre sentere kommunenes interesser i programstyret og sikre at riktige kapabiliteter
leveres .

• Etablere regionale endringsnettverk for forankring og innføring av journalløsningen i
kommunene vedkommende representerer.

• Sikre at nødvendige endrings prosess er planle gges, iverksettes, overvåkes og styres .

• Bistå til at rutiner for måling og oppfølging av de identifiserte gevinstene etableres .

Endringsansvarlig

Programmets endringsansvarlige har ansvar for programmets strategier for endring og
gevinstrealiserin g, samt s trategi og metodikk for hvordan endring skal måles og styres
gjennom programperioden.

Endringsansvarlig skal i samarbeid med endringseier ne ha et helhetlig endringsperspektiv på
programmets leveranser og sikre at prosjekter og leveranser svarer u t virksom hetenes
behov. Dette medfører behov for tett samarbeid med programleder. Endringsansvarlig e skal
også sørge for det legge s til rette for endringse iernes arbeid med å mobilisere det regionale
endringsnettverket i de geografiske områdene de represen ter , samt bistå endringseiere med
hvordan de skal følge opp at nødvendige endringer implementeres og at gevinster følges
opp.

Ansvaret til endringsansvarl ig e vil primært knytte seg til:

• Det daglige ansvaret for arbeid med endring - og gevinstrealisering i programme t .
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• Etablere sentrale strategier for endringsledelse, endringsmåling/styring og
interessenthåndtering .

• Være p rosjekteier for innføringsprosjektet .

• Legge til rette for at nødvendige endringsprosesser og gevinster kan planlegges,
iverksettes, overvåk es og sty res .

• Legge til rette for forankring og innføring i kommune ne .

Programsikring (kvalitetssikring)

Programsikringsfunksjonen må være uavhengig av programorganisasjonen.
Kvalitetssikringen vil være knyttet til sentrale stopp - og kontrollpunkter. Vi vi ser til
g jennomføringsstrategien (kapittel 2.2 ) for nærmere beskrivelse av stopp - og kontroll punkter .

Fagansvarlige

D et vil etableres en gruppe med fagansvarlige som skal sikre at problemstillinger innenfor de
respektive fagområ dene ses i sammenheng på tvers av prosjekte ne i programmet og
virksomhetsområdene forøvrig. De fagansvarlige skal også sikre koordinering mellom de
ulike fagdisiplinene i programmet, og løfte eventuelle interessemotsetninger til programstyret.

Fagansvarlig e utpekes av og rapporterer til program lede r . De fagansvarlige vil være øverste
faglige beslutningsnivå på sine områder. Det vil utpekes fagansvarlige for fire hovedområder:

• Innbygger

• IKT/arkitektur

• Helsefag

• Informasjonssikkerhet og personvern

D isse rolle ne er nær mere beskrevet i kapittel 2.1 1 .5.4 , 2.1 1 .5.5 og 2.1 1 .5.7 .

Innbygger panel

Fagansvarlig innbygger vil ha ansvar for å etablere en referansegruppe i form av et
innbyg gerpanel. Innbyggerpanelet skal bidra til å sikre at pasient - og innbyggerperspektivet
ivaretas i utformingen av f elles kommunal journalløsning . I nnbyggerpanelet må h a bred
representasjon fra ulike pasient - , bruker - , pårørendegrupper , og m edlemmer i panele t bør ha
erfaring som bruker av tjenestene fra forskjellige deler av den kommunale helse - og
omsorgstjenesten og representere ulik geografi, kjønn og alder. Pasient - og brukerforeninger
vil være naturlig å inkludere i panelet.

Fagansvarlig for innbygger vi l ha et s ærlig ansvar for å løfte saker av betydning for pasienter
og innbyggere til brukerpanelet og skal også sikre oppfølging av innspill fra panelet i
programmet og prosjektene .

Programkontor og Prosjektstøtte

P rogramlederen og prosjektlederne støttes av et pr ogramkontor. I tillegg vil prosjektlederne
støttes av en prosjektstøttefunksjon .

Programkontorfunksjonen ivaretar fellesfunksjoner for hele programmet, det vil si også
mange av funksjonene som normalt ligger i et prosjektkontor. En sammenslåing a v
funksjo nene sikrer administrativ effektivitet, forenkler arbeidet med kontinuerlig forbedring og
bidrar til bedre ivaretakelse av helhetsperspektive t i programperioden.



Sentralt styringsdok ument for Akson - h elhetlig samh andling og felles kommunal journall øsning

IE - 1056 114

Programkontoret koordinerer all informasjon, kommunikasjon, og kontrollaktiviteter og skal
bla nt annet:

• Utvikle og kommunisere felles styrende dokumenter, prosesser, rutiner og maler .

• Følge opp programmet som helhet og prosjektene på ø konomi, fremdrift, risiko og
planlegging og rapportere til programlederen.

• Koordinere prosjektets prosesse r for ris iko - og mulighetsstyring.

• Lede og koordinere kvalitetsarbeidet i programmet.

• Sikre at gevinstrealiseringsplanen er oppdatert, samt måle og utarbeide rapporter på
programmets fremdrift mot gevinstrealiseringsplanen sentralt.

• Koordinere pågående for s kning saktiviteter .

Funksjonen prosjektstøtte skal blant annet:

• Støtte prosjektleder i den daglige styringen av prosjektet .

• Overvåke delprosjektene s fremdrift og forbruk i forhold til de besluttede rammene.

• Sammenstille rapporteringen fra delprosjekte r og rappo rtere koordinert til
prosjektlederen.

• Utvikle prosjektets styrende dokumenter.

Det vises til MSP og Prince2 for ytterligere beskrivelse av oppgavene som legges til
programkontoret og prosjektstøttefunksjonen.

2.11.5.2 Prosjektstyring

Prosjektstyringen or ganiseres i en struktur med prosjekteier, prosjektstyre, og prosjektleder. I
det følgende gis en kort gjennomgang av prosjektrollene og ansvaret som l igger til disse.

Prosjekteier

Prosjekteieren har det overordnede ansvaret for at prosjektet leverer de pla nlagte
le veransene innenfor de besluttede rammene. Programeieren utnevner prosjekteieren.

Prosjekteieren skal blant annet:

• Sikre at prosjektets leveranser leveres i tråd med de be sluttede rammene for blant
annet tid, kost, risiko og gevinst.

• Godkjenne pro sjektets planer, leveranser og ressursstyring.

• Beslutte prosjektets mandat innenfor rammene fra programeieren.

• Styre og kontrollere midlene bevilget til prosjektet.

• Kommunisere me d prosjektets eksterne interessenter .

Prosjektstyre

Prosjekteieren for det e nkelte pr osjekt utnevner og leder prosjektets styringsgruppe.
Prosjektenes styringsgruppe består som et minimum av:

• Prosjekteieren

• Representanter fra berørte virksomheter

• Program mets programleder og endringsansvarlig, eller representant for endringseiere

• Prosjekt leder
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I tillegg til disse er det også aktuelt at re presentanter for berørte fag og profesjoner, samt
innbygger deltar i styringsgruppene for prosjektene .

Prosjektenes st yringsgruppe skal blant annet:

• Støtte prosjekteieren i styringen av prosjekt et.

• Ta ei erskap til og ansvar for prosjektets mål, omfang og fremgangsmåter.

• Forankre prosjektet i linje virksomhetene, kommunisere retningen, og legge til rette for
gevinstrealiseringen i linjen i samråd med endringslederen og de endringsansvarlige i
prog rammet.

• Bidra til tett kontakt mellom prosjektet og linje virksomhetene .

• Forberede saker av prinsipiell betydning til prosjekteieren.

Prosjektleder

Prosjekteieren utnevner prosjektlederen. Prosjektlederen er ansvarlig for den daglige
styringen av prosjekt et. Prosj ektlederen skal blant annet:

• Ta beslutninger om prosjektets leveranser, innen rammene satt av de sentrale
styringsdokumentene for prosjektet og toleranserammene besluttet av prosjekteieren.

• Styre prosjektets budsjett, og ha oversikt over prosjekte ts kostna der og gevinster.

• Kommunisere med prosjektets eksterne interessenter i samråd med prosjekteieren .

2.11.5.3 Modell for organisering av kommunene

Felles kommunal journalløsning skal innføres i opptil 291 kommuner. Ansvaret for endringer
og gevinstrealisering ligger t il den enkelte kommune, men det vil ikke være praktisk mulig at
alle kommunene representeres som endringseiere inn i programstyret vist i Figur 20 ovenfor .

Kommunene må derfor organiseres på en måte som si krer effe ktive kommunikasjons - , og
forankri ngsprosesser. Hensikten med modell en beskrevet her er å synliggjøre en mulig
struktur for innføring fra programmet og ut i hver enkelt kommune, som samtidig sikrer
kommunal representasjon og innflytelse på beslutn inger i p rogrammet. Endelig struktur vil
må tte konkretiseres senere , og vil kunne variere mellom geografiske områder . Den konkrete
utformingen vil trolig variere utfra hvilke interkommunale samarbeidsstrukturer og nettverk
som allerede finnes.

Modellen som beskrive s her tar utgangspunkt i at kommunal representasjon i programstyret
ivaretas av representanter på kommunedirektør - / - sjef/rådmannsnivå, som velges fra
regionale nettverk på tvers av landet (utenom Midt - Norge). Disse representantene vil ha
rollen so m endring seiere i programorganiser ingen. Modellen forutsetter at hver region tar
koordineringsansvar på vegne av de kommunene som inngår i det regionale nettverket og
representerer disse i programstyret. B eslutninger om deltakelse i anskaffelsen og innretn ing
av ge vinstrealisering fattes i den enkelte kommune som beskrevet i kap ittel 2.2.1.5 .

Det eksister er i dag flere regionale nettverk og flere er under etablering. U tvikling en er dre vet
frem av kommunene selv, med støtt e fra KS . V idereutvikling av denne type regionale
nettverk ligger til grunn for den modellen som presenteres i Figur 21 .
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Figur 21 Modell for organisering av kommunene

M odellen er basert på erfaringer og suksessbeskrivelser fra noen av dagens regionale
nettverk (RKG e - helse Agder, Digi Rogaland, Digi Hordaland). Disse nettverkene er i stor
grad organisert innenfor tidligere fylkesgrenser. Det kan være naturlig å organisere
nettverke ne i tråd med de 11 nye fylkesgrensene per 01.01 .2020 , men dette vil måtte
avklares i det videre arbeidet med etableringen. Roller og ansvar i modellen er beskrevet i
Tabell 17 .

Tabell 17 Re gional og kommunal organisering

R egional organisering

Endringseier • Endringseier er u tvalgt fra styringsgruppen i sin region og
r epresenterer region en inn i programstyret . Endringseier er
ansvarlig for at kapabilitetene/ løsningene som leveres tas i bruk og
kan re alisere nytte i linjeorganisasjonene. Dette innebærer å
representere regionens - og kommunenes interesser og behov i
programstyret, samt sikre at regionen og kommunene som skal
innføre kapabilitetene gjennomfører nødvendige forberedelser,
innfører løsningen som avtalt og at gevinster følges opp.

Nasjonalt sekretariat • For å samkjøre og koordinere arbeidet i de ulike regionale
nettverkene, anbefales det å etablere en nasjonal
sekretariatsfunksjon som støtter prosessene i regione r og
kommune r , og fr emmer sak er av prinsipiell og strategisk karakter til
samarbeidsrådet for kommunene og eventuelt nasjonale råd og
utvalg for kommunene. Denne funksjonen er fores lått lagt til
programkontoret. Programkontoret i Programmet Akson journal vil
ha tett dialog me d regiona le programledere og de regionale
sekretariate ne beskrevet lenger ned .

Regional
styringsgruppe

• Den regionale styringsgruppen er sammensatt av et utva lg
rådmenn eller kommunalsjefer fra regionen og jobber for å etablere
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og forankre regional stra tegi og s amarbeid, koordinere regionale
behov og interesser, samt følge opp og styr e programaktiviteter i
regionen. Det er r egionens styringsgruppe som utpeker
e ndringseier til programstyre, regiona l programleder og beslutter
opprettelse av de mottakspros jektene r egionen til enhver tid
trenger.

Regional p rogramleder
og regionalt sekretariat

• R egional programleder skal administrere den regionale
styringsgruppens daglige arbeid og sikre kontinuitet og
gjennomføringskraft. Sammen med sekretariatsfunksjonen for
regio nen skal programleder ha ansvar for møteforberedelse,
planer, mål og strategier for det regionale nettve rket. Den regionale
programlederen er et felles kontaktpunkt for programkontoret i
Programmet Akson journal , for den enkelte region.

Ressursg rupper/
f agutvalg

• Ressursgrupper og/eller fagutvalg skal b istå styringsgruppen , og
samarbeidet i det regionale n ettverket , med faglig kvalitetssikring
og rådgivning . Typiske ressursgrupper dette vil kunne gjelde er:

• Helsefaglige representanter
• Brukerrepre sentanter
• IKT - samarbeid/IKT - avdelinger
• Systemansvarlige fra kommuner
• KS e - Komp
• Saksbehandlerforum
• Tillitsvalgte

Fagpersoner fra disse gruppe ne i regionen vil også kunne
representere regionen med fagkompetanse inn i Programmet Akson
journals ulike arbeidsgr upper på prosjektnivå.

Kommunal organisering

Kommunesamarbeid • Mange kommuner inngår i dag i interkommunale nettverk på ulike
fagområder og har formelle og/eller uformelle samarbeidsstrukturer
med kommuner de grenser til geografisk. Modellen illustrerer at det
e r disse kommunale samarbeidene innenfor en større region som
sammen velger sin represen tant til den regionale styringsgruppen
og som samarbeider om et felles mottaksprosjekt for innføring av
felles kommunal journal løsning .

Felles mottaksprosjekt • Det anbe fale s at det , basert på kommunesamarbeidene , etableres
felles mottaksprosjekter som skal sikre innføring av felles
kommunal journalløsning i kommunene som inngår i samarbeidet.
Bakgrunnen for å opprette felles mottaksprosjekter på dette nivået
er for å sik re stordriftsfordeler og økt gevinstrealiser ing
(nettverksgevinster). Organisering av mottaksprosjektene vil kunne
variere ut ifra kommunestørrelse, intensjons erklæringer etc.
Etablering og organisering av felles mottaksprosjekter bør i stor
grad styres av de regionale styringsgruppene.

Den enkelte kommune • Den enkelte kommune må også rigge seg med flere dedikerte
roller. Blant annet skal det utpekes en gevinstansvarlig i kommunen
og hver kommune må rigge seg med dedikerte fagressurser på
innføring , IKT og helse. Deres oppgave er å koordinere og å le gge
til rette for innføring sammen med det felles mottaksprosjektet.
Størrelsen på ressursavsettelse til å koordinere innføring per
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kommune vil avhenge av kommunestørrelse og kompleksitet. Hver
kommune m å ta loka lt eierskap til realisering av gevinster.

Virksomheter i
kommunen

• Dette nivået er ikke tegnet inn i modellen, men representert
gjennom beskrivelsen av regionale endringsnettverk. D et viktig at
det regionale endringsnettverket strekker seg helt u t i den e nkelt e
virksomhet . Avhengig av størrelse på virksomhetene vil det
etableres en gevinsteier for virksomheten som er ansvarlig for at
nødvendige endringer skjer og at gevinster realiseres. Gevinsteier
bør ha et nettverk av endringsagenter og superbr ukere i s in
virksomhet som alle bidrar til å sikre at nødvendige endringer
kommer på plass. Mellomledere er typisk viktige endringsagenter
og s uperbrukere har et spesielt ansvar for opplæring og teknisk
bistand i arbeidshverdagen for å sikre ibruktagelse o g rett br uk av
løsningen .

Kommunale
ressursbidrag i
programmets
prosjekter

• Det er behov for å sikre riktig kompetanse i den kommunale
deltakelse n i respektive prosjekte r i programmet. Ressursbidrag
meldes inn fra de deltakende kommunene og velges ut av
pr ogramlede lsen.

Anbefalt m odell bygger på beste praksis blant kommunene i dag, men må besluttes og
etableres av kommunene. Endelig utforming vil kunne innebære regionale forskjelle r, men
hovedinnretningen og prinsippene modellen skisserer vil være avgjør ende å få på plass. En
effek tiv involverings - , forankrings - og innførings struktur er en suksessfaktor for P rogram met
Akson j ournal .

2.11.5.4 H elsefaglig beslutning sstruktur

Som beskrevet i kapittel 2.9 er det i gjennomf øringen a v programmet et stort behov for bred
helsefaglig kompetanse, og det må fattes en rekke beslutninger som berører ytelse av
helsehjelp og arbeidsprosessene i helse - og omsorgstjenesten . Samtidig må beslutningene
kunne fattes innenfor et relativt kor t tidsrom . Dette medfører behov for å etablere et nettverk
av helsepersonell , andre ansatte i helse - og omsorgstjenesten og in n bygger , i en helsefaglig
beslutningsstruktur. N ettverket skal si kre representativitet og ta beslutninger på vegne av sitt
område, samtidig som tverrfaglige behov og behov på tvers av tjenester og tjenestenivåer
ivaretas. Deltakerne som tar beslutningene skal bestå av representative, fremtidige brukere
av felles journal løsning. Behovet for kompetanse og beslutninger vil variere mello m fasene ,
og vil være størst i etablerings - og tilpasningsfasen . B asert på erfaringsinnhenting fra blant
annet region Skåne i Sverige og Helseplattformen i Midt - Norge anslås et behov for 185
årsverk totalt, og disse vil fordeles over flere helsepersonell i 20 - 100 p rosent stillinger.

E ndelig beslutnings struktur i etablerings - og tilpasningsfasen vil må tte skje i samarbeid med
leverandøren som velges, og hensynta deres anbefalinger. Basert på e rfaringsinnhenting og
referansebesøk anses det imidlertid på over ordnet ni vå hensiktsmessig å etablere en
helsefaglig beslutningsstruktur med 3 n ivåer :

• Nivå 1 Programstyret og styringsråd helsefag tar b eslutninger som påvirker
helsetjenesten /virksomhetene, for eksempel innen bemanning eller økonomi .

• Nivå 2 Felles fagli g beslutn ingsgruppe bestå r av fagansvarlig helse, fagansvarlig
innbygger og ledere fra gruppene på nivå 3 . Denne gruppen tar b eslutninger som
påvirker fagutøvelse og prosesser m ellom flere tjenesteområder eller profesjo ner .
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• Nivå 3 Tematiske b eslutnings team for tje nesteområder, og i tillegg for
funksjonalitetsområder og profesjoner. Disse gruppene tar b eslutninger om design og
konfigurering av felles journal løsning. Dette nivået består av ansatte i helse - og
omsorgstjenestene og innbygger e . Alle tjeneste omr åder (for eksempel helsestasjon,
sykehjem og fastlege) og profesjoner (for eksempel lege, sykepleier, helse - og
omsorgsarbeider og fysioterapeuter) skal være representert.

N ivå 1 utgjøres av programstyret og styringsråd helsefag . Til dette nivået løftes b eslutning er
av mer prinsipiell karakter, og som kan ha betydning for kostnader, tid og kvalitet både i
programmet og for virksomhetene som skal ta i bruk felles journal løsning, inkludert
beslutninger som kan ha konsekvenser for kommunenes organisering.

På nivå 2 m øtes lederne av teamene på nivå 3, Fagansvarlig helsefag og Fagansvarlig
innbygger i programmet for å sikre at innbyggere med sammensatte behov blir ivaretatt , og
at temaer som berører flere tjenester blir sett i sammenheng. Hit eskaleres også eve ntuelle
u enigheter mellom gruppene på nivå 3 og beslutninger som påvirker flere områder av felles
journalløsning. Fa gansvarlig for helsefag skal også sikre at arbeidet er koordinert med
ansvarsområdene til øvrige fagansvarlige , samt at arbeidet innhenter e rfaringer fra
helseplattformen og koordineres mot andre relevante initiativer.

På nivå 3 organiseres det beslutnings team etter tjenestene, for eksempel helsestasjon,
legevakt og fastlege. I disse gruppene håndteres beslutninger om design og konfigurering
s om er spe sifikke for et tjenesteområde eller en profesjon . Valg som må tas inkluderer blant
annet felles konfigureri ng, hvilke opplysninger som skal dokumenteres strukturert, hvilken
kunnskapsstøtte som skal gis og hvordan denne skal vises, samt grunnlag f or og opp sett av
prosess - og beslutningsstøtte. Deler av felles journal løsning vil trolig settes opp likt for flere
tjen e steområder, eksempelvis vil pasientadministrativ funksjonalitet for alle tjenester som har
behov for sengestyring ( eksempelvis sykehjem , kommuna l akutt døgnenhet og helsehus
med sengeposter ) etableres felles . Det må også besluttes hva som skal være mu lighet ene
for nødvendige lokale tilpasninger. D eler av løsningen må sees i sammenheng på tvers av
flere tjenesteområder ( for eksempel etable ring av f unksjonalitet for legemiddelplan,
behandlingsplan og for individuell plan ) , hvor både den kommunale helse - og
omsorgstjenesten, men også øvrige kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten bør
delta. Etablering av struktur for delt innhold, som legemidl er , blodprøvesvar og klinisk
oppsummering , vil kreve deltagelse fra flere tjenesteområder og profesjoner . Andre spørsmål
vil ha behov for beslutninger innen utvalgte profesjonsgrupper, for eksempel utforming av
strukturert behandlingsplan for syke pleie, be slutningsstøtte for blodtrykksbehandling i
al l men n praksis , og struktur for dokumentasjon av undersøkelser utført av fysioterapeuter.
Organisering av den helsefaglige beslutningsstrukturen vil derfor variere avhengig av hvilke
beslutninger som skal tas, og ressurspersoner fra de ulike tjenesteområde ne og
profesjonene vil inngå i flere grupper.

Nivå 3 vil organiseres innenfor prosjektene i programmet, men vil hente ressurser og
kompetanse primært fra de kommunale helse - og omsorgstjenestene. I tille gg vil de t være
nødvendig med ressurser som har kompetanse fra andre kommunale tjen esteområder, samt
fra spesialisthelsetjenesten. På nivå 3 vil også innbygger - ressurser inngå.

2.11.5.5 Fagansvarlig innbygger

Felles kommunal journalløsning vil gi helsepersonell og innbygge r tilgang til både
helseinformasjon og funksjonalitet som skal benyttes av mange. Det vil være nødvendig å ta
mange valg i arbeidet med å konfigurere og designe journalløsningen, og det er viktig at
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innbyggerperspektivet ivaretas i arbeidet. Det v il derfor opprettes en egen rolle som
fagansvarlig for innbygger i programmet.

Den fagansvarlige skal sikre at innbyggerperspektivet ivaretas i gjennomføringen, og vil blant
annet være ansvarlig for å etablere et innbyggerpanel og sikre at det rekrutteres
innbygger representanter til programmet. En viktig jobb for fagansvarlig innbygger e r også å
ivareta det helhetlige innbyggerperspektivet, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

2.11.5.6 Fagansvarlig for i nformasjonssikkerhet og personvern

Felles kommunal jour nalløsnin g vil sentralisere helseopplysninger for innbygger ne .
Innbygger vil få ulike inngangsporter til sine helseopplysninger gjennom kommunenes ulike
helse - og omsorgs tjenester og j ournalløsningen må som et resultat av det sikres både
teknisk og organis atorisk p å ulike nivåer. Det vil derfor være behov for særskilt kompetanse
på in formasjonssikkerhet og personvern i Programmet Akson journal.

En felles journalløsning endrer også risikobildet fra dagens desentraliserte løsningslandskap .
Dette innebærer at de ulike kommunene må opp på et felles minimumsnivå knyttet til
sikkerhetskompe tanse og sikkerhetskultur.

På programnivå etableres derfor en rolle som fagansvarlig for informasjonssikkerhet og
personvern som vil ha ansvar for de sentrale tekniske tiltake ne rundt journal løsningen.
Videre vil denne rollen ha ansvar for å etablere info rmasjonssikkerhetskrav for de
virksomhetene som vil ta i bruk journalløsningen.

Virksomhetene som tar i bruk journalløsningen vil være ansvarlige for å følge de gitte
informas jonssikke rhetskravene.

2.11.5.7 Fagansvarlig for IKT/ a rkitektur

Felles kommunal journal l øsning vil gi helsepersonell og innbygger tilgang til både
helseinformasjon og funksjonalitet som skal benyttes av mange. Det vil være nødvendig å ta
mange valg i arbeidet med å konfigu rere og designe journalløsningen knyttet til
arkitekturdesign og arkite kturstyring. Beslutningene som tas innen arkitekturdesign og
arkitekturstyring må ses i sammenheng med de som tas innen helsefag .

Referanse besøkene forprosjektet har gjennomfør t i Norde n og prosjektets egenart, tilsier at
det bør være ekstra kompetanse kny ttet til IKT og arkitektur i p rogrammet . D et vil derfor
opprettes en rolle i programmet , fagansvarlig for IKT/arkitektur . Den fagansvarlige vil være
e skaleringsnivå for beslutn inger i d e prosjektene som knytter seg til design og utforming av
arkitekturdesign og arkitekturprinsipper.

2.11.6 Strategi for s tyring av usikkerhet

Styring av usikkerhet og risikostyring må være en integrert del av programhverdagen på alle
nivåer og i dialog m ed sent ra le interessenter , slik at terskelen blir lav for å varsle om risiko
som oppstår. I tråd med MSP - rammeverket vil prosessen for usikkerhetsstyring bestå av fire
steg. I tillegg vil kommunikasjon inngå som en integrert del av alle stegene i prosessen .

De fir e stegene er som følger :

• Identifisere handler om å identifisere risiko og muligheter. Dette gjøres både gjennom
å forstå konteksten som programmet opererer i og identifisere faktiske
risikoelementer. Risikoelementene registreres i risikoregistere t.
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• Vur der e handler om å vurdere sannsynlighet, konsekvens og hvor nær i tid en mulig
hendelse eventuelt er. I programkontekst er det også viktig å se på den aggregerte
risikoen for programmet som helhet.

• Planlegge handler om å forberede styringsgrep som si krer a t e n risiko ikke kommer
overraskende dersom den inntreffer, og gjøre det mulig å sette i verk tiltak for å
redusere eller eliminere risikoen.

• Iverksette handler om å sikre at de planlagte styringsgrepene blir iverksatt. En viktig
del av dette steget handl er om å sikre tydelige roller og ansvar og utpeke
usikkerhetseier og aksjonseier.

Tabel l 1 8 viser de ulike rollene og tilhørende ansvar i styringen av usikkerhet.

Tabel l 18 Roller og ansvar i usikkerh etsstyrin gen

R olle Ansvar

Styret i "Akson journal
AS"

Mottar rapportering på de mest sentrale risikoelementene.

Disponerer og beslutter utløsning av usikkerhetsavsetningen.

Direktoratet for e - helse Skal konsulteres og gi sine synspunkter ved anmodninger om utløsn ing av
usikkerhetsavsetning .

Programeier for Akson
Journal

Godkjenner strategi for styring av usikkerhet, og endringer og oppdateringer i denne.

Eier og følger og strategisk r isiko og er ansvarlig for strategisk risiko blir fulgt opp på
riktig n ivå.

Disp onerer og beslutter utløsning av forventet tillegg.

Rapporterer på de mest sentrale risikoelementene til Styret i "Akson journal AS"

Løfter anmodninger om utløsning av usikkerhetsavse tninge n til Styret i "Akson
journal AS"

Er ansvarlig for at bes lutningsu nderlaget for utløsning av usikkerhetsavsetning
beskriver:

• Omf anget på det utløste behovet

• Begrunnelse for å utløse midler fra usikkerhetsavsetningen

• Konsekvensen for fremtidig forretningsmodell av å utløse reserven (økte
framtidige kostnader, høy ere delta kelse etc . )

• H va som er alternativet til å utløse midler fra usikkerhetsavsetningen, og
hva som er konsekvensen ved ikke å utløse midlene.

• Synspunkter fra Direktoratet for e - helse

• Synspunkter fra eiermøtet

Er ansvarlig for at godkjente endringer k ommuniser es til programmet .

Programleder for
Akson Journal

Utformer og styrer prosessen for styring av risiko og usikkerhet i programmet.
Definerer tydelige terske lverdier og regler for eskalering .

Styrer det aggregerte nivået av usikkerhet i programmet

R apporter er på sentrale risikoelementer til Programeier

Styrer og koordinerer tiltak for å håndtere usikkerhet knyttet til tilstøtende
programmer og tiltak.
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Kommunis erer fremdriften i håndteringen av usikkerhet og hendelser til Programeier
og relevante inte ressente r

Løfter anmodninger om utløsning av forventet tillegg og usikkerhetsavsetning til
Programeier.

Utarbeider beslutningsunderlag for utløsning av usikkerhetsa vsetning med støtte fra
programkontoret .

Er ansvarlig for at godkjente endringer innarbeides i progr ammets styrende
dokumenter og kommuniseres til hele programorganisasjonen, underliggende
prosjekter, mottaksorganisasjoner i kommunene og andre interessenter ut fra hva
som er hensiktsmessig.

Programkontoret Styrer og koordinerer informasjonen og systemet for å følge opp usikkerhet og risiko
i programmet.

Vedlikeholder risikoregistere t og endringsloggen.

Etablerer, fasiliteter og følger opp pros essen for usikkerhetsstyring .

Støtter Programleder i utarbeidelsen av beslutningsunderlag til Styret om utløsnin g
av usikkerhetsavsetning .

Støtter og gir råd til prosjektene når det gjelder risiko og usikkerhet.

Koordinerer usikkerhet og risiko i grensesnittet mellom prosjektene sammen med
prosjektene.

Endringsansvarlig Identifiserer risiko og muligheter kn yttet ti l den operative driften av kommunal helse -
og omsorgstjeneste .

Sikrer at prosessen for usikkerhetsstyring ivaretar operasjonell risiko for kommunal
helse - og omsorgstjeneste.

Usikkerhetseier Ansvarlig for styring, kontroll og oppfølging av planla gte tilt ak for en risiko denne har
fått ansvar for .

Aksjonseier Får oppdraget med å utføre et planlagt risikotiltak. Støtter og styres av
usik kerhetseieren.
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3 Prosjektstyringsbasis felles
kommunal journalløsning

Prosjektstyringsbasis danner utgangspun ktet for styring og oppfølging av tiltaket i
gjennomføringsfasen, slik at avvik, trender og endringer kan fanges opp og styres på en
konsistent måte.

3.1 Arbeidsomfang og prosess for
endringshåndtering

Tiltaket skal leve re en journalløsning som skal dekke det funksjo nelle behovet for alle
tjenesteområder i kommunal helse - og omsorgstjeneste. Vedlegg G Løsningsom f ang og
- arkitektur beskriver det funksjonelle løsningsomfanget for felles kommunal journalløsning.
J ournalløsn ing en skal kunne innføres i alle kommun er utenf or Midt - Norge, og programmet
skal tilrettelegge for og understøtte innføringen av en slik løsning .

3.1.1 Funksjonalitet i den felles kommunale journalløsningen

Ambisjonene for funksjonalitet i felles journalløsning er høye, og det er identifisert
tydelig e behov for at felles journalløsning understøtte r helsepersonell i å gi koordinerte
helse - og omsorgstjenester. Her følger en kort oppsummering av de funksjonelle
områdene i felles journalløsning :

• Dokumentasjon av forløp og tilstand

O mfatter funksjonalitet som stø tter helse - og omsorgstjenesten i å sikre at relevant
informasjon om pasientens forløp og tilstand dokumenteres , lagres og gjøres tilgjengelig
ved behov.

• Pasientrettet planlegging, saksbehandling og ko ordinering

O mfatter funksjonalitet for å effek tivt kun ne planlegge og koordinere ytelse av helse - og
omsorgshjelp, samt for å sikre at innbyggere mottar de helse - og omsorgstjenester de
har behov for.

• Administrativ støtte

O mfatter funksjonalitet som skal understøtte de administrative oppgavene og pro sessene
i virksomhetene, f or eksempel støtte til koding og avstemming, håndtering av
brukerbetaling, etc.

• Utvikle og forvalte journalløsning

O mfatter funksjonalitet som skal understøtte en effektiv forvaltning av informas jonen i
journalløsningen og retter seg til systemansvarlige.

• Kunnskaps - og beslutningsstøtte

O mfatter funksjonalitet som bidrar til at avgjørelser fattet av helsepersonell i forbindelse
med ytelse av helse - og omsorgshjelp gjøres med grunnlag i den til enh ver tid gjeldende
beste medisinske praksis , kunnskap og gitte prioriteringer. Det anbefales at det gjennom
anskaffelsen avklares i hvilken grad denne type funksjonalitet skal inkluderes i omfanget.
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• Rapportering og kvalitetsutvikling

O mfatter funksjonalitet som understøtter muligheten til å avgi da ta for å støtte
kommunenes egne rapporterings - og styringsbehov, samt for å kunne utlevere data til
nasjonale registre. Formålsområdet omfatter funksjonalitet som understøtter helse - og
omsorgs tjenestens lovpålagte plikt til å arbeide systematisk m ed kvali tetsforbedring og
pasientsikkerhet.

• Støtte til analyse

O mfatter funksjonalitet som understøtter at analyser kan gjennomføres på
populasjonsnivå for å kunne understøtte folkehelsearbeidet i kommunene. Det anbefale s
at det gjennom anskaffelsen avkl ares i h vilken grad denne type funksjonalitet skal
inkluderes i omfanget.

• Tredjepartsapplikasjoner

Dette er applikasjoner og funksjonalitet som vil kunne utvikles eller anskaffes gjennom
hele livssyklusen til felles kommun al journalløsning.

Figur 22 og Figur 23 gir en oversikt over funksjonalitet i journalløsningen gruppert innenfor
de funksjonelle omr ådene. Figur 22 gir en oversikt over funksjonalitet som er vurdert som
nødvendig fo r felles journalløsning. Figur 23 viser funksjonalitet som bør avklares gjennom
leverandørdialogen i anskaffelsen.

Figur 22 Oversikt over journalløsningens obligatoriske funksjonelle områder

Figur 23 Ov ersikt over funksjonelle områder som skal avklares under anskaffelsen.
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3.1.2 A rbeidsomfang for Programmet Akson j ournal

Med utgangspunkt i konseptbeskrivelsen i kapittel 1.1.5 og prosjektstrategi en for f elles
kommunal journal løsning som beskriver hvordan tiltaket skal styres og gjennomføres, gir
dette kapittelet en beskrivelse av de aktivitetene og leveransene som e r nødvendige for å
gjennomføre tiltaket. Beskrivelsen av arbeidsomfang skiller på a ktivitet er og leveranser som
skal gjennomføres av Programmet Akson j ournal og aktiviteter og leveranser som hver
enkelt kommune må gjennomføre i forbindelse med innføring.

Tabell 19 Arbeidsomfang for Programmet Akson j ournal

K ostn adsområd e Beskrivelse

Programledelse Omfatter ledelse og administrasjon av programmet og nødvendig ekstern
kvalitetssikring. Aktivitetene er varighetsdrevet og pågår i peri oden 2021 - 2030.

Programorganisasjonen etableres ved oppstart av tiltaket og er oper ativ
gje nnom anskaffelsesfasen, etablering - og tilpasningsfasen og innføringsfasen.
Bemanningen omfatter blant annet program - og prosjektledere, prosjektkontor ,
planressurse r, analyse, kost/nytte/gevinstrealisering, finansiering, helsefaglig
ledelse, jurid iske res surser og arkitekter på ledernivå.

På grunn av tiltakets omfang er det antatt behov for ekstern kvalitetssikring og
tredjepartsvu r deringer i hele programmets levetid. Det er antatt at behovet er
størst i anskaffelsesfasen fordi erfaring fra referan seprosje kter peker på
behovet for uavhengige tredjepartsvurderinger av tilbudte løsninger .

Forberede og gjennomføre
anskaffelser

Omfatter arbeid knyttet til hele prosessen fra utarbeidelse av
konkurransegrunnlag, inkludert nødvendige juridiske vurderinger opp mot
anskaffelsesregelverket, utarbeidelse av krav - og evalueringsmodell og
forankring av konkurransegrunnlaget blant kommunene og helsepersonell i
ko mmunal helse - og omsorgstjenest e, til valg av leverandør og signering av
kontrakt.

I henhold til kontr aktstrat egien skal det gjennomføres mellom 2 og 4 store og
krevende anskaffelser .

Leverandørstyring De inngåtte kontraktene med leverandører skal følges opp og styres . D ette bør
gjøres av et team som er uavhengig av de programressursene som jobber med
lev erandøre ns ressurser i programmet.

Lisenskostnader for
journalløsning en

Lisenskostnaden er leverandørens pris på å gi virksomheter rett til å bruk e
programvaren for journalløsningen. Siden det langsiktige målet er at alle
kommuner og fastleger utenfor Mid t - Norge skal ta i bruk den nye
journalløsningen legger kostnadsrammen til grunn 100 prosent deltakelse .

Selv om dette er kostnader som er antatt å først påløpe når enkeltkommuner
tar i bruk løsningen, er det i anskaffelsesfasen og kontraktsinngåelsen at d isse
kos tnadene påvirkes. De er derfor lagt inn i kostnadsrammen for Programmet
Akson j ournal.

Etablering og tilpasning av
journalløsning –
levera ndørkostnad

Etter at kontrakt er inngått med valgt (e) leverandør (er) skal journalløsningen
etableres og sette s opp i kontekst av norsk kommunal helse - og
omsorgstjeneste. Dette omfatter alt fra utvikling av ny funksjonalitet, eventuell
oversettelse av kode verk og terminologi til norske forhold og leverandørens
ressursbidrag inn i arbeidet med standardisering og h elsefagl ige vurderinger.

Integrasjoner Den nye journalløsningen skal integreres med alle eksisterende nasjonale e -
helseløsninger som e - resept, k jernejournal, h elsenorge.no og
meldingsutveksling. I tillegg skal løsning for identitets - og tilgangsstyring
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in tegreres med journalløsningen, og journa lløsningen skal kunne integreres
med kommunenes administrative systemer.

Identitet - og
tilgangsstyring

D en felles kommunale journalløsningen skal ha et høyt sikkerhetsnivå. Det vil
være nødvendig med en egen løsning for til gangsstyring (I GA), og det lagt opp
til at alle som skal ha tilgang må kunne identifisere seg med høyt
sikkerhetsnivå (f or eksempel eI D og PKI - kort ). for al le som skal ha tilgang til
journalløsningen. Det må etableres fødereringstjenester eller gre nsesnitt slik at
kommunene selv kan vedlikeholde tilganger. I tillegg vil det være nødvendig
med særlig kontroll av privilegerte tilganger (PAM).

Sentral infrastru ktur til
journalløsning

F elles kommunal journalløsning vil ha høye krav til sentral infrastr uktur nå r det
gjelder oppetid, responstid og tilgjengelighet. I tillegg er det antatt at det av
sikkerhet - og beredskapshensyn vil være behov for mer enn én install asjon.
Det er lagt til grunn at sentral infrastruktur for løsningen kan kjøpes som en
tjenes te, og k ostnadene påløper i takt med økt bruk av løsningen.

Felleskostnader knyttet til
k onvertering og migrering

D et må utarbeides en felles strategi for migreri ng og konvertering av data fra
eksisterende journalsystemer til den nye journal løsningen. De t er lag t til grunn
at det vil være elementer av en konverterings - og migreringsløsning som vil
være gjenbrukbar på tvers av kommunene som skal gå over til ny felle s
journalløsning, og at programmet også tar ansvar for å etablere løsningene
som kan gjenbru kes på t vers.

Informasjonssikkerhet og
personvern

Informasjonssikkerhet og personvern må ha høyt fokus gjennom hele
programmet, og det er lagt til grunn at det et ableres et eget team som jobber
med dette i gjennomføringen av programmet.

Helsefag Det vi l være n ødvendig å ta mange valg av helsefaglig betydning , både i
anskaffelsesfasen , etablerings - og tilpasningsfasen, innføringsfasen og drift - og
forvaltningsfasen. Dette vil for eksempel være valg i utarbeidelse av
konkurransegrunnlag og evalueringskrit erier og vurdering av leverandørene ,
v alg rundt hva som skal være felles konfigurering innen forskjellige områder,
hva som skal dokumenteres struktu rert, utvalg av kunnskapsstøtte og hvordan
denne skal vises, og oppsett av prosess - og beslutningsstøtte. De t helsef aglige
teamet vil være ansvarlig for disse vurderingene og sikre forankring med sektor
gjennom en helsefaglig beslutningsstruktur.

Sent r al e
i nnføringsaktiviteter

Her inngår arbeid med i nnføringsaktiviteter, kommunikasjonsaktiviteter,
koordinering , opplær ing , og tekniske forberedelser. Tekniske forberedelser
handler om å understøtte kommunenes forberedelser til innføring av mer
teknisk art. Det vil si planlegging og forberedelse av migrering og konvertering,
forberede implementering av identitets - og tilga ngsstyring og veiledning fra
se ntralt hold, eksempelvis til kartlegging av " as is " og "to be" situasjon og for å
planlegge utrulling.

Kursutvikling Det skal utvikles klasseromskurs og e - læring som kan brukes av
helsepersonell som skal ta i bruk ny felles journalløsning.

Brukerstøtte/kontaktsenter Når journal løsningen innføres må helsepersonell ha et sted å henvende seg
ved spørsmål . Brukerstøtte/kontaktsenter må etableres i forkant av innføring.
Driften av brukerstøtten/kontaktsenteret er ansett som en d el av drift - og
fo rvaltningsaktivitetene til "Akson journal AS" .

3.1 .3 Lokale innføringsaktiviteter

Innføring av felles kommunal journal løsning krever forberedelser for å fungere godt . I praksis
vil hver enkelt kommune gjøre en planlegging lokal t av hva innføri ngen vil kreve i a kkurat
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deres kommune. Vurderingene som her presenteres er generiske for å gi et samlet anslag
på hva som kreve s av kommunene for å innføre felles kommunal journalløsning .

Tabell 20 Arbeidsomfang for felle s mottak s prosjekte r

K ostnadsområde Beskrivelse

Prosjektledelse Omfatter et sentralt sekretariat for å understøtte den foreslåtte modell en for
organisering av kommunene .

Omfatter regional prosjektledelse i henhold til modellen for organisering av
kommunene .

Omfatt er lokal prosjektledelse. Det er antatt at kommuner med færre en 10 000
innbygger e går sammen 5 og 5 for å etablere felles mottaksprosjekter. Dette gir
1 34 mottaksprosjekter.

Opplæring Det skal gjennomføres opplæring av mellom 160 000 og 200 000
helseper sonell som skal bruke løsningen. Opplæringen omfatter
systemopplæring tilpasset tjenesteområde og profesjon, og opplæring i nye og
endrede arbeidsprosesser.

Superbrukere For hver 10. sluttbruker av journalløsningen skal det også læres opp é n
super bruker s om skal bidra i perioden rett i etterkant av go - live. Det er antatt at
superbrukerne må bruke all sin tid på å støtte annet helsepersonell de tre
første ukene etter at ny journalløsning er tatt i bruk. Superbrukerne vil ha behov
for mer opplæring e nn slutt brukerne.

Konvertering og migrering
- virksomhetskostnader

Selv om det fra sentralt hold er utviklet programvare for konvertering og
migrering, må hver enkelt virksomhet påregne aktiviteter og kostnader på dette
området. Dette vil blant annet vær e knyttet til tilpasning av programvaren fordi
journalsystemene er ulikt konfigurert, og test/verifisering av konverteringen og
migreringen.

Erfaring fra referanseprosje kter viser også at det ved konvertering og migrering
av data til nye systemer kan følge med et s tort arbeid knyttet til å rydde i gamle
data.

Lokal infrastruktur og
tekniske forberedelser

Hver enkelt kommune må gjøre en kartlegging og vurdering av sin eks isterende
infrastruktur og se på behovet for oppgradering av denne i forkant av at de ta r i
bruk felles journalløsning. Dette kan både handle om å sikre tilstrekkelig
nettverkskapasitet, og at man har på plass pc - er, nettbrett og liknende som er
kompatibel t med den nye journalløsningen

3.1.4 Håndtering av endringer i programmet

P rogrammet skal hån dtere en dringer som oppstår i programmets omgivelser,
rammebetingelser, mål eller forutsetninger og andre uplanlagte situasjoner. Når det oppstår
en endring må særlig k onsekvensen for programplanene, kostnadsestimatene,
måloppnåelse og gevinster vurderes. Programk ontoret må sikre at programmets styrende
dokumenter oppdateres med besluttede endringer og at endringene kommuniseres ut i
programorganisasjonen med de underlig gende prosjektene og til berørte interessenter. I og
med at det er kommunene som skal re alisere gevinstene av tiltaket, og fordi tiltaket påfører
kommunene kostnader i forbindelse med innføring, er det viktig at konsekvensen av en
endring også tar høyde fo r hvordan den påvirker kostnadene og gevinstene i kommunene,
utenfor kostnadsrammen til Programm et Akson j ournal.
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Systematisk håndtering av endring er er en integrert del av MSP - og P rince 2 - rammeverket
som programmet og de underliggende prosjektene skal styres etter. Programmet vil legge
planer og estimater fra KS2 til grunn som baseline, og d okumente re endringer sammenliknet
med KS2.

3.1.4.1 Prosess og r oller for håndtering av endringer i programmet

Programleder med støtte fra programkontoret e r ansvarlig for å etablere og følge opp en
prosess for endringsstyring i programmet. Dette er en løpende og operativ prosess i
programmet som leder til beslutninger om hvilke endringer som godkjennes og ikke.
Prosessen må ivareta behovet for å følge opp en dringer som kan oppstå mange ulike steder
og sikre at konsekvensen av en endring blir vurdert helhetlig. End ringsanm odninger som
krever utløsning usikkerhetsavsetningen (opp til P85) må løftes til prosess for styring av
usikkerhet, se kapittel 2.11.6 .

Tabell 21 Prosess og roller for håndtering av endringer i p rogramme t

R olle Ansvar

Programleder Ansvarlig for å etablere prosess for endringsstyring i programmet.

Beslutter endringer innenfor sitt mandat.

Løfter beslutninger om endring til programstyret og styret i "Akson j ournal AS"
ved behov.

Programkontoret Fø lger opp prosessen for endringsstyring i programmet. Samler inn
endringsanmodninger som oppstår og sikrer at alle prosjekt ledere og
endringsansvarlig i programmet vurderer konsekvensen av endringen for sine
områder.

Vurderer kostnadskonsekvenser for progra mmet bas ert på egne analyser og
innspill fra resten av aktørene i prosessen.

Oppdaterer styringsdokumentasjon med godkjente endringer og vedlikeholder
programmets endringslogg.

Sikrer at godkjente endringer kommuniseres til hele programorganisasjonen,
unde rliggend e prosjekter, mottaksorganisasjoner i kommunene og andre
interessenter ut fra hva som er hensiktsmessig.

Prosjektledere Melder inn endringsanmodninger fra sitt prosjekt og begrunner disse.

Vurderer konsekvensen for sitt prosjekt av endringsanmodn inger so m kommer
inn fra andre.

Der prosjektet har etablert avtaler og samarbeid med prosjekter og/eller
forvaltningsmiljøer utenfor programmet er prosjektleder ansvarlig for å vurdere
konsekvenser for disse aktørene og kommunisere godkjente endringer til disse
ak tørene hvis det er relevant.

Endringsansva rlig Melder inn sine endringsanmodninger og begrunner disse. Er ansvarlig for å
melde inn endringsbehov på vegne av endringseierne.

Vurderer konsekvensen for endring og gevinstrealisering av
endringsanmodn inger so m kommer inn fra andre.

Drøfter endringsan modningen med endringseierne ved behov , og kan innstille på
at en endringsanmodning bør drøftes med programstyret før den besluttes.
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Fagansvarlig Helsefag Melder inn endringsanmodninger som følger av hels efaglige vurderinger og
begrunner disse.

Vurderer h elsefaglige konsekvenser av endringsanmodninger som kommer inn
fra andre.

Fagansvarlig
IKT/arkitektur

Melder inn endringsanmodninger knyttet til IKT/arkitektur på programnivå og
begrunner disse.

Vurderer konsekve nse r for I KT/arkitektur av endringsanmodninger som kommer
inn fra andre.

Fagansvarlig Pers onvern
og
informasjonssikkerhet

Melder inn endringsanmodninger som følge personvern og informasjonssikkerhet
og begrunner disse.

Vurderer konsekvensen for pe rsonvern og informasjonssikkerh et av
endringsanmodninger som kommer inn fra andre.

Programstyret Drøfter og gir sin innstilling knyttet til endringer som løftes til programstyret av
programleder eller endringsansvarlig.

Orienteres om relevante endringer som er g odkjent av programleder .

Programeier Beslutter vesentlige endringer der det er stor uenighet om endringen bør
godkjennes.

Disponerer forventet tillegg og kan godkjenne endringer som fører til
kostnadsendringer opp til P50 , se prosess for styring a v usikke rhet i kapittel
2.11.6 .

Styret i " Akson j ournal
AS "

Beslutter endringer som krever utløsning av midler fra usikkerhetsavsetninge n
(opp til P85) , se prosess for styring av usikkerhet i kapittel 2.11.6 .

Nasjonal e -
helseportefølje

Orienteres om endringer som får konsekvenser for andre pågående programmer
og p rosjekter.

3.1.4.2 Mulige forenklinger (kuttliste)

Arbeidsomfanget i programmet er estimert med et element av "design to cost". Det vil si at
k ost nadene e r estimert etter beste evne basert på referanseprosjekter, ekspertvurderinger
og med utgangspunkt i beskrivel ser av hva som skal gjøres og hvordan. Dette utgjør en
ramme, og p rogrammet m å i hver fase styre s slik at programmets måloppnåelse blir bes t
mulig innenfor rammen som er estimert og budsjettert. Det er ikke uvanlig med en slik
tilnærming i prosjekter og ti ltak med store I KT - elemente r. Det at kostnad er prioritert høyest
blant resultatmålene reflekterer d enne tilnærmingen .

Tabell 22 g ir en oversikt over mulige forenklinger som programmet kan vurdere dersom det
blir nødvendig for å levere felles journalløsning innenfor styringsrammen. Det er ikke
gjennomført en kost/nytte - analyse av forenklingene ettersom det vil kreve mange
ti lleggsf orutsetninger knyttet til både kostander og nytte, og usikkerheten i en slik analyse
dermed blir for stor og informasjonsverdien tilsvarende lav. Hvis programmet ser behov for å
vurdere forenklinger må dette gjøres gjennom prosessen for hånd tering a v endri nger
beskrevet i avsnitt 3.1.4.1 , der det er etablert strukturer for å ivareta helhetsperspektivet.
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Tabell 22 Mulige områder som kan vurdere s kuttes eller forenkles. Ikke i prioritert rekk efølg e

M ulige områder som kan
forenkles
(ikke prioritert rekkefølge)

Beskrivelse

Redusere omfanget av
i ntegrasjoner med lokale
administrative systemer i
kommunene.

Det er lagt opp til integrasjon med lokale administrative systemer som
understøtter arbeide t med organisering og planlegging i kommunene .
Dette gjelder for eksempel områder som ivaretas av selvstendige
økonomisystem, betalingssystem, personal - , turnus - og lønnssystem,
logistikksystem. Det er lagt opp til å etablere grensesnitt som gjør det
mulig å ut veksle informasjon mellom disse systemene og felles
journalløsning . Hvis dette blir mer ressurs - og kostnadskrevende enn
antatt er det mulig å forenkle ved å redusere ambisjonsnivået på disse
inte grasjonene. Mange kommuner har få eller ingen slike int egras joner
i dag, men har i stedet etablert manuelle rutiner og oppgaver. Noen
større kommuner har investert i slike integrasjoner, og for dem vil det
være uheldig om disse integrasjonene ikke blir vid ereført i felles
journalløsning.

Redusere ambisjonsniv ået p å
integrasjon med k jernejournal

Det er lagt opp til at felles journalløsning skal ha tett integrasjon med
k jernejournal. I nformasjonen som ligger i k jernejournal skal så langt
det er mulig gjøres tilgjengelig i arbeidsflaten i journalløsningen for
hel seper sonell som jobber i denne. En mulig reduksjon kan være å
integrere til k jernejournal portal på samme måte som k jernejournal
integreres med journalløsninger i dag.

Redusere omfanget av
funksjonal itet i journalløsningen

Figur 22 og Figur 23 vise r henholdsvis funksjonalitet i journalløsningen
som er vurdert som helt nødvendig og funksjonalitet som er vurdert
som ønskelig, men som bør avklares i leverandørdialogen i
anskaff elsen . E t mulig område for kutt er funksjonalitet som er vurdert
som ønskelig, men ikke nødvendig, det vil si funksjonaliteten som er
be skrevet i Figur 23 .

Redusere omfanget av
tjenesteområder som er omfattet

Behov sanal ysen i konseptvalgutredningen viste at det innenfor den
kommunale helse - og omsorgstjenesten var særlig fastlegen, legevakt,
institusjoner for kort - og langtidsopphold, hjemmetjenesten og
tilde lingskontoret som har hyppig samhandling med hverandre. Et
muli g område for kutt og forenklinger kan derfor være i omfanget av
tjenesteområder som er omfattet av tiltaket, og da prioritere
tjenesteområder med hyppig samhandling og der gevinstene av tiltake t
er størst.

3.2 Risikovurderinger
Det er gjennomført en ris ikovu rdering av g jennomføringen av felles kommunal
journalløsning. De identifiserte risikoelementene reflekterer usikkerheten som ble presentert i
kapittel 2.1 , men er her gjengitt på et mer operativt nivå, knytt et ti l de ulike fasene i
programmet. Risikoelementene er registrert i risikoregisteret, og må følges opp videre av
Programmet Akson jour nal når dette er etablert. Tabell 23 og Tabell 24 beskriver skalaene
som er brukt for vurdering av sannsynlighet og konsekvens .
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Tabell 23 Skala for sannsynlighetsvurderinger

N avn Sannsynlighet Beskrivelse

Meget liten (0 % - 5 %) Det er meget liten sannsynlighet for at situasjonen beskrevet i
risikoområdet oppstår .

Liten (6 % - 24 %) Denne risikoen er mulig men det har ikke oppstått før i lignende
prosjekter av denne størrelsen, eller det har vært engangstilfeller der
denne risikoen har oppstått.

Moderat (25 % - 49 % ) Denne risikoen har oppstått noen få ganger med ujevne mellomrom før.

Sto r (50 % - 74 %) Denne risikoen har oppstått flere ganger før.

Svært stor (75 % - 100 %) Denne risikoen oppstår som regel i denne type prosjekter, eller er en helt
ny risiko som e r overhengende for prosjektet.

Tabell 24 Skala for konsekvensvurdering

K onsekvens Beskrivelse

Ubetydelig
Risikoen har ingen betydning for programmets kostnad, fremdrift eller
leveransekvalitet.

Lav
Risikoen påvirker ikke kost na dsbudsjettet, men vil medføre at fremdriften blir
forsinket. Risikoen vil ikke ha negative konsekvenser for ytelsen av helsehjelp
sammenlignet med dagens situasjon.

Moderat
Risikoen har moderat betydning for konseptets kostnad, fremdrift og/eller
levera ns ekvalitet. Risikoen vil ikke ha n egative konsekvenser for ytelsen av
helsehjelp sammenlignet med dagens situasjon.

Alvorlig
Risikoen vil påvirke både kostnadsbudsjettet og fremdriften betydelig, men vil ikke
ha negative konsekvenser for ytelsen av helse hj elp sammenlignet med dagens
situa sjon.

Svært alvorlig
Risikoen vil ha negative konsekvenser for ytelsen av helsehjelp og vil påvirke både
kostnadsbudsjettet og fremdriften. Denne konsekvensgraden brukes også for
risikoer som innebærer at tiltaket ikke bø r igangsettes eller bør stoppes.

3.2.1 Risiko i mobilisering - og anskaffelsesfasen

Den største risikoen i mobilisering - og anskaffelsesfasen gjelder behovet for
forpliktelsesavtaler fra et tilstrekkelig antall kommuner før kunngjøring av anskaffelse.
Tilstrek ke lig forpliktende deltake lse fra kommunene er en forutsetning for å gå videre med
tiltaket. I første omgang kan mangel på forpliktende deltakelse føre til en forsinkelse i
påvente av at flere forplikter seg, men ytterste konsekvens er at tiltaket stanses. D erfor er
konsekvensen sa tt til svært alvorlig. Ellers pekes det på styringsrisiko, risiko knyttet til selve
anskaffelsen, og risiko for at omfanget av interessenter med ulike behov kan gi forsinkelser i
prosessen med å utarbeide og beslutte konkurransegr un nlaget. Det er også en r isiko for at
det blir levert inn klager i forbindelse med nedvalg og endelig valg av leverandør.
Anskaffelsen e er av et slikt omfang at sannsynligheten for dette er stor. Konsekvensen er
vanligvis forsinkelse i videre prosess.
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Mat ri sen i Figur 24 nedenfor oppsummerer risikovurderingen for mobilisering - og
anskaffelsesfasen. Tabell 25 matrisen beskriver risikoelementene og mulige tiltak for å
redusere ri sikoen.

Figur 24 Risiko i mobilisering - og anskaffelsesfasen

Tabell 25 Risiko i mobilisering - og anskaffelsesfasen

N O Risikobeskrivelse S K Tiltak

A.A1

Nødvendig rettsgrunnlag
for felles kommunal
jou rn alløsning blir ikke
vedtatt

Meget
liten

Svært
alvorlig

Ha tett dialog og forankring av planer og leveranser
i eieretat og - departementet.

A.A2

Nødvendig rettsgrunnlag
for felles kommunal
journalløsning blir
forsinket

Moderat Lav Ha tett dialog og forank ri ng av planer og leveranser
i eieretat og - departementet.

A.B1

Motstand fra
interessenter og mangel
på tillit til vurderinger gjort
av programmet og
virksomheten «Akson
j ournal AS» gjør at viktige
beslutninger forsinkes

Stor Moderat

Programmet Akson jou rn al må sammen med
deltakende kommuner j obbe aktivt med forankrin g i
kommune sektoren.

Tett samarbeid og forankring med kommunal sektor
om utarbeidelsen av en modell for organisering av
kommunene .

Finne de riktige ressursene til nøkkelposisjoner i
prosjekt en e og programmene.

Etablering av struktur for helsefaglige beslutninger .

A.B2

«Akson j ournal AS» blir
forsinket i å etablere
nødvendige
beslutningsstrukturer,
finansiering og fullmakter

Moderat Moderat

Starte forberedelsene til selskapsetablering allere de
i 2020.

Ha tett dialog og forankring av planer og leveranser
i eieretat og - departementet.

Finne de riktige ressursene til nøkkelposisjoner i
prosjektene og programmene.
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Programmet Akson journal må sammen med
deltakende kommuner j obbe aktivt med forankr in g i
kommune sektoren.

Inngå forpliktende avtaler om finansiering med
aktørene før oppstart.

A. B3

Modell for organisering
av kommunene bruker
lang tid på å bli etablert
og fungere

Moderat Moderat

Kommuner som går inn på eiersiden i "Akson
journal AS" sikr es innflytelse gjennom
generalforsamling og eiermøtet.

Modell for organisering av kommunene sikrer
forankring og involvering. Det må være tydelig hva
som følger av ansvar og innflytelse for kommuner
som deltar i arbeidet.

Definere rollebeskrivelser med ty de lige
kompetansekrav s om må fylles av helsepersonell
og fagpersoner fra kommunene .

A. C1

Ikke tilstrekkelig
forpliktelsesavtaler fra
kommuner for
kunngjøring av
anskaffelsen

Moderat
Svært
alvorlig

Programmet Akson journal må sammen med
deltakende kommuner j obbe aktivt med forankring i
kommune sektoren.

Utarbeide informasjonsmateriell som kan benyttes i
arbeidet med forankring og mobilisering.

Utarbeide forslag til saksunderlag som kommunene
kan benytte i sine beslutningsprosesser.

Formell deltakelse og med be stemmelse fra
he lsepersonell, innbygger og pas i ent - /bruker i
gjennomføringen av programmet og i prosjektene.

A. C2
Flertallet av forpliktede
kommuner trekker seg
etter tildeling av kontrakt

Meget
liten

Svært
alvorlig

Forutsigbar og transparent anskaffels es prosess.

Sette tydelige krav og kriterier for deltakelse.

Frihet til å foreslå alternative løsningsstrategier.

Åpning for bruk av underleverandører .

Åpning for å tilby løsninger som krever utvikling .

A. D1

Forsinket mobilisering av
riktig kompetanse og
ka pasitet i programmet
for å gjennomføre
anskaffelsen

Moderat Moderat

Utarbeide tydelige mandater og fullmakter for
programme t og prosjektene.

Rekruttere i tråd med tydelige kompetansebehov.

Fokus på å videreføre kompetanse til nye faser i
gjennomføringen.

A. E1

Helsepersonell i
programmet har ikke
riktig kompetanse eller
tilstrekkelig legitimitet
som fagpersoner og/eller
ambassadører for tiltaket

Liten Moderat

Etablering av struktur for helsefaglige beslutninger .

Helsepersonellet som deltar i arbeidet må væ re
tydelig "champions" for tiltaket.

A. E2

Mange interessenter med
ulike behov forsinker
prosessen for å beslutte
konkurransegrunnlaget

Stor Moderat

Utarbeide tydelige mandater og fullmakter for
programmene og prosjektene.

Ansvarliggjøring av interessen te r gjennom formell
deltakelse og involvering i programorganisasjonen
og prosjektene.
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3.2.2 Risikovurdering i etablering - og tilpasningsfasen

Risikoen for at det store antallet interessenter med delvis ulike behov og delvis ulik vekting
og prioritering av behovene, fører til en løsning med høyere komp le ksitet eller større omfang
enn opprinnelig planlagt er vurdert som den største risikoen i etablerings - og
tilpasningsfasen. Dette kan få betydelige konsekvenser for kostnadene og fr emdriften, og
konsekvensen er derfor satt til alvorlig. Risikoen for at m an ikke lykkes med å mobilisere
kommunene som ikke forpliktet seg i forkant av anskaffelsen er også en hendelse med
alvorlig konsekvens, fordi lav deltakelse gir lavere måloppnåelse o g lavere nytte som følge
av tiltaket. Hvis den valgte leverandøren viser se g ikke å kunne levere på helheten likevel,
eller ikke i tilstrekkelig grad kan bidra med ekspertise for å støtte programmet i
gjennomføringen, er det også vurdert å ha alvorlig kons ekvens. Matrisen i Figur 25
opps um merer risikovurderingen for etablering - og tilpasningsfasen.

Utarbeide krav til beslutningsunderlag .

Tett samarbeid og forankring med kommunal sektor
om utarbeidelsen av en modell for organisering av
kommunene .

Utarbeide informas jo nsmateriell som kan benyttes i
arbeidet med forankring og mobilisering.

A.G1

Ikke tilstrekkelig utvalg av
tilbydere som klarer å
levere innenfor rammene
av konkurransen

Moderat Alvorlig

Forutsigbar og transparent anskaffelsesprosess.

Sette tydelige kra v og kriterier for deltakelse.

Frihet til å foreslå alternative løsningsstrategier.

Åpning for bruk av underleverandører .

Åpning for å tilby løsninger som krever utvikling.

A.G2

Beslutninger knyttet til
valg av leverandør(er)
påklages

Stor Moderat

Foruts ig bar og transparent anskaffelsesprosess.

Sette tydelige krav og kriterier for deltakelse.

Tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å
gjennomføre anskaffelsen på en ryddig og korr ekt
måte.

A.H1

Mangelfull koordinering
og styring av
avhengigheter mot
pågå en de prosjekter og
programmer, nasjonale
løsninger og samhandling
s teg 1

Moderat Moderat

Utarbeide tydelige mandater og fullmakter for
programmene og prosjektene.

Utarbeide krav til beslutningsund erlag .

Etablere avtaler og felles planer mellom prosjekter
s om har leveranser som avhenger av hverandre.
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Figur 25 Risikovurdering i etab lering - og tilpasningsfasen

Tabell 26 beskriver risikoelementene og mulige tiltak for å redus ere risikoen.

Tabell 26 Risikovurdering i etablering - og tilpasningsfasen

N O Risikobeskrivelse S K Tiltak

E.B1

Endringer i oppgaver og
ansvarsfordeling for
utførelse av helse - og
omsorgstjenester

Moderat Lav

Krav om at løsningen ska l kunne tilpasses
endringer i rammebetingelser og struktur.

Krav om at konseptet skal ha en arkitektur som
legger til rette for innovasjon og tjenesteutvikling
i helse - og omsorgssektoren.

Fokus på arkitekturstyring i gjennomføringen av
tiltaket.

E.B 2

Mo tstand fra interessenter
og mangel på tillit til
vurderinger gjort at
programmet gjør at viktige
beslutninger forsinkes

Moderat Moderat

Ansvarliggjøring av interessenter gjennom
formell deltakelse og involvering i
programorganisasjonen og prosjektene.

Eta blering av struktur for helsefaglige
beslutninger .

Utarbeide krav til beslutning sunderlag .

Finne de riktige ressursene til nøkkelposisjoner i
prosjektene og programmene.

Aktivt arbeid med forankring og mobilisering
kommune sektoren.

Utarbeide informasj onsm ateriell som kan
benyttes i arbeidet med forankring og
mobilisering.

E.B3

Kompleksitet i
styringsmodellen gjør at
viktige beslutninger
forsinkes

Liten Alvorlig

Tydelig beskrivelser av roller og mandater for
aktørene i styringsmodellen.

Evaluering av styr ingsmodellen etter 6 måneder
og ett år for å vurdere effektiviteten og
identifisere eventuelle tiltak.

E.C1
Lykkes ikke med å
mobilisere kommuner
som ikke forpliktet seg

Liten Moderat
Aktivt arbeid med forankring og m obil isering
kommune sektoren.
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tidligere, til å delta i
tiltaket

Utarbeide informasjonsmateriell som kan
benyttes i arbeidet med forankring og
mobilisering.

E. C2

Lykkes ikke med å
mobilisere selvstendig
næringsdrivende fastleger
til å ønske å representere
fastlegene i arbeidet i
programmet.

Lit en Lav

Aktivt arbeid med forankring og mobilisering
kommune sektoren.

Utarbeide informasjonsmateriell som kan
benyttes i arbeidet med forankring og
mobilisering.

Ansvarliggjøring av interessenter gjennom
formell deltakelse og involvering i
programorgani sasj onen og prosjektene.

Etablering av struktur for helsefaglige
beslutninger .

Finne de riktige ressursene til nøkkelposisjoner i
prosjektene og programmene.

E. C3

Mange interessenter med
ulike behov fører til økt
kompleksitet og/eller økt
omfang

Stor Al vorl ig

Ansvarliggjøring av interessenter gjennom
formell deltakelse og involvering i
programorganisasjonen og prosjektene.

Kommuner som går inn på eiersiden i "Akson
journ al AS" sikres innflytelse gjennom
generalforsamling og eiermøtet.

Etablere en proses s fo r håndtering av endringer
i programmet som veier kostnaden og
konsekvensen av å gjøre endringen opp mot
nytten.

E. D1

Mangelfull rekruttering av
kompetanse og kapasitet i
programmet for å
gjennomføre etablerings -
og tilpasningsfasen

Moderat Moderat

Re krut tere i tråd med tydelige
kompetansebehov.

O verføre kompetanse mellom de ulike fasene i
programmene og prosjektene .

Starte arbeidet med mobilisering og etableri ng
av gjennomføringsorganisasjonen tidlig.

Synliggjøre ansvar og innflytelse som ligger i
ro llen e for å gjøre det attraktivt å delta.

Kommuner som forplikter seg må også forplikte
seg til å bidra med ressurser inn i tiltaket.

E. E1

Helsepersonell i
programmet har ikke riktig
kompetanse eller
tilstrekkelig legitimitet som
fagpersoner og/eller
amba ssad ører for tiltaket

Liten Alvorlig

Rekruttere i tråd med tydelige
kompetansebehov.

Fokus på å videreføre kompetanse til nye faser i
gjennomføringen.

Etablering av struktur for helsefaglige
beslutninger .

Helsepersonellet som deltar i arbeidet må være
tyde lig "champions" for tiltaket.

E. F1

Undervurdert
kompleksitet knyttet til
blant annet konvertering s -
og migreringsstrategi og

Moderat Moderat

Starte arbeidet med migrerings - og
konverteringsstrategi tidlig.

Starte arbeidet me d id entitets - og tilgangsstyring
tidlig.
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identitets - og
tilgangsstyring

Etablere en prosess for håndtering av endringer
i programmet som veier kostnaden og
konsekvensen av å gjøre endringen opp mot
nytten.

E.G1

Mangelfull evne hos valgt
leverandør av felles
kommunal journalløsning
til å l evere på helhet og
understøtte programmet
med nødvendig
ekspertise innen
etablering - og tilpasning

Moderat Alvorlig

Forutsigbar og transparent anskaffelsesprosess.

Sette tydelige kvalifikasjons krav og kriterier for
deltakelse (robusthet, kapasitet og k ompe tanse) .

Frihet til å foreslå alternative løsningsstrategier.

Åpning for bruk av underleverandører .

Åpning for å tilby løsninger som krever utvikling.

E.G2
Mangelfull mobilisering fra
leverandør etter signert
kontrakt

Moderat Alvorlig Sette tydelige og kriterier for deltakelse.

E.H1

Mangelfull koordinering
og styring av
avhengigheter mot
pågående prosjekter og
programmer, nasjonale
løsninger og samhandling
s teg 1

Moderat Moderat

Utarbeide tydelige mandater og fullmakter for
programmene og prosjekten e.

U tarbeide krav til beslutningsunderlag .

Etablere avtaler og felles planer mellom
prosjekter som har leveranser som avhenger av
hverandre.

3.2.3 Risikovurdering i innføringsfasen

Den største risikoen i innføringsfasen er vurdert å være at styringsmo dellen for til taket ikke
har tilstrekkelig mandat til å håndtere omfattende krav om lokale variasjoner i oppsett av
løsning. For stor lokal variasjon kan utfordre målet med tiltaket, gi økte innføringskostnader
og gi økte drift - og forvaltningskostnader. D et siste k an g i en varig høyere kostnad, og
konsekvensen er derfor vurdert som alvorlig. Risikoen for at mottaksprosjektene ikke
etableres i tide, ikke klarer å mobilisere helsepersonell som kan være gode ambassadører i
endringen som skal skje og risikoen for at de ikke klarer å gjennomføre den planlagte
opplæringen er også trukket fram som en hendelse med alvorlig konsekvens. Risikoen for at
man ikke klarer å mobilisere de siste kommunene vil fortsatt være en risiko i innføringsfasen.

Matrisen i Figur 26 oppsummerer risikovurderingen for etablering - og tilpasningsfasen. Tabell
27 beskriver ri sikoelementene og mulige tiltak for å redusere risikoen.
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Figur 26 Ris iko vurdering i innføringsfasen

Tabell 27 Risikovurdering i innføringsfasen

N O Risikobeskrivelse S K Tiltak

I.C1

Lykkes ikke med å
mobilisere kommuner
som ikke forpliktet seg
tidligere til å ta i bruk
felles journalløsning

Moderat Alv orlig

Aktivt arbeid med forankring og mobilisering
kommune sektoren.

Utarbeide informasjonsmateriell som kan benyttes i
arbeidet med forankring og mobilisering.

Stille tydelige krav til journalløsningene for aktører
som velger å stå utenfor tiltaket.

I .C2

Lykkes ikke med å
mobilisere et stort
omfang av selvstendig
næringsdrivende
fastleger til å ta i bruk
felles kommunal
journalløsning

Stor Moderat

Aktivt arbeid med forankring og mobilisering
kommune sektoren.

Utarbeide informasjonsmateriell som kan ben ytt es i
arbeidet med forankring og mobilisering.

Stille tydelige krav til journalløsningene for aktører
som velger å stå utenfor tiltaket.

I.C3

Styringsmodellen har
ikke tilstrekkelig
mandat til å håndtere
for omfattende krav om
lokale variasjoner i
oppse tt av løsning som
gir høyere innførings - ,
drift - og
forvaltningskostnader

Stor Alvorlig

Etablere prosess for endrings håndtering som
synliggjør kostnaden og konsekvensen ved
endringer som følger av lokale tilpasninger.

Arkitektur som gir fleksibilitet som er nødvendig for
å legge til rette for innovasjon og tjenesteutvikling i
helse - og omsorgssektoren.

I.C4

Stor variasjon i
kommunene når det
gjelder hvordan felles
kommunal
journal løsning innføres
i den enkelte kommune
(rekkefølge på
tjenesteområder, tid f or
innføringsløp etc . )

Stor Moderat

Aktivt arbeid med forankring og mobilisering
kommune sektoren.

Utarbeide informasjonsmateriell som kan benyttes i
arbeidet med forankring og mobilisering.

Tydelig kommunikasjon rundt fordeler med et
standardisert innføri ngs løp .

Løpende læring fra gjennomførte innføringsløp og
erfaringsoverføring til nye kommuner .
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I.G1

Mangelfull evne hos
valgt leverandør av
felles kommunal
journalløsning til å
levere på helhet og
understøtte
programmet med
nødvendig ekspertise
innen innf øri ng

Moderat Alvorlig
Sette tydelige kvalifikasjonskrav og kriterier for
deltakelse (robusthet, kapasitet og kompetanse).

I.I1

Mangelfull kapasitet og
kompetanse i
mottaksprosjektene
(blir ikke etablert som
planlagt, klarer ikke
mobilisere
helsepersonell so m er
gode ambassadører for
tiltaket, klarer ikke
gjennomføre
tilstrekkelig opplæring)

Moderat Alvorlig

Tydelig kommunikasjon fra sentralt program rundt
nødvendig kompetanse og kapasitet i de lokale
mottaksprosjektene.

Løpende læring fra gjennomførte inn før ingsløp og
erfaringsoverføring til nye kommuner.

Kompetanseoverføring og materiell fra sentralt
program til de lokale mottaksprosjektene.

I.I2

Undervurdert
kompleksitet i
konvertering og
migrering

Moderat Moderat

Starte arbeidet med migrerings - og
konv ert eringsstrategi tidlig.

Etablere en prosess for hå ndtering av endringer i
programmet som veier kostnaden og
konsekvensen av å gjøre endringen opp mot
nytten.

I.I3

Undervurdert
kompleksitet til å
integrere med
kommunenes admini -
strative funksjoner

Stor M ode rat

Starte arbeidet med å kartlegge og planlegge
arbeidet tidlig.

Stille krav til grensesnittene i de administrative
løsningene.

3.2.4 Risikovurdering i drift - og forvaltningsfasen

Den største risikoen i drift - og forvaltningsfasen knytter seg til å håndtere en dringsønsker fra
mange ulike interessen ter. Store lokale tilpasninger kan føre til høye kostnader i denne
fasen. Samtidig skal drift og forvaltning skje parallelt med innføring til nye kommuner, og
programmet blir nødt til å håndtere både endringsønsker fr a kommuner som har tatt i bruk
løsninge n, samtidig som nye kommuner ønsker sine lokale tilpasninger. Opplevd manglende
prioritering av endringsbehov for kommunene kan føre til misnøye mot "Akson journal AS" og
mot journalløsningen. Lav responstid, oppet id og tilgjengelighet er også risikoelemen ter i
denne fasen.

Matrisen i Figur 27 oppsummerer risikovurderingen for etablering - og tilpasningsfasen. Tabell
28 beskriver risik oel ementene og mulige tiltak for å redusere risikoen.
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Figur 27 Risikovurderinger i drift - og forvaltningsfasen

Tabell 28 Risikovurderinger i drift - og forvaltningsfasen

N O Risikobeskrivelse S K Tiltak

D. 1

M anglende evne i
løsningen til å håndtere
uforutsette fremtidige
behov

Moderat Alvorlig

Krav om at konseptet ska l legge til rette for
innovasjon og tjenesteutvikling i helse - og
omsorgssektoren .

Krav om at løsningen skal kunne tilpasses
endringer i ramm ebe tingelser og struktur, eks.
ansvarsoverføringer eller endret oppgaveløsning i
helse - og omsorgstjenesten, samt endret
organisering i eller sammenslåing av kommuner.

God arkitekturstyring i hele gjennomføringen av
tiltake t.

D.2

Manglende kapasitet til å
h åndtere både innføring og
drift og forvaltning i
parallell

Moderat Moderat

Planlegge faseovergang fra etablering/tilpasning
og utvikling til FDVU på et tidlig tidspunkt.

Rekruttere i tråd med tydelige kompetansebehov .

Vurdere bruk av ressursforsterkning fr a
leverandørmarkedet.

D.3
For lav responstid, oppetid
og tilgjengelighet i
løsningen

Liten
Svært
alvorlig

Stille tydelige krav i anskaffelsesprosessen.

Fokus på responstid, oppetid og tilgjengelighet i
etablering - og tilpasningsfasen.

Etablere en prose ss for håndtering av endringer i
programmet som veier kostnaden og
konsekvensen av å gjøre endringen opp mot
nytten.

God arkitekturstyring i hele gjennomføringen av
tiltaket.

D.4

Styringsmodellen
håndterer ikke ulike
endringsbehov hos
kommunene

Liten Mode rat

Etablere en prosess for håndtering av endringer i
programmet som veier kostnaden og
konsekvensen av å gjøre endringen opp mot
nytten.
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Evaluere styringsmodellen for å vurdere
ef fektiviteten og identifisere eventuelle tiltak.

D.5
Manglende kapasitet til å
håndtere endringsbehov
fra kommunene

Moderat Moderat

Etablere en prosess for håndtering av endringer i
programmet som veier kostnaden og
konsekvensen av å gjøre endringen opp mot
nytten.

Rekruttere i tråd med tydelige kompetansebehov.

Starte arbeidet med mobilisering og etablering av
driftsorganisasjonen tidlig.

D.6
Manglende kapasitet til å
håndtere kritiske feil og
mangler i løsningen

Meget
liten

Svært
alvorlig

Rekruttere i tråd med tydelige kompetansebehov.

Starte arbeidet med mobilisering og etab ler ing av
driftsorganisasjonen tidlig.

Etablere prosedyrer for perio disk kontroll av
løsningen.

3.3 Prosjektnedbrytningsstruktur (PN S)
Prosjektnedbrytningsstrukturen for felles kommunal journalløsning er delt opp i to
hoveddeler :

1. Programmet Akson j ournal

2. Loka le innføringskostnader

I hovedelement 1 ligger kostnadene knyttet til innføring av felles journalløsning som påløper,
og som kan styres og påvirkes av Programmet Akson journal. Kostnader til innføring av felles
journalløsning som påløper i lokale mottakspr osj ekter når den enkelte kommuner velger å ta
i bruk den nye journalløsningen ligger i hovedelement 2. Se Figur 28 under for oversikt over
arbeidspakkene som ligger under de to hoveddelene. Dis se arbeidspakkene utgj ør
grunnlaget for kostnadsestimatene.
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Figur 28 Prosjektnedbrytningsstruktur for felles kommunal journalløsning

3.4 K ostnadsoverslag, budsjett og investeringsplan
I dette kapittelet presenteres investeringskost nadene uten neddiskont erin g, inkludert
merverdiavgift for både grunnkalkyle, basisestimat, P50 og P855. Kostnadene er estimert
basert på erfaringstall fra referanse prosjekter, dialog med markedet, samt estimater for
arbeidsomfang for ulike kostnadskomponenter. V edlegg H Kostnad sana lyse og finansiering
beskriver detaljerte forutsetninger for kostnadsestimatene , samt kostnadene brutt ned på
hvert enkelt underelement i PNS strukturen.

Grunnkalkylen er estimert, og det er deretter lagt til et p åslag for uspesifiserte kostnader i
he nhol d til vanlig praksis. Det er lagt til 5 prosent uspesifisert på betalbare kostnader i
estimatene .

På oppdrag fra Direktoratet for e - helse har Atkins gjennomført en usikkerhetsanalyse , se
vedlegg I Usikkerhetsanaly se . Usikkerhetsanalysen består av en v urde ring av
estimatusikkerhet og hendelsesusikkerhet som gjennom en stokastisk modell estimerer et
forventet tillegg (påslag på basiskostnad opp til P50) og usikkerhetsavsetningen (påslag fra
P50 til P85) .

5 P 50 og P85 viser til en san nsynlighe tsfordeling på kostnadsestimatene. Det er 50 prosent sannsynlighet for at
den faktiske kostnaden blir lavere enn P50 (og 50 prosent sannsynlighet for at den blir høyere). Det er 85 prosent
sannsynlighet for at den fa kti sk e kostnaden blir lavere en n P85.
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Kostnadene er helhetlig re - estimert sammenliknet med konseptvalgutredningen og KS1.
Vedlegg H Kostnadsanalyse og finansiering redegjør for utviklingen og endringene i
kostnadene fra KS1.

3.4.1 Kostnads ramme og usikkerhetsavsetning for P rogrammet
Akson j ournal

Kostnadsramme og styringsmål for Programmet Akson j ourn al bør begrenses til kostnader
som kan styres og kontrolleres av " Akson j ournal AS " , altså kostnadene knyttet til
kostnadsområde 1 .

Kostnadsrammen for Programmet Akson j ournal inkluderer kostnader til programledelse,
forberede og gjennomføre anskaffel ser, leverandørstyring, kjøp (lisenser) og tilpasning av
journalløsningen , utvikling av integrasjoner, etablering av tilgangsstyring,
informasjonssikkerhet og personvern, felleskostnader knyt tet til konvertering, kostnader
knyttet til arbeidet med helsefag lig standardisering, sentralt innføringsprosjekt og kostnader
til utvikling av e - læring og klasseromsundervisning.

• Kostnadsrammen for tiltaket settes til 5,9 milliarder, som tilsvarer P85 - kos tnaden.

• Styrings ramme for programmet settet til 4,8 milliarder, s om t ilsvarer P50 - kostnaden.

Tabell 29 viser oppbyggingen av kostnadsestimatet for Progra mmet Akson j ournal.

Tabell 29 Kostnadsestimat for Programmet Akson j ournal

K ostnadsestimat Beløp , gitt 100 prosent deltakelse 6

(Millioner 2019 - kroner, inkludert mva., ikke nåverdijustert)

Grunnkalkyle 3 670

Basisestimat 1 3 84 5

P502 4 7 55

P853 5 9 15

Standardavvik 21 %

Sannsynlighet for basis 17 %

I nvesteringsperiode er 2021 - 2030. Tallene er rundet til nærmeste fem millioner.
1) Basisestimat = grunnkalkyle + uspesifisert . Uspesifisert er anslått til 5 prosent av betalbare kostnader.
2) P50 = basisestimat + forventet tillegg. Forventet tillegg er estimert i egen usikkerhetsanalyse.
3) P85 = forventet kos tnad + usikkerhetsavsetning. Usikkerhetsavsetning er estimert i egen u sikkerhetsanalyse.

3.4.1.1 Drivere til usikkerhet i kostnadsestimatet

Usikkerhetsanalysen viser at forventet tillegg er estimert til 910 millioner kroner og
usikkerhetsavsetningen er estime rt t il 1 160 millioner kroner inkludert mva. Dette gir et P50 -
estimat på 4 7 55 millioner kroner, og et P85 - estimat på 5 915 millioner kroner.

De viktigste driverne til usikkerheten er:

6 Ved forventet deltakelse (kommuner som omfatter 85 prosent av innbyggerne og 60 prosent av
fastlegene utenfor Midt - Norge) vil P85 for Programmet Akson j ournal være 5,6 milliarder kroner
ink ludert mva. og P50 være 4,5 mi ll iarder kroner inkludert mv a.
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• det lange og komplekse innføringsløpet

• risiko for økt omfang som følge av nye lovpålagte krav eller som følge av krav fra
intere ssentene som oppstår i løpet av programmets levetid

• usikkerhet rundt utfallet av anskaffelsen

• grensesnittet mellom investeringskostnader og drift - og forvaltningskostnader, for
eksempel ved at kostn ader som er kategorisert som drift - og forvaltningskostnad er
som følge av tjenestekjøp, av ulike årsaker likevel må finansieres som en
investeringskostnad

• estimatusikkerheten knyttet til enkeltdeler av kostnadsestimatet

3.4.1.2 Kostnader som avhenger av deltakelse

Kos tnadsrammen og styringsrammen tar høyde for at felles journalløsning innføres til alle
kommuner og fastleger utenfor Midt - Norge. Resultatmålet for programmet er at felles
journalløsning skal være innført til kommuner som minimum omfatter 85 prosent av
befo lkningen utenfor Midt - Norge innen 2030. Resultatmålet er satt til 85 prosent fordi tiltaket
er frivillig . Fordi det langsiktige målet for tiltaket er 100 prosent deltakelse er det valgt å sette
kostnadsramme og styrings ramme tilsvarende 100 prosent del take lse

Av kostnadene i styringsrammen for Programmet Akso n j ournal er det primært
lisenskostnader for den nye journalløsningen og infrastruktur for tilgangsstyring som
avhenger av deltakelse .

3.4.2 Lokale innføringskostnader

Innføring av felles kommunal journa l løs ning vi l bety at hver enkelt kommune må planlegge
hva innføringen vil kreve i akkurat sin kommune. Her presenteres et aggregert anslag på hva
de lokale mottaksprosjektene samlet sett vil koste for kommunene. Usikkerhetsanalysen
vurderte også usikkerhet en i dette anslaget, så det er laget et P50 og et P85 - estimat, selv
om disse ikke kan knyttes til formelle styringsnivåer i styringsmodellen.

Disse kostnadsestimatene dekker i all hovedsak det som er beskrevet i avsnitt 3.1.3 om
lokale innføringsaktiviteter . Når det gjelder kostnader til lokal infrastruktur er dette ikke
estimert. D et er for stor variasjon mellom kommunene når det gjelder situasjonen i dag. Det
er antatt a t kommuner med stort etterslep på dette o mråd et uansett vil ha behov for å gjøre
oppgraderinger før 2030 for å kunne håndtere en aldrende befolkning og befolkningens
forventninger om mer digitale tjenester.
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T abell 30 Lokale innføringskostnader

K ostnadsestimat Belø p , git t 100 prosent deltakelse 7

(Millioner 2019 - kroner, inkludert mva . , ikke nåverdijustert )

Grunnkalkyle 3 7 80

Basisestimat 1 3 830

P502 4 0 60

P853 4 4 65

I nvesteringsperiode er 2021 - 2030. Tallene er rundet til nærmeste fem millioner.
1) Basisestimat = g run nkalkyle + uspesifisert . Uspesifisert er anslått til 5 % av betalbare kostnader.
2) P50 = basisestimat + forventet tillegg. Forventet tillegg er estimert i egen usikkerhetsanalyse.
3) P8 5 = forventet kostnad + usikkerhetsavsetning. Usikkerhetsavsetni ng er estimert i egen usikkerhetsanalyse.

3.4.2.1 Drivere til usikkerhet i lokale innføringskostnader

Forventet tillegg er estimert til 230 millioner kroner og usikkerhetsavsetningen er estimert til
4 10 millioner kroner inkludert mva. Dette gir et P50 - estimat på 4 0 60 millioner kroner, og et
P85 - estimat på 4 4 65 millioner kroner.

De største driverne til usikkerheten i de lokale innføringskostnadene er:

• det lange og komplekse innføringsløpet

• kommunenes mulighet og evne til å gjennomføre innføringsløpet som planla gt

• fas tlegenes vilje til å bytte journalsystem

• kompleksiteten og omfanget av konvertering og migrering

• estimatusikkerheten knyttet til enkeltdeler av kos tnadsestimatet

Det er den enkelte kommune som beslutter sine kostnadsrammer og som må styre
usikkerhete n k nyt tet til kostnader i de lokale mottaksprosjektene. Samtidig vil beslutninger og
valg som fattes i det sentrale programmet kunne påvirke kostnadene k nyttet til det lokale
innføringsarbeidet i positiv og negativ retning. Endringsansvarlig i programmet v il vær e
ansvarlig for å flagge slike muligheter og risiko som oppstår og ivareta disse konsekvensene
i vurderingene i programmet.

3.4.3 Finansiering

Felles kommunal journalløsning finansieres av kommunene. Staten finansierer imidlertid
program - og myndighetsopp gav er, som også er en vesentlig andel av de faste
investeringskostnadene i journalløsningen.

3.4.3.1 Fordeling av kostnader

K ostnadene til felles kommu nal journalløsning fordeles mellom staten og kommunene.
Staten dekker forventet kostnad (P50) knyttet til progra m - og myndighetsoppgaver, mens
kommunene dekker resten av kostnadene knyttet til kjøp, etablering, innføring og drift - og
forvaltning av den fel les kommunale journalløsningen. Kommunene må ta kostnaden knyttet

7 Ved forventet deltakelse (kommuner som omfatter 85 prosent av innbyggerne og 60 prosent av
fastlegene utenfor Midt - Norge) vil P85 for de lokale innføringskostnadene være 3,8 milliarder kroner
i nkludert mva. og P50 være 3 ,5 mi lliarder kroner inkludert mva.
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til eventuell utløsning av usikkerhets avsetnin gen (P 85). Lokale innføringskostnader dekkes i
sin helhet av den enkelte kommune .

Kommunenes kostnader knyttet til Programmet Akson journal kan deles i tre ulike grupper :

• Faste betalbare kostnader er kostnader som betales i form av en faktura eller
overfør ing , o g som er anslått i stor grad å påløpe uavhengig av hvor mange
kommuner som velger å ta i bruk journalløsningen. Dette er kostnader som kny tter
seg til oppsett og tilpasning av løsningen, etablering av integrasjoner mot nasjonale
løsninger, felleskost nad er knyttet til konvertering og identitet - og tilgangsstyring og
sentrale innføringsaktiviteter.

• Variable betalbare kostnader er kostnader so m må betales i form av en faktura eller
overføring, men som avhenger av deltakelse. Dette er kostnader knyttet t il lis enser og
identitets - og tilgangsstyring.

• Ressursbidrag er bidrag med personer fra kommunal helse - og omsorgstjeneste som
deltar i forankri ngsaktiviteter knyttet til konkurransegrunnlag og helsefaglig
standardisering. Dette er personer som bidrar i ko rte re perioder eller med små
stillingsprosenter.

3.4.3.2 Finansieringsmodell

Endelig finansieringsmodell for felles kommunal journalløsning vil blant annet avhenge av
detaljer rundt selskapsetableringen av virksomheten "Akson journal AS" som fordeling av
eierbrøk, hv ord an kommunene organiserer sitt eierskap, aksjonæravtaler og
oppkapitaliseringen av selskapet. Disse detaljene vi l ikke være avklart før det sentrale
styringsdokumentet leveres til KS2, men vil avklares i den videre prosess en . Kommunene
må i samarbeid med KS og Helse - og omsorgsdepartementet arbeide videre med disse
spørsmålene i parallell med KS2. Dersom det er 5 - 6 kommuner som velger å gå inn på
eiersiden først, må man se på finansieringsmodeller og risikoavlastning mellom de
kommunene som går i front og de kommuner som kommer etter. Kontrakten med leverandør
kan også påvirke fordelingen mellom faste og variable kos tnader og når disse påløper i tid.

Med utgangspunkt i fordeling av kostnadene og hva slags kostnader det er snakk om , blir
finansieringsmo del len på overordnet nivå som følger:

• Statens kostnader finansieres løpende, for eksempel gjennom årlig tilskudd til
virksomheten «Akson journal AS», eller gjennom innskudd av egenkapital fra staten.

• Investeringskostnader som påløper i «Akson journal AS» f ina nsi eres enten ved at
kommunene skyter kapital som de har lånt (koml. § 14 - 16) inn i virksomheten og/ eller
ved at kommunene garanterer for lån som «Akson journal AS» selv tar opp (koml. §
14 - 19).

• Kommunene, gjennom «Akson journal AS» , må etablere ordning er som jevner ut
investeringskostnaden mellom kommuner som forplikter seg og tar i bruk løsningen
tidli g og kommuner som bestemmer seg for å ta i bruk løsningen sent i
innføringsløpet.

• Kommunenes kostnader (betalbare kostnad og ressursbidrag) som påløper i eg en
virksomhet finansieres av kommunene selv gjennom deres ordinære
budsjettprosesser.

• Kommuner som t ar i bruk felles journalløsning betaler en årlig tjenestepris til "Akson
journal AS" for å dekke kostnader til drift, forvaltning og videreutvikling av l øsn ing en.
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Dersom investeringskostnadene som påløper i "Akson jour nal AS" finansieres
gjennom at "Akson journal AS" tar opp et lån, vil tjenesteprisen kunne settes slik at
den også dekker tilbakebetaling av lånet.

3.5 Gevinstrealiseringsplan
Arbeidet med endrin g o g g evinstrealisering skal sikre at nødvendige endringer oppstår og
implementeres slik at gevinster f aktisk kan realiseres og hentes ut. Hvordan P rogrammet
Akson journal skal arbeide med endring og gevinstrealisering er beskrevet i kapittel 2.3 og
2.11 .

Gevinstrealiseringsplan er et styringsverktøy som skal bidra til en strukturert oppfølging av
gevinster av offentlige tiltak. Gevinstrealiseringsplanen skal være et st yri ngs verktøy for
P rogramme t Akson journal for å sikre at sentrale gevinster følges opp o g realiseres. Som et
styringsverktøy bør planen oppdateres løpende og utvikles i takt med tiltaket, og særlig i
forbindelse med at arbeidet med gevinstrealiseringsplan er beg ynner i kommunene. Det vil
være behov for å oppdatere gevinstpotensial et nærmere ti dspunktet for innføring av felles
kommunal journalløsning som er forventet å starte i 2025 .

3.5.1 Gevinster av felles kommunal journalløsning

Felles kommunal journal løsning er be regnet å ha positive nyttevirkninger for samfunnet.
Dette er dokumentert i den samf unnsøkonomiske analysen i vedlegg J Oppdatert
samfunnsøkonomisk analyse . Basert på virkningene i den samfunnsøkonomiske analysen er
det definert fem gevinster av felle s k omm unal journalløsning . De fem gevinstene er :

• Frigjort tid for personell som jobber i kommunal helse - og omsorgstjeneste

• Færre uønskede hendelser i kommunal helse - og omsorgstjeneste

• Bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til kommunal helse - og omsorgs tje nes te

• Bedre IKT - sikkerhet og enklere ivaretakelse av personvern

• Bedre styringsinformas jon og grunnlag for erfaringsdeling og kvalitetsforbedring i
kommunal helse - og omsorgstjeneste, forskning og innovasjon

Disse er ytterliggere beskrevet i vedlegg K Ge vin str ealiseringsplaner.

3.5.2 Prioritering og fordeling av gevinster

Prioritering av gevinster handler om hvilken prioritet gevinsten skal ha i gevinstarbeidet.
Prioriteringen er gjort med utgangspunkt i en vurdering av gevinstpotensialet, strategisk
viktighet , m ålb arhet, kausalitet og risiko.

Fordeling av gevinster handler om hvem som får nytte av gevinsten. Flere gevinster kan
oppstå andre steder enn der investeringen finner sted. Hvem som får nytte av gevinstene er
viktig å ta med i vurderingen av hvordan g evi nst ene omsettes.

Tab ell 31 viser hvilken prioritet de ulike gevinstene bør få i gevinstarbeidet og hvem som får
nytte av dem. Underlaget for vurderingene er nærmere beskrevet i vedlegg K
Gevinstreali serin g splaner .
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Tab ell 31 Prioritering av gevinster i gevinstarbeidet og hvem som kan få nytte av gevinstene

G evinst
Prioritet i
gevinstarbeidet

Hvem kan få nytte av gevinsten?

Færre uønskede hendelser i
kommunal helse - og
omsorgstjeneste

1

In nbygge r
Helsepersonell i kommunal helse - og omsorg stjeneste8

Kommunen
Spesialisthelsetjeneste
Samfunnet

Frigjort tid for personell som
jobber i kommunal helse - og
omsorgstjeneste

2
Innbygger
Helsepersonell i kommunal helse - og omsorgstjeneste9

Kommun en

Bedr e innbyggeropplevelse og
økt tillit til komm unal helse - og
omsorgstjeneste

3
Innbygger
Kommunen
Samfunnet

Bedre IKT - sikkerhet og enklere
ivaretakelse av personvern

4
Innbygger
Kommunen
Samfunnet

Bedre styringsinformasjon og
grunnlag for erfarin gsd eling
og kvalitetsforbedring i
kommunal helse - og
omsorgstjeneste, forskning og
innovasjon

5

Innbygger
Kommunen
Spesialisthelsetjeneste
Samfunnet
Andre

3.5.3 Gevinstrealiseringsplan for P rogrammet Akson j ournal

Gevinstrealiseringsplanen er detaljert ut i ved leg g K Ge vinstrealiseringsplaner. Dette
beskriver hvo rdan gevinster av felles kommunal journal løsning skal måles og følges opp i
P rogrammet Akson journal . P rogrammet bør operasjonalisere planen på en måte som gjør at
målinger og måloppnåelse kan sees i sam men heng f ortløpende. Det vil være nødvendig å
videreu tvikle gevinstrealiseringsplanen frem mot innføring av felles kommunal journalløsning,
og bør spesielt sees i sammen heng med det lokale gevinstarbeidet i kommunene.

Gevinstrealiseringsplanen tar utgangs pun kt i D FØs mal for gevinstrealiseringsplan og
beskr iver:

i) Hvem som er ansvarlig for at gevinsten realiseres

ii) Årsaks - og virkningssammenhengen fra tiltak til endring og g evinst

iii) Hvilke indikatorer som skal måle at nødvendig endring og gevinst oppstår

iv) Hvor of te endrin g og gevinst skal måles, og med hvilken kild e

v) Endrings - og gevinstpotensialet

vi) Hvordan gevinsten kan omsettes

vii) Risiko for redusert gevinst og hvordan risikoen kan reduseres

8 He runder selvstendig næringsdrivende fastleger og andre avtaleparter
9 Herunder selvstendig næringsdrivende fastleger og andre avtaleparter
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3.5.3.1 Nullpunktsmålinger

En nullpunktsmåling skal måle tilstanden før felles kommu nal journ al innføres i
virksomhetene , og er en viktig del av gevinstrealiseringsplanen. Dette gjør det mulig å
sammenlikne tilstanden før og etter at journal løsningen har blitt implementert. Hensikten er
altså å finne ut hva effekten av tiltaket har vært.

Pr ogramm et Akson journal må gjøre en nullpunktsmålin g av gevinstene beskrevet i
gevinstrealiseringsplanen rett før første kommune kobler seg på. For å følge med på
måloppnåelse må programmet gjøre oppfølgende målinger etter hvert som flere kommuner
kobler se g på.

F elles mottaksprosjekt må gjennomføre en nu llpunktsmåling for sine kommuner så tett opp til
implementering som mulig. Målingen bør gjennomføres per kommune slik at lokal
måloppnåelse og gevinstrealisering kan følges opp.

3.5.3.2 Følgeforskning

Forprosj ekt et for Akson har identifisert et utvalg av kvalite tsindikatorene i helse - og
omsorgssektoren , samt andre relevante indikatorer, som kan benyttes som
endringsindikatorer eller gevinstindikatorer. Det er likevel vesentlige effektområder hvor det
er nødven dig å inn hente nye data, utvikle nye indikatorer even tuelt tilpasse målemetoder til
nye områder, og å se etter uventede konsekvenser a v tiltaket . Følgeforskning kan dekke
disse behovene.

F ølgeforskning kan defineres som forskning som følger en prosess hvo r m an er opptatt av
"hvorfor ting blir som det blir" i stedet for effekter og konsekvenser (13) . Dette er en god
tilnærming til å fange opp uventede virkninger knyttet til innføring og bruk av felles kommunal
journalløsning. Im idl ertid er det behov for å innhente nye data også. B ruken av
følgeforskning bør derfor også utvide s med tilpasning av kvantitative me toder til å innhente
data på områder som ikke er dekket av eksisterende kvalitetsindikatorer. F ø lgefo r skning kan
også være et nytti g verktøy i endringsarbeidet i programmet.

Program met Akson j ournal vil ha ansvar for å initiere og koordinere behovet for f orskning.
Det kan være hensiktsmessig å ta kontakt med universitets - og hø y skolemiljøene og
Forskningsrådet tidlig for å a vkl are mu lighetene for følgeforskning.

3.6 Fremdriftspla n
Gjennomføringsstrategien for Programmet Akson journal beskriver hvordan felles kommunal
journalløsning skal gjennomføres og hvordan fasene tentativt er lagt ut i tid. Endelig
gjennomføring vil avklares i løpet av leverandørdialogen og anskaffelsen. Frem driftsplanen
viser derfor kun en oppsummering av de viktigste milepælene . En esti mert bemanningsplan
er tilgjengelig i v edlegg H Kostnadsanalyse og finansiering. Den er estimert med
utgangspunkt i period ise rte ko stnadsestimater.

Tabell 32 viser de mest sentrale milepælene i gjennomføringsstrategien for Programmet
Akson j ournal. Disse baserer seg på tidslinjen i gjennomføringsstrategien, kapittel 2.2.1 , og
er betinget på in vesteringsbeslutning i 2020.

Milepælene vil være gjenstand for re - planlegging i etterkant av gjennomført anskaffelse og
valg av leverandør.
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Tabell 32 Milepæler for Programmet Ak son journa l

# Fase Beskrivelse Frist

1 Anskaffelse M obilisering og oppstart av Programmet Akson j ournal. Januar 2021

2 Anskaffelse Forpliktelsesavtaler mellom " Akson journal AS " og et
tilstrekkelig antall kommuner er inngått.

September 2021

3 Anskaffels e K unngjør ing av konkurransegrunnlag . Høsten 2021

4 Anskaffelse Valg av leverandør(er) . Desember 2022

5 Etablering og
tilpasning

Oppstart m obilisering til etablering - og tilpasningsfasen. Januar 2023

6 Etablering og
tilpasning

" Akson journal AS " har eta ble rt en d rift - og
forvaltningsorganisasjon.

Januar 2 025

7 Etablering og
tilpasning

Oppstart innføring av ny felles journalløsning til kommunene
som vil inngå i innføringsprosjekt 1.

Januar 2025

8 Innføring Oppstart av innføring til neste kommunegruppe. Jan uar 202 6

3.7 Kvalitetssikring
Programmet Akson journa l skal gjennomføre kvalitetssikring med en strukturert og metodisk
tilnærming gjennom programmets levetid for å sikre at programmet er lønnsomt og leverer
tilfredsstillende kvalitet til de avtalte milepæ len e. Prog rammet skal ta hensyn til overordnede
ramme r , eksterne krav og til tilgrensede prosjekter og programmer som en del av
kvalitetssikringsarbeidet . Det skal legges til rette for at prosjektene kan benytte prosesser for
et sikkert og kontrollert gjen nom førings løp og at løsningene som produksjonsettes o p pfyller
krav og spesifikasjoner.

I programstyringen inngår kvalitetssikring som en av hovedaktiviteten e. Programeier vil være
ansvarlig for at programmet har en strategi for kvalitetssikring og for å fø lge krav t il
kvalitetssikringsgjennomganger som progr a mmet setter. Programleder vil være ansvarlig for
at aktiviteter knyttet til kvalitetssikring gjennomføres og dokumenteres.

Kvalitetssikringen skal i tillegg til å sikre tilfredsstillende kvalitet, kunne bi dra med innspill til å
forbedre og effektivisere r utiner og prosesse r . Resultate r fra
kvalitetssikrings gjennomgangene vil være en del av informasjonsgrunnlaget til
beslutning spunktene beskrevet i kapittel 2.2.1.5 .

3.7.1 Kvali tetssikringsområder

Programmet skal fokuser e på områdene forretningsverdi, prosesskvalitet og produktkva litet:

• Forretningsverdi: Sikre at programmet leverer verdi gjennom å styre mot gevinstene
identifisert for programmet , sørge for at resultat m ål nås og bidra til realisering av
effektmål .

• Prosess kvalitet: Sikre kvalitet og kontinuerlig forbedring i alle pr osjektprosesser.

• Produktkvalitet: Sikre at prosjektleveransene oppfyller løsningsspesifikasjon og
kvalitetskrav.
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3.7.2 Prinsipper for kvalitetssikri ng

Kvalite t skal sikres gjennom kvalitetssikringsprin sipper som tar utgangspunkt i rammeverket
fra MSP. Prinsippene setter krav til kvalitetssikringsaktiviteter både på program - og
prosjektnivå. Følgende fem prinsipper legges til grunn:

• Uavhengighet i kval ite tssikri ngen
Kvalitetssikring skal gjennomføres av uavhengige og objektive parter som ikke har
direkte tilknytning til programmet eller påvirkning på programmets leveranser.

• Integrert del av programmet og prosjektene
Kvalitetssikring skal være en integre rt del av programmet gjennom planer som
indikerer til hvilken tid programmet skal planlegge, koordinere og gjennomføre
kvalitetssikringsaktiviteter for å sikre tilfredsstillende produktkvalitet, lønnsomhet og at
programmet er innenfor avtalte kostnadsramme r, samt fo r å kunne støtte
beslutningsprosesser.

• Kval itetssikringen skal knyttes til kontrollpunkter i p rogrammet og prosjektet
Kvalitetssikringsaktiviteter skal knyttes til kontrollpunkte ne i programmet og
prosjekte ne, og til de løpende løypemeldingene so m e r planl agt underveis.

• Fokusere på risikoområder
Kv alitetssikringsaktivitetene skal være basert på uav hengige risikovurderinger med
fokus på områdene som er identifisert med høy risiko.

• Iverksette tiltak for å håndtere resultater fra kvalitetssikringen
P rog rammet skal håndtere resultater fra kvalitetssikri ngsaktivitetene på en effektiv og
konsistent måte f or å sikre at nødvendige tiltak iverksettes, og ved behov eskaleres til
programstyret.

3.7.3 Ekstern kvalitetssikring

Det er anbefalt at P rogrammet Akson jour nal engasj ere r eksterne kvalitetssikrere for
kvalitet ssikringsaktivitetene som skal gjennomføres i forbi ndelse med hovedleveransene i
prosjektene.

Helse - og omsorgsdepartementet kan ved behov stille krav om egne
kvalitetssikringsgjennomganger for å sikre a t p rosjekt ene leverer resultater med
tilfredsstillend e kvalitet og at programmet styrer utviklingsretnin gen i henhold til målbildet.

Programmet må legge til rette for at eksterne kvalitetssikrere effektivt får tilgang til nødvendig
grunnlag for å utføre si ne kvalite t s sikringsgjennomganger.
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4 Prosjektstrategi s teg 1 i
utviklingsretningen for samhandling

Prosj ektstrategi for s teg 1 i utviklingsretningen for samhandling omhandler hvordan s teg 1
skal gjennomføres for oppnå hensikten og målene , samt legge til re tte for re alisering av
målbildet for helhetlig samhan dling .

Gjennomføringen av s teg 1 skal følge beste praksis innenfor både program - og
prosjektstyring. Prosjektstrategien legger derfor til grunn MSP - rammeverket for
programstyring og P rince 2 - rammeverket for underl iggende prosjekter.

4.1 Usikkerhet som håndter es i prosjektstrategien
Gjennomføring av steg 1 er omfattet av mange forhold som bidrar til betydelig usikkerhet.
Resten av prosjektstrategien beskriver hvordan steg 1 skal gjennomføres for å håndtere
us ikk erheten .

Usikkerhet knyttet til helhetlig styri ng av programmer og prosjekter som
pågår i parallell

Parallelt med gjennomføringen av Programmet Akson journal og Programmet
Akson samhandling , er det flere andre pågående programmer og prosjekter som
vi der eføres. Dette er tiltak som tilrettelegger for bed re sa mhandling gjennom
kjernejournal, innfører pasientens legemiddelliste i dagens løsninger hos
kommuner og fastleger, ferdigstiller sentral forskrivningsmodul og viderefører
pågående nasjonalt arbeid m ed F elles språk. F lere pågående programmer og
prosjek ter e r avhengig av leveranser fra steg 1 , blant annet tiltak knyttet til
dokumentinnsyn, dokument - og datadeling og felles kommunal journalløsning .
Avhengigheter, synergier og grensesnitt mellom parallel le program mer skaper
usikkerhet og gjør det nødvendig med helhetlig styring.

Kapittel 1.1.5.3 beskriver overordnet organisering og ansvarsdeling for felles
kommunal journalløsning og steg 1. Kapittel 1 .6 beskriver hvordan avhengigheter
mellom pågående programmer og prosjekter og hvordan sentrale grensesnitt skal
følges opp.
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Usikkerhet knyttet til styr ing av målbilde t for helhetlig samhandling

Målbildet for helhetl ig samhand li ng skal realiseres gjennom en stegvis
til nærming, der det fattes investeringsbeslutning for ett og ett steg. Som del av
steg 1 skal det gjennomføres forprosjekt for steg 2, der det skal pekes på innhold
i steg 2 og hvordan dette skal styres og fin ansiere s. I tillegg til styring og
finansiering av sentrale løsninger for samhandling, må forprosjektet peke på
hvordan det skal skapes trygghet for at den enkelte virksomhet gjennomfører
nødvendige lokale investeringer for å ta i bruk og realisere nytt e f ra de
s am handlingsløsningene som det investeres i sentralt.

Helsefaglig ansvar lig har et særlig ansvar for å sikre at valg og beslutninger både
i steg 1 og fremtidige steg, støtter opp om utviklingsretningen og det helhetlige
målbildet. Videre er alle sen trale i nt eressenter i representert i programstyret for
steg 1 . F orprosjekt for steg 2 må vurdere behov for endringer i styringsmodellen i
kommende faser.

Behovet for en forpliktende styringsmodell for å realiseres målbildet for
samhandling er beskrevet i k apittel 1.1.5.4 . Kapit tel 4.5 beskriver
styringsmodellen for steg 1 og helsefaglig ansvarlig er beskre vet i kapittel 4.5.5 .

Usikkerhet kn yttet t il å realisere målbilde for helhetlig samha ndling

Det er stil t krav om at konseptet skal legge til rette for effektiv samhandling
mellom den kommunale helse - og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Med effektiv samhandling menes at nødve ndi ge hels eopplysninger utveksles
automatisk basert p å dokument - og datadeling.

Kartleggingen av behovene viser a t ambisjonsnivået for samhandling mellom de
ulike aktørene er omfattende. En analyse av behovene opp mot løsninger som er
tilgjengelig i dag v ise r at de fleste av informasjonstjenestene enten ikk e
eksisterer, eller de har et middels til stort behov for for bedring. Det høye
ambisjonsnivået sammenliknet med dagens situasjon gir usikkerhet rundt
realisering av målbildet for helhetlig samhandling.

Hov edtilta ket for å styre usikkerheten er den stegvis e tilnærmingen til
utviklingsretningen for samhandling. Forpr osjekt for steg 2 skal vurdere de
fremtidige stegene i utviklingsretningen.

4.2 Gjennomføringsstrategi
Gjennomføringsstrategien beskriver hvord an steg 1 planlegges gjennomført. Strategien
adresser er kritikalitet og usikkerhet relatert til arbeidsomfang, gjennomføringsplan,
organisering og styring og forhold til omgivelsene. Gjennomføringsstrategien er foran kret i
hensikt, mål, kritiske suksessfak tor er, ram mebetingelser og usikkerhetsbildet.

4.2.1 Overor dnet gjennomføringsplan for steg 1

Gjennomføringen av steg 1 vil organiseres i et program, heretter omtalt som Programmet
Akson samhandling , og l everansene i programmet organiseres i separate underligge nde
prosje kter .
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Figur 29 illustrerer gjennomføringsplanen for steg 1 med underliggende prosjekt er, og
hvordan leveranser fra steg 1 skal integreres med felles journalløsning og bidra til
samhandlingskapabiliteter i jo urnallø sningen. Innretningen av steg 1 må være gje nstand for
løpende vurdering og prioritering for å sikre koordinering med tilgrensen de programmer og
prosjekter. Innholdet i prosjektene er nærmere beskrevet i kapittel 1.1.5.4. og i v edlegg G
Løsningsom fan g og - a rkitektur .

Figur 29 G jennomføringsplan for steg 1

4.2.1.1 G jennomføring av grunndata og tillitstjenester

Gjennomføringen vil kreve både standardisering s - og normering sarbeid og
utviklingsaktiviteter. Norsk Helsenett SF vil i hen hold ti l avtale med direktoratet være
ansvarlig fo r å g jennomføre nødvendige anskaffelser knyttet til utviklingsakti viteten og
ev entuelle anskaffelser av kapasitet eller tjenester knyttet til drift og forvaltning av de
tekniske løsningene .

Arbeidet med gru nndata og tillitstjenester vil ta utgangspunkt i p ågående arbeid knyttet til
modernisert grunndata plattform og den n y e grunndatatjeneste n Person. Dette utvikles i
forbindelse med prosjektet MF Helse, som innfører modernisert folkeregister i helse - og
om sor gssekto ren. Det vil være en fordel dersom kompetan sen og erfaringene som er bygget
opp gjennom prosjektet MF Helse k an brukes videre i arbeidet med grunndata i steg 1 .

HelseID er en eksisterende tjeneste som tilbyr autentisering av helsepersonell og
vir kso mhet er , og legger til rette for data - og dokumentd eling i helsesektoren . D agens løsning
er imidlertid ikke skalerbar for nasjonal innføring . I tillegg pågår det arbeid knyttet til
målarktiktur for data - og dokumentdeling og tillitstjenester i Direktora tet for e - helse. Arbeidet
med etablering av tillitstj enester , inkludert API - m anagement, bør bygge videre på pågående
ar beid i både Direktoratet for e - helse og Norsk Helsenett SF.

Arbeidet med grunndata og tillitstjenester vil pågå i parallell og må sees i sam menheng med
hverandre. Det er lagt til grunn at pr osjektet kan starte opp i 2021 etter at det foreligger en
investeringsbeslutning. Nye grunndatatjenester og tillitstjenester som utvikles vil løpende
gjøres tilgjengelig for bruk av sektoren. Prosjektet er planlag t avsluttet i løpet av 2024.

Den felles kom munale journalløsningen vil benytte moderniserte tjenester og nasjonale
tillitstjenester og vil ha en avhengighet til leveransene i dette prosjektet. Det må etableres
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avtaler og felles planer på prosjekt niv å for å avklare tidspunkt for leveranser som er
ti dskritisk for felles journalløsning.

Løsninge ne som utvikl es vil driftes og forvaltes av Norsk Helsenett SF i tråd med den
etablerte ansvarsdelingen mellom Direktoratet for e - helse og Norsk Helsenett SF.

4.2.1.2 Gj ennomfø ring av nasjonal informasjonstjeneste for o ppslag av
laboratorie - og radiologisvar

Gjennomføringen vil både kreve utvikling og arbeid rundt teknisk og helsefaglig
standardisering. Det må også koordineres opp mot offentlige og private lab - og
r adi olo givirks omhetene slik at de får gjort nødvendig end ringer på sin side. Norsk Helsenett
SF v il i henhold til avtale med direktoratet være ansvarlig for å gjennomføre nødvendige
anskaffelser knyttet til utviklingsaktiviteten og eventuelle anskaffelser av k apa sitet e ller
tjenester knyttet til drift og forvalt ning av de tekniske løsningene .

Informas jonstjenesten skal bygge videre på eksisterende løsninger. Oppslag skal kunne skje
gjennom kjernejournal og videreutvikling av eksisterende meldingsstandarder skal sø rge for
at lab oratorie - og r adiologis var gjøres ti lgjengelig for oppslag. Arbeidet i prosj ektet bør derfor
bygge på eksisterende kompetanse og erfaring rundt disse løsningene.

Det er lagt til grunn at prosjektet kan starte opp i 2021 etter at investerin gsb eslutni ng er
fattet. Tjenesten skal være overlever t til drift og forvaltning i Norsk Helse nett SF innen
utgangen av 2024, i tråd med den etablerte ansvarsdelingen mellom Direktoratet for e - helse
og Norsk Helsenett SF.

4.2.1.3 Gjennomføring av forprosjekt for st eg 2

Forpr osjekt for steg 2 skal blant annet vurdere den tekniske beskaffenheten i dagens
nas jonale e - helseløsninger og vurdere løsningsstrategi er for å realisere det langsiktige
målbilde t for helhetlig samhandling. Direktoratet for e - helse vil måtte gjenn omf øre det te
arbeidet i tett samarbeid med Norsk Hels enett SF. Anbefalingene i forprosjektet må også
sees i lys av fremdrift og utvikling i moderniseringen av journal - og kurveløsningene i
spesialisthelsetjenesten, fremdriften i arbeidet med felles kommuna l j ournall øsning og hvilke
krav myndighetene vil stil le til journalløsningenes samhandlingsev ne i årene fremover.

For å adressere u sikkerhet knyttet til å realisere målbildet for helhetlig samhandling og
u sikkerhet knyttet til å håndtere behovet for flek sib ilitet og endringsevne i helhetlig
samhandling bør forprosjektet for steg 2 legge til grunn arkitekturprinsippene som beskrives
i nnledningsvis i kapittel 1.2 .

Forprosjektet må vurdere hva som er hensiktsmessig mo d ell fo r styring, organi sering og
finansiering av fremtidige steg i utviklingsretningen. For å sikre at fremtidige investeringer i
sentral samhandlingsfunksjonalitet oppnår ønsket effekt, er det også viktig at aktørene i
sektor forplikter seg til å gjen nom føre nø dvendige invester inger i lokale løsninger o g ta i bruk
de ny e nasjonale løsningene.

Styringsmodellen for Programmet Akson samhandling må ta høyde for representasjon og
involvering som sikrer legitimitet og involvering av interessentene i arbeidet me d forpr osjekt
for steg 2 .

Forprosjektet vil start e opp i 2021 etter at investeringsbeslutning er fattet. Forprosjektet skal
levere et sentralt styringsdokument innen utgangen av 2022. Det må gjennomføres KS2 av
styringsdokumentet dersom investeringsfor sla get ove rstiger terskelve rdien på 300 millioner
kro ner.
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4.2.2 K ontroll - og beslutningspunkter

Steg 1 er første trinn i realiseringen av målbildet for samhandling. Stegvis tilnærming til
realisering av målbildet innebærer flere kontroll - og beslutningspunkter for målbil det i sin
helhet. For å redusere risiko eta bleres det imidlertid også egne kontroll - og
beslutningspunkter i steg 1 . Kontrollpunktene for steg 1 knytter seg til både programmet og
de enkelte prosjektene. Ved kontrollpunktene må det vurderes hvorv idt utvikl ingen
understøtte r målbildet, og om forvent et fremtidig nytte forsvarer kostnader og risiko.

Det legges til grunn tre overordnede kontroll - og beslutningspunkter knyttet til steg 1 som
skal gjennomføres i perioden 2021 - 2023. I tillegg vil det væ re løpende kontroll og
rapp ortering både på prosjekt - og programnivå som illustrert i Figur 30 .

Figur 30 Inngangs - og utgangskriterier for Programmet Akson samhandling

I nngangskriterier og utgangs kriterier beskriver hva som må oppfylles fø r en fase kan starte
opp og hva som må være utført/oppfylt før en fase kan lukkes . Figur 30 lister opp inngangs -
og utgangskriteriene for de ulike prosjektene i p rog rammet og de neste avsnittene beskriver
fasene og deres inngangs - og utgangskriterier nærmere.

Tabell 33 Inngangs - og utgangskriterier i steg 1

P rosjekt Inngangskriterier Utgangskriterier

Grunndata - og tillitstjenester • Stor tin gsbeslu tning 2020 .
• Prosjektressurser

tilgjengelige for program -
og
prosjektorganisasjonen.

• Styringsmodell for
programmet og for
prosjektene er etablert.

• Etablert moderniserte grunndatatjenester
for Virksomhet og Personell .

• Tillitstjenester som understø tte r nasjo nal
innføring av data - og dokumentdeling
so m samhandlingsfor mer.
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Nasjonal
informasjonstjeneste for
oppslag av laboratorie - og
radiologisvar

• Stortingsbeslutning 2020 .
• Prosjektressurser .

tilgjengelige for program -
og
prosjektorganisasjonen.

• Styrin gsm odell f or
programmet og for
prosjektene er etabler t.

• Etablert nasjonal informasjonstjeneste for
oppslag av laboratorie - og radiologisvar .

Forprosjekt steg 2 • Stortingsbeslutning 2020 .
• Prosjektressurser

tilgjengelige for program -
og
prosjektorganisasjon en.

• Styrin gsmodell for
programmet og for
prosjektene er etablert.

• Forprosjektet har levert SSD for steg 2 i
utviklingsretningen for samhandling.

Programmet Akson samhandling skal lede og styre de tre underliggende prosjektene i
programstrukturen for steg 1. Inngan gskriterier for å starte opp pr ogrammet vil i første
omgang være at tiltaket besluttes i Stortinget høsten 2020. Programmet må også før oppstart
vise til program - og prosjektmandater og planer for hvert av prosjektene. Programmet må ha
sikret til gje ngelige ressurser for både programmet og prosjekte ne, og ha etablert nødvendige
styringsstrukturer. Utgangskriteriet for programmet er at prosjektene er levert i henhold til
respektive planer. Utgangskriterier for de enkelte prosjektene er beskrevet nær mer e under :

Grunndata - og tillitstjeneste r

Utgangskri terier for prosjektet vil være at det er etablert moderniserte grunndatatjenester for
Virksomhet og Personell som kan benyttes i forbindelse med tilgangsstyring i den felles
kommunale journalløsningen og at det er etablert tillitstjenester som håndterer na sjonal
innføring av samhandlingsløsninger . Prosjektet må i tillegg ha opparbeidet tillit til
grunndataene slik at disse kan benyttes til flere formål knyttet til samhandling i helse - og
omsorgstjenesten.

Na sjonal informasjonstjeneste for oppslag av laborat orie - og radiologisvar
Utgangskriteriet er å ha etablert en informasjonstjeneste som kan forvalte og tilgjengeliggjøre
lab oratorie - og r adiologi svar gjennom kjernejournal.

Forprosjekt for steg 2

Utgangs kri teriet for forprosjektet vil være et sentralt styr ingsdokument for steg 2 i
utviklingsretningen for samhandling som blant annet vil beskrive de gjennomførte tekniske
vurderingene knyttet til en samhandlingsplattform og et overordnet veikart der målbilde t
s tykkes opp i håndterbare arbeidspakker . D et sentra le styringsdokumentet for steg 2 vil også
beskrive finansiering, organiserin g , styrings modell og plan for gjennomføring av steg 2 .

4.2.3 Innføring av steg 1

I nnføringen av felles kommunal journalløsning inklu der e r alle de nasjonale
samhandlingsløsningene som fi nnes på det tidspunktet journal løsningen blir innført i en
virksomhet . For kommuner og andre selvstendig næringsdrivende som velger å ikke ta i bruk
journalløsningen, vil disse aktørene måtte gå i dialog me d N orsk Helsenett SF og egne
leverandører for innf øring av samhandlingsfunksjonaliteten. Innføring av
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samhandlingsfunksjonalitet i steg 2 vil planlegges og beskrives i forprosjekt for steg 2 i
utviklingsretning for samhandling .

Når det gjelder innførin g t il spes ialisthelsetjenesten overtok N orsk Helsenet t SF fra 1.1.2020
eierskap og forvaltning av d agens nasjonale e - helse løsninger . Dette ansvaret har tidligere
ligget hos Direktoratet for e - helse. Norsk Helsenett SF har også det operative ansvaret for
in nfø ring av eksisterende samhandlingsfunksjonalitet, g jennom etablerte prosjekter og de
regionale helseforetakene.

4.3 Sikkerhetsstrategi
IKT - sikkerhet og personvern har høy prioritet i arbei det med steg 1 i utviklingsretningen for
samhandling.

4.3.1 Risiko - og sårba rhe tsanaly sen og personvernvurdering

For å sikre inne bygd personvern ble arbeidet med personvernvurderinger og risiko - og
sårbarhetsanalyser startet tidlig. I utredningen av Én innbygger - én journal (2016) ble det
gjennomført overordnet personvernvurderin g, og i ko nseptvalgutredningen for nasjonal
løsning f or kommunal helse - og omsorgstjeneste (2018) ble det gjennomført overordnet
personvernkonsekvens - vurdering for de tre alternative kon septene.

Etter konseptvalg og videre arbeid i forprosjektet med å sp esi fisere og definere løsningene
har ROS - analysen (se vedlegg N Overordnet risiko - og sårbarhetsanalyse) blitt revurdert og
oppdatert med fokus på de n felles kommunal e journalløsningen.

Steg 1 i helhetlig samhandling omfatter modernisering av grunndatatje nes tene,
v idereutvikling og etablering av tillitstjen ester, meldingsutveksling via N orsk Helsenett SF og
etablering av en ny nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og radiologisvar
som skal tilgjengeliggjøre helseopplysningene via kjerne jou rnal. I tillegg omfattes de
eksisterende nasjonale behandlingsrettede helseregistrene; Nasjonal kjern ejournal og
Reseptformidleren som del av samhandlingsløsningen.

Det er for alle disse løsningene enten allerede gjort en vurdering av risiko eller det s kal
gjøres en slik vurdering. Det er derfor ikke natu rlig å gjøre det i denne vurderingen.

Videre er det gjennomført en oppdatert personvernvurdering omtalt i eget vedlegg M
Overordnet personver nvurdering . Det legges til grunn at det på sikt vil være behov fo r å
gje nnomføre flere personvernkonsekvensvurderin ger eller Data Protection Impact
Assessment (DPIA) , jf. EUs personvernforordning art 35 .

4.3.2 Roller og ansvar i arbeidet med sikkerhet

Arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern vil basere seg på Dire kto rat for e - helse
sitt ledelsessystem for informasjo nssikkerhet og eksisterende policyer. Tabell 34 inneholder
en ikke - uttømmende liste med oppgaver som Programmet Akson samhandling må utføre.
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Tabell 34 Roller og ansvar for arbeide t med sikkerhet

R olle Ansvar

Programeier for Akson
Samhandling

Sikre at det g jennomføre s risikovurderinger og
personvernkonsekvensutredninger og sørge for at identifiserte risikoer
behandles.

Sikre at styring smo dell for inf ormasjonssikkerhet og personvern som g jelder for
de nasjonale samhandlingsløsningene o ppdatere s , som følge av gjennomført e
risikovurderinger og personvernkonsekvensvurderinger.

4.4 Kontraktstrategi
Direktoratet for e - helse vil ha overordnet ans var for å reali sere steg 1 og vil gjennomføre
forpros jektet av steg 2 i tett samarbeid med Norsk Helsenett SF .

Norsk Helsenett SF vil i henhold til avtale med direktoratet være ansvarlig for å gjennomføre
nødvendige anskaffelser knyttet til utviklingsakti vit eten i Grunn data, HelseID og
tillitstjenester , API - management og informasjonstjeneste r for oppslag av laboratorie - og
radiologisvar. Norsk Helsenett SF vil også være ansvarlig for ev entuelle anskaffelser av
kapasitet eller tjenester knyttet til drift og fo rvaltning av de tekniske løsningene.

Direktoratet for e - helse vil være ansvarlig for ev entuelle anskaffelser vedrørende f orprosjekt
for steg 2 feller andre områder som går ut over avtalen direktoratet har med Norsk Helsenett
SF .

4.4.1 Anskaffelsesområder s te g 1

Figur 31 angir overordne t omfanget av kontraktstra te gien for steg 1 i utviklingsretningen for
samhandling. For en nærmere beskrivelse av innholdet vises det til kapittel 1.1.5.2 .

Figur 31 Anskaffelsesområder for kontraktstrat egien for s teg 1
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S teg 1 i utviklingsretningen har et begrenset omfang sammenlignet med omfanget for felles
kommunal journalløsning og med målbildet for helhetlig samhandling. Det er særlig to
hensyn som må adresseres gjennom kontraktstrategien for steg 1.

• Behovet for ivareta helheten i komponentene i steg 1 og at disse skjer i tråd med
målbildet for helhetlig s amhandling

• Behovet for å sikre tilgang på kompetanse og kapasitet i leverandørmarkedet til å
løs e b ehovene for utvikling

4.4.2 Behovet for ivareta helheten mellom omfang i steg 1 og
målbildet for helhetlig samhandling

De mest omfangsrike tiltakene i steg 1 i ut viklings retningen for helhetlig samhandling er
etableringen av byggeklossene i felles grunnmur f or digitale tj enester som understøtter
skalering av n ye samhandlingsformer (dokument - og datadeling).

De nye tjenestene på grunndataplattformen (Virksomhet og P ersonell) må bygge videre på
nylig utviklede byggeklosser, og må inngå i den samme helheten som dis se. Også
ti llitstjenestene (HelseID og Personvernk omponenten) er en videreutvikling av eksisterende
byggeklosser.

I parallell med at de nye komponentene etab leres vil det gjennomføres et forprosjekt for
hvordan steg 2 i utviklingsretningen av helhetlig sam handling sk al gjennomføres. I dette
forprosjektet vil det også vurderes hvordan etablere en helhetlig samhandlingsplattform. Det
er avgjørende at de nye komp onentene i størst mulig grad kan og vil inngå som en del av
dette målbildet.

4.4.3 Behovet for tilstre kke lig kapasit et med riktig kompetanse til å
foreta u tviklingen og sikre leveransene

For å adressere behovet for kompetanse og kapasitet til å ivareta behovene knyttet til
utviklingen av de nasjonale løsningene, gjennomførte Direktoratet for e - helse i 201 9 e n
anbudskon kurranse for å inngå nye rammeavtaler. Rammeavtalene kan også benyttes av
Norsk Helsenett SF. Anbudskonkurransen omfattet følgende 10 tjenesteområ der med
tilhørende fagområder:

• P rogram - og prosjektledelse
• S trategisk rådgivning
• B ehovsanalyse o g l øsningsspes ifisering
• Løsningsutvikling
• Test og tes tledelse
• Helsefag
• F orebyggende sikkerhet og beredskap
• I nformasjonssikkerhet og personvern
• Kommunikasjon og formidling
• K unnskap, analyse og evaluering

D irektoratet for e - helse og Norsk Helsenett SF valgte å inngå kontr akt med 30 leverandører
for å dekke beh ovet knyttet til videreutvikling av samhandlingsløsningene. I tillegg har Norsk
H elsenett SF en gjeldende dynamisk innkjøpsordning på en rekke kompetanseområder.
Denne gjelder for helseforvaltningen (Bio tek nologirådet , Direktoratet for e - helse,
Folkehelsei nstituttet, Helfo, Helsedirektoratet, Helseklage, Norsk pasientskadeerstatning,
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Pasient - o g brukerombudet, Helsetilsynet, Statens legemiddelverk og Direktoratet for
strålevern og atomsikkerhet) .

4.4.4 Alternat ive kontraktst rategier

Forprosjektet har lagt til gr unn behovet for å sikre helhet i komponentene og behov for å
sikre nødvendig omfang i komp etanse og kapasitet som de viktigste parameterne for å
definere overordnede alternative kontraktstrategier. Siden s t eg 1 av utv iklingsretningen for
samhandling hoveds akelig vil omfatte videreutvikling av eksisterende løsninger, vil de mest
aktuelle strategialternative ne for s teg 1 være :

A. Leie ressurser til
interne utviklings -
prosjekter

Dette alternativet innebærer at eks isterende u tviklings - og
forvaltningsmiljøer i Nor sk Helsenett SF får hovedansvaret for
å gjennomføre tiltakene. Disse miljøene kompl etterer kapasitet
og kompetanse gjennom avrop på eksisterende rammeavtale r,
der det etterspørres spesifikk kompetanse og ka pasitet.

B. I nngå avtaler med
en leverandør for
hver t anskaffelses -
område

Dette alternativet innebærer at eksisterende utviklings - og
f orvaltningsmiljøer i Norsk Helsenett SF tar et overordnet
ansvar for å gjennomføre tiltakene. Men d isse miljøene inngår
avt ale med én leverandør på hvert anskaffelsesområde , som
får et helhetsansvar for leveransen under
anskaffelsesområde t . Foretaket kan v elge å gjennomføre
anskaffelsen enten ved å gjøre avrop på eksisterende
rammeavtaler eller ved å foreta tilpassede ny e a nsk affelser .

Som utgangspunkt bør det inngås avtaler med leverandører om helhetlige leveranser der
dette er gjennomførbart , for å utnytte kompetansen og leveransekraften i
leverandør markedet. Dette vil også kunne gi større og mer attraktive kontrakter, so m v il
kunne bi dra til at leverandørene tilbyr bedre k valifiserte ressurser. Tilnærmingen vil kunne
være aktuelt der funksjonalitet kan leveres som klart avgrensede komponenter.
Leverandørene vil kunne gis et resultatansvar for slike leveranser i den grad l eve ransene og
kost naden ved disse kan avklares i tils trekkelig grad før avtaleinngåelsen.

For noen av anskaffelsesområder vil dette imidlertid ikke være mulig eller hensiktsmessig.
Det vil da kunne være en bedre tilnærming å anskaffe enkelt ressurser til pr osj ekter som
g jennomføres og styres internt. Dette vi l særlig være aktuelt der egenskaper ved den nye
funksjonaliteten er vanskelig å definere, for eksempel som føl ge av avhengigheter til andre
prosjekter , og hvor det derfor er behov for en dynamisk styrin g a v utvikling en. Det samme vil
gjelde der det er beh ov for at kunden deltar i arbeidet , for eksempel for å sikre
kompetanseoverføring mellom partene .

4.4.5 Anbefalt kont raktstrategi

HelseID og personvernkomponenten er løsninger som allerede er utviklet og i br uk. De
nye beh ovene som følger av steg 1, vil gjøre d et nødvendig å videreutvikle komponentene.
Leveransene vil måtte tilpasses de eksisterende løsningene , og det vil kunne være stort
behov for å utveksle informasj on og løsningskompetanse mellom det eksist ere nde
utvikli ngsmiljøet og innleide ressurser. Dette tilsier at strategialternativ A bør velges for
videreutviklingen av disse løsningene. Dette bør også være tilnærmingen for anskaffelse av
ressurser til forvaltn ing av løsningene, da for å sikre kompetan seo verføring t il interne
ressurser som kan ivareta ko ntinuitet i forvaltningen av løsningene .
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Løsningene for g runndata som inngår i steg 1 , vil i noen grad bygge på eksisterende
løsninger. Det vil være behov for en ny løsning for oversikt over virksomheten e i
primærhels etjenesten, mens det vil være nødve ndig å videreutvikle løsningen for oversikt
over personell. L øsningene som skal videreutvikles er bygget delvis ved innleie av
enkeltressurser og delvis ved mer helh etlige leveranser . Det er inngått en langs ikt ig
utviklin gsavtale med en utviklingsleverandør, o g det er usikkert om det vil bli behov for
ytterligere anskaffelser. Dersom det blir behov for å inngå nye avtaler, bør strategialternativ B
velges så langt som mulig, både for videreutvikling en og for d e n ye løsninge ne. Dette vil
også gjøre det mulig å ve lge strategialternativ B for ressurser til forvaltning en av løsningene,
med mindre det besluttes å gjennomføre forvaltning av løsningene ved interne ressurser .

E n ny nasjonal informasjonstjeneste for opp sla g av labora torie - og radiologisvar vil
forutsette en ny databaseløsning , nye API'er samt videreutvikling av k jernejournalløsningen .
Kjernejournalløsningen er utviklet i henhold til en kontraktstrategi tilsvarende modell B. Dette
tilsier at strategialter nat iv B bør ve lges både for videreutvikling en og de n ye løsningene.
Dette vil også gjøre det mulig å velge strategialternativ B for for valtning av løsningene,
forutsatt av rammene for utviklingsavtalen gir rom for dette.

Forprosjektet for steg 2 i utviklin gsr etningen fo r samhandling vil gjennomføres av
Direk toratet for e - helse i tett samarbeid med Norsk Helsenett SF . Direktoratet for e - he lse og
Norsk Helsenett SF har ressurser som vil kunne utføre mye av arbeidet i et slikt forprosjekt ,
men det vil antageli g o gså være be hov for å supplere denne kapasiteten . F orprosjektet vil ha
tett sammenheng med D irektoratet for e - helse sitt øvrige arbei d , og det vil være behov for å
sikre kompetanseoverføring til og fra eventuelle innleide ressurser. Dette tilsier at
stra teg ialternativ A legges til grunn for eventuell ressu rsbidrag til forprosjektet.

4.5 Organisering og ansvarsdeling for s teg 1
Direktoratet for e - helse vil få ansvaret for å realisere s teg 1, og vil være hovedansvarlig for at
målene nås. For å sikre en helhetl ig tilnærming , at avhengigheter mellom prosjektene
hå ndteres, samt at s teg 1 bygger oppunder det langsiktige målbildet for samhandling vil
prosjektene organiseres i en programstruktur . Forprosjektet for steg 2 må vurdere behov for
endringer i organiseringe n a v senere st eg i utviklingsretningen. Beste praksis - rammeverkene
MSP og Prince2 danner fundamentet for program - og prosjektstyringen.

4.5.1 Overordnet s tyringsstruktur

Den overordnede styringsstrukturen og programorganiseringen er illustrert i Figur 32 .
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Figur 32 Programorganisering s teg 1

I tillegg til de tre prosjektene beskrevet under gjennomføringsstrategien har vi i figuren også
tegnet inn muligheten for at andre initiativer av betydning for nasjonal samha ndl ing legges
inn i programmet . Det pågår, eller er p lanlagt , flere andre initiativer av betydning for nasjonal
samhandling i andre prosjekter og programmer (eksempelvis Velferdsteknologisk knutepunkt
og Innsyn journaldokumenter ) . I de tilfeller der disse ikk e realisere s som planlagt, eller der
det er behov for å endre innretningen av disse for å bygge opp under realisering av målbildet
for helhetlig samhandling , kan det være aktuelt å inkludere prosjektene i programmet. Dette
vil måtte vurderes konkret i d et enkelte til fellet basert på hva som er mest hensik tsmessig
med hensyn til å realisere målbildet.

Styringen av prosjektene går gjennom formelle vedtak, styringsdokumenter og
styringsdialogen mellom Direktoratet for e - helse , pro grameieren og prosjekteiern e.
Direktorate t for e - helse fastsetter rammene for pr ogrammet gjennom et mandat for
programeier.

Programeieren fastsetter mandatene for programlederen, endrings eiere og eierne av de
enkelte prosjektene. Programmet skal legge til rette for at de underligge nde prosjekten es
leveranser realiserer målene som er satt for programmet .

Endringseierne vil være representanter fra kommunene og spesialisthelsetjenesten som
kjenner virksomhetenes behov, organisering og arbeidsprosesser , samt Norsk Helsenett SF
og " Akso n j ournal AS " som vil stå for innføringen av de nye k apabilitetene. Representasjon
fra kommunene vil kunne ta utgangspunkt i modellen for organisering av kommunene som
bør etableres i forbindelse med den felles kommunale journall øsningen og beskrevet i
kap itt el 2.1 1.5.3 .

Prosjekteierne utpekes av programeier. Prosjektstyrene bistår prosjekteieren. Prosjekteieren
beslutter, etter rådføring med prosjektets styringsgruppe og mandatene for prosjektlederen.
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Samt idig som styringen går nedover i strukturen, går eskalerin g og rapportering oppover.
Mandatene for alle rollene har toleranserammer for ulike styringsindikatorer. De ulike rollene
i program - og prosjektstyringen er ansvarlig for å eskalere sakene til det n este
esk aleringsniv ået hvis saker går utenfor, eller det e r risiko for at de går utenfor, disse
rammene.

4.5.2 Direktoratet for e - helses overordnede ansvar

I arbeidet med ny e - helseorganisering (NEO) og etablering av nasjonal tjenesteleverandør
1 . januar 2020 , er fø lge nde ansvars fordeling mellom Direktoratet for e - hel se og Norsk
Helsenett SF lagt til grunn:

• Direktoratet for e - helse skal legge til rette for beslutninger om hva tjenesteleverandør
skal levere i samstyring med sektoren, gjennom prosessene i nasjonal styr ing smodell
for e - helse

• Norsk Helsenett SF sin oppgave blir å definere hvordan oppgavene bør løses, og
deretter løse dem gjennom avtaler med oppdragsgiver. Norsk He lsenett SF skal ha
frihet til å ta egne løsningsvalg, innenfor nasjonale føringer og økonomis ke rammer
som er gitt.

Det er lagt til grunn at Direk toratet for e - helse skal ha det overordnede ansvaret for
prosjekter og programmer av strategisk karakter. Dire ktoratet for e - helse vil dermed være
ansvarlig for programmet og prosjektene i sin helhet. Pr osj ektene er i midlertid av ulik
karakter. Forprosjekt steg 2 er et planleggingsprosjekt som skal vurdere strategi, funksjonelt
løsningsomfang og plattformvurdering for å realisere steg 2 i utviklingsretningen for
samhandling. Dette er en type prosjekt som nat urlig hører hjemme i D irektoratet for e - helse ,
men må gjøres i tett samarbeid med Norsk Helsenett SF . De øvrige prosjektene knytter seg
til realisering av konkr ete utviklingsplaner. Norsk Helsenett SF vil i henhold til avtale med
direktoratet være ansva rli g for å gje nnomføre nødvendige anskaffelser av
utv iklingsaktiviteter, samt eventuelle anskaffelser av kapasitet eller tjenester knyttet til drift og
forvaltning av de tekniske løsningene.

Programmene og prosjektene vil også måtte forholde seg til det n yop prettede
om rådeutvalget for digital samhandling fo r å sikre koordinering med andre pågående
prosjekter. Som beskrevet i strategi for styring av usikkerhet er en viktig faktor for å realisere
det overordnede målbildet at programmet sikrer at de sentrale int eressentene forplikter seg
til beslutninger om omf ang og finansering, og at dette følges opp med nødvendig utvikling og
endringer i egne virksomheter .

4.5.3 Organisering av programmet og prosjektene

Styringsstrukturen for programmet skal inneholde tydelige s tyr ings - og an svarslinjer fra topp
til bunn. Struktur en skal bidra til at p rogrammet:

• Hele tiden er i tråd med de strategiske målene for tiltaket

• Har tydelig definerte roller og ansvar som gir programmet og prosjektene forutsigbare
rammebetingelser.

• Legg er de overordn ede føringene for prosjektene og deres leveranser.

• Balansere r behovene for fremdrift, og forankring med berørte virksomheter .

Programmet og prosjektene vil styres av roller som er utstyrt med de nødvendige mandatene
for å kunne ta effektive be slutninger. Nedenfor gis en kort gjennomgang av ro llene i
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programorganis asjonen, og ansvaret som ligger til disse. Rollene beskrives på et overordnet
nivå, se MSP og Prince2 for mer detaljerte beskrivelser av rollenes ansvar.

Programeier

Direktoratet f or e - helse vil utpeke en programeier for tiltaket. Pr ogrameier er hovedansv arlig
for programmet, og for at programmet når sine mål. Det innebærer å sikre at programmet
leverer de nye kapabilitetene slik at de forventede gevinstene kan realiseres. Programei ere n
skal dess uten:

• Styre gjennomføringen av program met, programmets lever anser og
implementeringen av leveransene i linjeorganisasjonen e.

• Håndtere grensesnittet mot nøkkelinteressenter, samt informere og involvere sentrale
interessenter om spørsmål om pr ogr ammets frem drift og løsningsvalg.

• Overvåke og hån dtere programmets stra tegiske risikoer og muligheter.

• Utnevne og lede programstyret, og fastlegge prioriteringene for styringsgruppen.

Programstyret

Programstyret etableres av programeier . De mest sent ral e oppgavene knytter seg til:

• Bistå programeier med å gjøre strategiske v eivalg og gi retning for de underliggende
prosjektene

• Sikre at programmet leverer innenfor sine avtalte rammer (kostnader, fremdrift mm)

• Løse strategiske problemstillinger mellom ul ike prosjekter i programmet for å avklare
retning og sikre fremdrift i programmet.

Programstyret vil utgjøres av programeier fra Direktoratet for e - helse, programleder samt
representanter for endringseierne i kommuner og de regionale helseforetakene . Det e r o gså
vurdert hensiktsmessig å inkludere representan ter fra " Akson j ournal AS " , Norsk Helsenett
SF og Helseplattformen i programstyret ettersom disse har ansvaret for løsninger som vil ha
betydelige avhengigheter til programmet . I tillegg vurderes det hen sik tsmessig at KS som
interesseorganisasjon for kommu nene får en plass i programstyret.

Andre aktører kan også være aktuelle å gis representasjon, e nten permanent eller i ulike
faser. Dette gjelder særlig fag - og profesjonsforeninger, fagmyndigheter og/ell er pasient - og
brukerorganisasjoner. Kommunene vil gj ennom representasjon i P rogramstyret for Akson
samhandling kunne se utviklingen i sammenheng med Program met Akson journal og bidra til
koordinering.

Programleder

Programleder er ansvarlig for den daglige le delsen av p rogrammet og jobber tett sammen
med end ringseiere (se under). Programleders ansvarsområder vil blant annet være:

• Daglig ledelse av programmet, herunder oppfølging og kontroll med de ulike
prosjektene i programmet

• Sikre at kapabilitetene i pro gra mmet levere s i tråd med planene

• Koordinere prosjek ter og innbyrdes avhengigheter.

• Beslutte programmets leveranser innenfor mandatet fra programeieren, og
gjennomføre beslutningene som programeieren gjør.

• Være ansvarlig for oppfølging av fremdrift, kost nad , kvalitet, gevinst og risiko.
Programlederen er o gså ansvarlig for å sette i verk og følge opp nødvendige tiltak.
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Endringseier e

Endringseier ne er ansvarlig for at kapabilitetene som leveres er tilpasset virksomhetenes
behov og kan bidra til å r ealise re nytte i de berørte virksomhetene . Endringseierne e r
representanter for berørte virksomheter (kommuner og spesialisthelsetjenesten) og ansvaret
knytter seg primært til å sikre at:

• Leveransene tilfredsstiller virksomhetenes behov

• Nødvendige tilpasni nger i eg ne virksomh eter gjennomføres for å kunne realisere
nytten av løsningene

Endrings ei erne må jobbe tett sammen med programleder for å sikre at riktige kapabiliteter
leveres, og at disse blir brukt på best mulig måte for å skape nytte.

I tillegg til kommu ner og de regi onale helseforetakene vil også "Akson j ournal AS" og Norsk
Helsenett SF representeres som endringseiere ettersom det er disse virksomhetene , som i
tråd med innføringsstrategien, skal stå for den tekniske innføringen av de nye
samhandlin gskapa bil itetene.

Pr ogramkontor

Programkontoret understøtt er programleder i sitt arbeid og er en sentral brikke for
koordinering og informasjonsflyt i programorganisasjonen. Programkontoret fyller to
hovedfunksjoner:

• Gi støtte og rådgivning til de ulike prosjek ten e og initia tivene

• Ha styring og kontroll med prosj ektene; kostnader, godkjenninger,
dokumentstandarder osv.

Arbeidet knyttet til sentrale gevinstrealiseringsplaner og oppfølging av gevinster er naturlig å
legge til programkontoret .

Programs ikring (kvali tet ssikring)

Programsikringsfunksjonen må være uavhe ngig av programorganisasjonen .

Kvalitetssikringen vil være knyttet til sentrale kontrollpunkter (stopp - punkter). Vi viser ti l
gjennomføringsstrategien for nærmere beskrivelse av kontrollpunk ter (stopp - pu nkt er).

Fagans varlige

Basert på erfaringsinnhenting s om er gjort gjennom forprosjektet og tiltakets kompleksitet er
det vurdert hensiktsmessig å etablere grupper av fagansvarlige som skal sikre at
problemstillinger innenfor de respektive fagområdene ses i sam menheng på tvers av
prosjektene i programmet og vi rksomhetsområdene forøvrig.

Fagansvarlige utpekes av og rapporterer til programeier. De fagansvarlige vil være øverste
faglige beslutningsnivå på sine områder. Det vil utpekes fagansvarlige med kompeta nse
innenfor t o hovedområder:

• IKT/arkitektur

• Helsef ag og helse - og omsorgs tjeneste n

R ollene må bemannes på en måte som sikrer faglig tyngd e og legitimitet.
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Programkontor og p rosjektstøtte

P rogramlederen og prosjektlederne støttes av et programkontor. I tillegg vil prosjektlederne
støttes av en enkel pr osjektstøttefunksjon .

Programkontorfunksjonen ivaretar fellesfunksjoner for hele progra mmet, det vil si også
mange av funksjonene som normalt ligger i et prosjektkontor. En sammenslåing av
funksjonene si krer adminis trativ effektivitet, forenkler arbeide t med kontinuerlig forbedring og
bidrar til bedre ivaretakelse av helhetsperspektivet i pr ogramperioden.

Programkontoret koordinerer all informasjon, kommunikasjon, og kontrollaktiviteter. Kontoret
skal bl ant annet:

• Utvikle og kommunisere felles styrende dokumenter, prosesser, rutiner og maler

• Følge opp programmet som helhet og prosjektene på økonomi, fremdrift, risiko og
planlegging og rapportere til programlederen.

• Koordinere prosjektets prosesser for risiko - og mulighetsstyring.

• Lede og koordinere kvalitetsarbeidet i programmet.

• Sikre at gevinstrealiseringsplanen er oppdatert, samt måle og utarbeide rapporter på
programmets fremdrift mot gevinstrealiseringsplanen sentralt.

Funksjonen prosjek tst øtte skal bl ant annet:

• Støtte prosjektleder i den daglige styringen av prosjektet

• O vervåke delprosjektenes fremdrift og forbruk i forhold til de besluttede rammene.

• Sammenstille rapporteringen fra delprosjekter og rapportere koordinert til
prosjektl ede ren.

• Utvik le prosjektets styrende dokumenter.

Det vises til MSP og Prince2 for ytterligere beskrivelse av oppgavene som legges til
programkontoret og prosjektstøttefunksjonen.

I tillegg til den overordnede programorganiseringen er det behov for å d efi nere tydelig e roller
og ansvar på prosjektnivå. Ne denfor gir vi en kort gjennomgang av rollene, og ansvaret som
ligger til disse.

Prosjekteier

Prosjekteieren har det overordnede ansvaret for at prosjektet leverer de planlagte
leveransene innenfor de be slu ttede rammen e. Programeieren utnevner prosjekteier en.

Prosjekteieren skal blant annet:

• Sikre at prosjektets leveranser leveres i tråd med de besluttede rammene for blant
annet tid, kost, risiko og gevinst.

• Godkjenne prosjektets planer, leveranser og re ssu rsstyring.

• B eslutte prosjektets mandat innenfor ra mmene fra programeieren.

• Styre og kontrollere midlene bevilget til prosjektet.

• Gjennomføre kommunikasjonen med prosjektets eksterne interessenter
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Prosjektstyre

Prosjekteieren for det enkelte prosjekt u tne vner og lede r prosjektets styringsgruppe.
Prosjekt enes styringsgruppe består som et minimum av:

• Prosjekteieren

• Representanter fra berørte virksomheter

• Programmets programleder og endring seiere .

• Prosjektlederen

Prosjektenes styringsgruppe skal blant a nne t:

• Støtte pr osjekteieren i styringen av prosjektet .

• Ta eierskap til og ansvar for prosjektets mål, omfang og fremgangsmåter.

• Forankre prosjektet i linjen og kommunisere retningen, og legge til rette for
gevinstr ealiseringen i linjen i samråd med endrin gsa nsvarlige i programmet.

• Bidra til tett kontakt me llom prosjektet og linjen.

• Forberede saker av prinsipiell betydning til prosjekteieren.

Prosjektleder

Prosjekteieren utnevner prosjektlederen. Prosjektlederen h ar den daglige styringen av
prosjektet. P ros jektlederen skal blant annet:

• Ta beslutninger, bla nt annet om prosjektets leveranser, innen rammene satt av de
sentrale styringsdokumentene for prosjektet og toleranserammene besluttet av
prosjekteieren.

• Styre pr osjektets budsjett, og ha oversikt over p ros jektets kost nader og gevinster.

• Gjennomføre kommun ikasjonen med prosjektets eksterne interessenter i samråd
med prosjekteieren.

4.5.4 G evinstrealisering

Etableringen av en nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og radiologisvar
i s teg 1 an tas å bidra til realisering av enkelte gevinster iden tifisert for tiltaket felles
kommunal journalløsning og steg 1 . Modernisering av grunndatatjenestene Personell og
Vir ksomhet vil være viktige for å legge til rette for gevinster på et senere tidspunkt , m en gi r
små dire kte gevinster.

Forprosjektet for Akso n anser det likevel ikke som hensiktsmessig å organisere et
omfattende gevinstarbeid i P rogrammet Akson samhandling . Ansvaret for realisering av
gevinster av tiltaket ligger hos virksomhetene som tar i b ruk løsningene. Det legge s til grunn
at programkonto r et følger opp gevins trealiseringen på et overordnet nivå i henhold til
gevinstrealiseringsplanen i kapittel 5.5.3 .

4.5.5 Helsefaglig ansvarlig

Steg 1 støtter opp om må lbilde b aser t på helsefaglige behov og behov hos i nnbyggere.
Rollen Helsefaglig ansvarlig i programledelsen skal bidra til å sikre at stegene i
utviklingsretningen peker mot dette målbildet , og at fortløpende prioritering av utvikling av
samhandlingstje nes ter er i trå d med helsefaglige behov . Rollen skal ha kompetanse både på
helsefag , helseinformatikk og helsetjenesten med arbeidsprosesser.
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Det vil være b ehov for helsefaglig kompetanse i alle tre prosjekter i programmet, og
helsefaglig ansvarlig vil vær e k oordinator o g eskaleringsmulighet for helsefaglige vurderinger
i dem. Prosjektet bør i tillegg bruke etablerte helsefaglige råd og strukturer der det er mulig
for å dekke behovet for kv alitetssikring. Rollens strategiske ansvar tilsier en mer direkte
de lta kelse i forp rosjekt steg 2.

Rollen bør videreføres også i organisering av kommende steg i realiseringen av målbildet for
å sikre kontinuitet.

4.5.6 Ansvarlig IKT/Arkitektur

Prosjektene i steg 1 vil stille høye krav til vurdering og valg av arkitektur. I s teg 1 a nbefaler
pro sjektet at man har en rolle i programm et for en "sjefsarkitekt". Sjefsarkitekten vil være et
nødvendig skaleringsnivå for de øvrige prosjektene for beslutninger som knytter seg til
design og utforming av arkitekturdesign og arkitekturprinsip per .

4.5.7 Interesse nthåndtering og involvering

Programmet Akson samhandling vil berøre flere interessenter , herunder både kommuner,
selvstendig næringsdrivende som har avtale med kommunen og s pesialisthelsetjenesten . I
tillegg vil Norsk Helsenett SF være en sv ært sentral akt ør i deres rolle som drift - og
forvalt ningsansvarlig for de to utviklingsprosjektene som skal leveres som en del av s teg 1 .
Det er viktig at beslutningene som fattes i progr ammets styringslinje har legitimitet både i
virksomhetene som skal t a i bruk ny sam handlingsfunksjonalitet, og blant hels epersonell som
fremtidige brukere av løsningene som utvikles. Det må derfor sikres bred involvering og
forankring med disse.

Det ligge r et særlig ansvar på endringseierne og programeier for å sikre tils tre kkelig
foran kring og involvering av kommunene , de regionale helseforetakene og de selvstendig
næringsdrivende samt blant helsepersonell .

Involveringen av interessentene vil skje både gjennom representasjon i programmets
styringsstruktur som beskrevet ove nfor , og arb eids - og referansegrupper i prosjekten e . Det
vil være viktig å sikre representasjon fra sentrale interessenter og brukergrupper i disse. I
tillegg til kommuner, de regi onale helseforetakene , Norsk Helsenett SF og representa n ter for
innbygger e o g helseperso nell må behovet for involvering av nas jonale fagmyndigheter og
fag - og profesjonsforeninger vurderes.

4.5.8 Strategi for s tyring av usikkerhet

Styring av usikkerhet og risiko styring må være en integrert del av programhverdagen på alle
nivåer og i dia log med sent rale interessenter , slik at terskelen blir lav for å varsle om risiko
som oppstår. I tråd med MSP - rammeverket vil prosessen for usikkerhetsstyring bestå av fire
steg. I tillegg vil kommunikasjon inngå som en integrert del av alle stegene i p ros essen.

Pros essen bygger på MSP - rammeverket og bes tår av fire steg:

• Identifisere handler om å identifisere risiko og muligheter. Dette gjøres både gjennom
å forstå konteksten som programmet opererer i og identifisere faktiske
risikoelementer. Risikoele men tene registr eres i risikoregisteret.

• Vurdere handl er om å vurdere sannsynlighet, konsekvens og hvor nær i tid en mulig
hendelse eventuelt er. I programkontekst er det også viktig å se på den aggregerte
risikoen for programmet som helhet.
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• Planlegge handl er om å forbere de styringsgrep som sikrer at en risik o ikke kommer
overraskende dersom den inntreffer, og gjøre det mulig å sette i verk tiltak for å
redusere eller eliminere risikoen .

• Iverksette handler om å sikre at de planlagte styringsgrepene blir ive rks att. En vikt ig
del av dette steget handler om å si kre tydelige roller og ansvar og utpeke
usikkerhetseier og aksjonseier.

Tabell 35 Roller og ansvar i usik kerhetsstyringen

A ktør Rolle og ansvar i usikkerhetsstyringen

Helse - og
oms orgsdepartem entet

Mottar rapportering på de mest s entrale risikoelementene.

Disponerer og b eslutter utløsning av usikkerhetsavsetningen.

Direktoratet for e - helse v/
Direktør

Mottar rapportering på sentrale risikoelemente r .

Rapporterer på de mest sentra le risikoelemen tene til Helse - og
omsorgsdepartemente t .

Beslutter utløsning av forventet tillegg.

Beslutter å løfte anmodninger om utløsning av usikkerhetsavsetning til
Helse - og omsorgsdepartementet .

Programeier for steg 1 Godkjenner strategi for styrin g a v usikkerhet , og endringer og oppdateringer
i denn e.

Eier og følger og strategisk r isiko og er ansvarlig for at strategisk risiko blir
fulgt opp på riktig nivå.

Rapporterer på de mest sentrale risikoelementene til Direktør for
Direktoratet for e - helse .

Lø fter anmodni nger om utløsning av forventet tillegg og
usikkerhetsavsetning til Direktør for Direktoratet for e - helse .

Er ansvarlig for at be slutningsunderlaget for utløsning av
usikkerhetsavsetningen beskriver:

• Omfanget på det utløste behovet

• Begrunnel se for å utløse midler fra usikkerhetsavsetningen

• Var ige konsekvenser av å utløse usikkerhetsavsetningen ( varig
høyere/lavere driftskostnader, fremtidige innføringskostnader ,
realisering av gevinster etc. )

• Beskrivelse av hva som er alternativet til å utløs e m idler fra
us ikkerhetsavsetningen, og hva som er ko nsekvensen ved å ikke
utløse midlene.

Er ansvarlig for at godkjente end ringer kommuniseres til programmet

Ansvarlig for å kontrollere risiko og hendelser som kan påvirke
programmets evne til å levere p å d e strategisk e målene.

Eier risiko på strategisk ni vå, og er ansvarlig for strategisk risiko blir fulgt
opp på riktig nivå.

Programleder for steg 1 Utformer og styrer prosessen for styring av risiko og usikkerhet i
programmet. Definerer tydelige terske lve rdier og reg ler for eskalering .

Styrer det aggrege rte nivået av usikkerhet i programmet
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Rapporterer på sentrale risik oelementer til Programeier

Styrer og koordinerer tiltak for å håndtere usikkerhet knyttet til tilstøtende
programmer og tiltak.

Kommunis ere r fremdrifte n i håndteringen av usikkerhet og hend elser til
Programeier og relevante interessenter

Løfter anmodninger om utløsning av forventet tillegg og usikkerhetsreserve
til Programeier.

Utarbeider beslutningsunderlag for utløsning av usikkerhetsres erv e og
forvent et tillegg med støtte fra programkonto ret.

Er ansvarlig for at godkjente endringer innarbeides i programmets styrende
dokumenter og kommuniseres til hele programorganisasjonen,
underliggende prosjekter og andre interessenter ut fra hva som e r
h ensiktsmessi g.

Programkontoret Styrer og koordine rer i nformasjonen og systemet for å følge opp usikkerhet
og risiko i programmet.

Vedlikeholder risikoregisteret.

Etablerer, fasiliteter og følger opp prosessen for usikkerhetsstyring

Støtter og gir råd t il prosjektene når det gjelder risiko og usikkerhet.

Koord inerer usikkerhet og risiko i grensesnittet mellom prosjektene sammen
med prosjektene.

Usikkerhetseier Ansvarlig for styring, kontroll og oppfølging av planlagte tiltak for en risiko
han eller hun har fått ansvar for

Aksjonseier Har fått oppdraget m ed å utføre et planlagt risikotiltak. Støtter og styres av
usikkerhetseieren.
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5 Prosjektstyri n gsbasi s s teg 1

5.1 Arbeidsomfang og endringsstyring
Med utgangspunkt i konseptbeskrivelsen i kapittel 1 .1 .5 som beskriver målbildet for h elhetlig
samhandling og valg om utviklingsretning som tilnærming, samt beskrivelsen av
gjennomføringsstrategien for s teg 1 i kapittel 4 , gir dette kapittelet en beskrivelse av de
aktiviteten e og leveransene som er nødvendig for å gjennomføre s teg 1 . Deretter beskrives
hvordan tiltaket skal legge opp arbeidet med endringsstyring .

5.1 .1 Arbeidsomfang for s teg 1

Tabell 36 beskriver arbeidsomfanget i s teg 1 . Progr amm et skal star te opp i 2021 , og pågå
frem til 2024 .

Tabell 36 Arb eidsomfang s teg 1

K ostnadsområde Beskrivelse

Programledelse Programledelsen ivaretar helheten i programmet og avhengigheter til
utviklingsretningen og andre pågåend e p rogrammer og prosjekter .

Forprosjekt for steg 2 Forprosjektet skal gjennomføres i 2021 og 2022 med hovedvekten av
aktivitetene i 2021. Det er en fordel om en del av tematikken knyttet til
fremtidig arkitektur og robusthet i eksisterende løsninger beha ndl es i 2020.

F orprosjektet skal legge til grunn ambi sjonsnivået for helhetlig samhandling
slik det er beskrevet i konseptvalgutredningen og videre bearbeidet i
forprosjektet.

Forprosjektet skal ta stilling til behovet for en plattformtilnærming for de
nas jon ale samhandl ingsløsningene beskrevet i vedlegg G L øsningsomfang
og - arkitektur . Dette innebærer å gjennomføre tekniske vurderinger for en
samhandlingsplattform og besvare på hvilken måte målene beskrevet i det
sentrale styringsdokumentet kan oppfylles. For prosjektet m å også, sammen
med sektor, etabler e et overordnet veikart, der målbildet stykkes opp i
håndterbare «arbeidspakker», som legges i en produktkø som definerer ulike
steg.

F orprosjektet må også anbefale styringsmodell for steg 2 i utviklingsret nin gen
for samh andling og utrede og anbefale fina nsie ringsmodell for de anbefalte
tiltakene.

Leveransen fra forprosjektet må være av en slik kvalitet at det kan gjennomgå
en KS2 i tråd med Statens prosjektmodell.

Grunndata og
tillitstjenester , inkludert
A PI - management

P rosjektet skal levere moderniserte gru nndatatjenester for personell og
virksomhet. Dette innebærer å bli enig om design og informasjonsmodell for
de nye tjenestene og utvikle og populere tjenestene.

I tillegg må det videreutvikles og etable res tillitstjen ester for å kunne skalere
og håndtere nasjonal innføring av samhandlingsløsninger. Dette inkluderer
også API - management og å ta i bruk de nye grunndatatjenestene for
Personell og Virksomhet i HelseI D og andre tillitstjenester.

Nytt API i kj ern e journal Det te innebærer å bestille utvikling av e t API i kjernejournal for deling av
besøkshistorikk i spesialisthelsetjenesten.

N asjonal
informasjonstjeneste for

Dette innebærer å etablere en løsning for lagri ng a v svar i k j ernejournal ,
implementer e nødvendige t ilpasninger i meldingsstandarden for å sikre at
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oppslag av laboratorie - og
radiologisva r

laboratorie - og r adiologivirksomheter automatisk sender en kopi av
svarrapporten til d en nye nasjonal e løsningen og utvikle skjermbilder som gir
helseperso nel l tilgang på svarrapportene via k jernejournal. Hel sepersonell
kan få tilgang til svarene gjennom k jernejournal. Det tilrettelegges for at
journalløsninger kan integreres direkte mot den nasjonale løsningen og at
den felles kommunale journal løsningen int egr eres slik at svarrapporter blir
tilgjengelig i hel sepersonell sin arbeidsflate.

5.1.2 Håndtering av endringer i programmet

Håndtering av endringer skal sikre at programmet håndterer endringer som oppstår i
programme ts omgivelser, rammebetingelser, mål eller fo rutsetninger og andre uplanlagte
situasjoner. Når det oppstår en endring må særlig konsekvensen for programplanene,
kostnadsestimatene, måloppnåelse og gevinster vurderes. Programkontoret må sikre at
programmets styrende dokumenter oppdateres med beslut ted e endringer og at endringene
kommuniseres ut i pro gramorganisasjonen med de underliggende prosjektene og til berørte
interessenter.

Systematisk håndteringer av endring er en integrert del av MSP - og P rince 2 - ram meverket
som programmet og de underliggend e p rosjektene s kal styres etter. Programmet vil legge
planer og estimater fra KS2 til grunn, og dokumentere endringer sammenliknet med KS2.

5.1.2.1 Prosess og roller for håndtering av endringer i programmet

Programleder m ed støtte fra programkontoret er ansvarlig fo r å etablere og følge opp en
prosess for endringss tyring i programmet. Dette er en løpende og operativ prosess i
programmet som leder til beslutninger om hvilke endringer som godkjennes og ikke.
Prosessen må iva reta behovet for å følge opp endringer som ka n oppstå man ge ulike steder
og sikre at konsekvens en av en endring blir vurdert helhetlig.

Tabell 37 Prosess og roller for håndtering av endringer i pr ogrammet

Rolle Ansvar

Programleder Ansvarlig for å etablere prosess for endringsstyring i programmet.

Beslutter endringer innenfor sitt mandat.

Løfter beslutninger om en dri ng til progr amstyret, programeier og Helse - og
oms orgsdepartementet ved behov.

Programkontoret Følger opp prosessen for endringsstyring i programmet. Samler inn
endringsanmodninger som oppstår og sikrer at alle prosjektledere og
endringsansvarlig i pro gra mmet vurdere r konsekvensen av endringen for sine
o mråder.

Vurderer kostnadskonsekvenser for programmet basert på egne analyser og
innspill fra resten av aktørene i prosessen.

Oppdaterer styringsdo kumentasjon med godkjente endringer og
vedlikeholder prog ram mets endring slogg.

Sikrer at godkjente endringer k ommuniseres til hele programorganisasjonen,
underliggende prosjekter og andre interessenter ut fra hva som er
hensiktsmessig.

Prosjektledere Melder inn endringsanmodninger fra sitt prosjekt og begrunne r d isse.

Vurder er konsekvensen for sitt prosjekt av e ndringsanmodninger som
kommer inn fra andre.
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Der prosjektet har etablert avtaler og samarbeid med prosjekter og/eller
forvaltnin gsmiljøer utenfor programmet er prosjektleder ansvarlig for å
vurdere konse kve nser for dis se aktørene og kommunisere godkjente
e ndringer til disse aktørene hvis det er relevant.

Endringseier e Melder inn sine endringsanmodninger og begrunner disse.

Vurderer konsekvensen for endring og gevinstrealisering av
endringsanmodninger som ko mmer inn fra andre.

Kan innstille på at en endrin gsanmodning bør drøftes med programstyret før
den besluttes.

Fagansvarlig Helsefag Melder inn endringsanmodninger som fø lger av helsefaglige vurderinger og
begrunner disse.

Vurderer helsefaglige konsekv ens er av endrin gsanmodninger som kommer
inn fra andre .

Fagansvarlig IKT/arkitektur Melder inn endringsanmodninger knyttet til I KT/arkitektur på programnivå og
begrunner diss e.

Vurderer konsekvenser for I KT/arkitektur av endringsanmodninger som
kommer inn fra andre.

Pro gramstyret Drøfter og gir sin innstill ing knyttet til endringer som løftes til programstyret av
programleder eller endringseiere.

Orienteres om relevante endringer som er godkjent av programleder.

Programeier Beslutter vesentlige endringer der det er stor uenighet o m endringen bør
godkjennes.

Disponerer forventet tillegg og kan godkjenne endringer som fører til
kostnadsendringer opp til P50.

Helse - og
omsorgsdepartementet

Beslutter endringer som krever utløsning av midler fra
usikkerhetsavs etn inge n (opp t il P85).

N asjonal e - helseportefølje O rienteres om endringer som får konsekvenser for andre pågående
programmer og prosjekter.

5.1 .2.2 Mulige forenklinger (kuttliste)

Arbeidsomfanget i programmet er estimert med et element av "design to cost". Det vil si at
kostn adene er estimert etter beste evne bas ert på referanseprosjekter, ekspertvurderinger
og med utgangspunkt i beskrivelser av hva som skal gjøres og hvordan. Dette utgjør en
ramme, og programmet må styres slik at programmets måloppnåelse blir b est mulig innen for
rammen som er estimert og budsjett ert. Det er ikke uvanlig med en slik tilnærming i
prosjekter og tiltak med store I KT - elementer. Det at kostnad er priorite rt høyest blant
resultatmålene reflekterer denne tilnærmingen .

Nasjonal informa sjo nstjeneste f or oppslag av laboratorie - og radiolog isvar er identifisert som
en mulig kandidat for forenkling innenfor steg 1 . Dette er beskrevet nærmere i Tabell 38 .
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Tabell 38 Vurde rin g av nasjonal info rmasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og
radiologisvar som mulig område for forenkling

N asjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og radiologisva r

Begrunnelse Løsningen som er anbefalt er et steg på veien mot be dre deli ng av lab - og
radiologi svar på tvers i helse - og omsorgssektoren. Samtidig vil ikke den anbefalte
løsningen omfatte all ønsket funksjonalitet for å følge utviklingen i prøveresultater over
tid, søke etter et bestemt prøvesvar for en pasient eller s øke ette r pasienter m ed et gitt
prøveresultat. Begren sningene i den anbefalte løsningen kan gjøre det aktuelt utsette
denne typen funksjonalitet i påvente av bedre muligheter for deling av strukturerte
data.

Konsekvens for
kostnader

N asjonal informasjonst jen este for oppslag a v laboratorie - og radiologisva r er estimert
å ha en P50 - kostnad på 6 6 millioner kroner inkludert mva.

Konsekvens for
nytte

Den anbefalte løsningen er prioritert av helsepersonell da den kan gi nytteeffekter for
både hels epersonell og in nbygger. Men konse kvensene for nytten av å kutte/f orenkle
nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og radiologisva r er mindre
enn å kutte/forenkle de andre leveransene i steg 1.

5.2 Risikovurdering
Det er gjennomført en risikovurdering av gj ennomføringen av s teg 1. Risikoelementene er
regis trert i risikoregisteret, og vil måtte følges opp løpende gjennom programmets levetid.
Risikovurderingen er et oppsummert bilde på den usikkerheten som oppleves å være ru ndt
gjennomføringen av steg 1 , sl ik den fremstår i for prosjektfasen.

For hver hendels e er det vurdert sannsynlighet for at hendelsen inntreffer og konsekvensen
hvis den inntreffer. Tabell 39 og T abell 40 be sk river skalaene som er brukt for vurdering av
sann synlighet og konsekvens.

Tabell 39 Skala for sannsynlighetsvurderinger

N avn Sannsynlighet Beskrivelse

Meget liten (0 % - 5 %) Det er meget liten sannsynlighet for at situasjon en b eskrevet i
risikoom rådet oppstår .

Liten (6 % - 24 %) Denne risikoen er mulig men det har ikke oppstått før i lignende
prosjekter av denne størrelsen, eller det har vært engangstilfeller
der denne risikoen har oppstått.

Moderat (25 % - 49 %) Denne ri si ko en har oppstått noe n få ganger med ujevne
mellomr om før.

Stor (50 % - 74 %) Denne risikoe n har oppstått flere ganger før.

Svært stor (75 % - 100 %) Denne risikoen oppstår som regel i denne type prosjekter, eller er
en helt ny risiko som er overheng en de for prosjektet.
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T abell 40 Skala for konsekvensvurdering

K onsekvens Beskrivelse

Ubetydelig
Risikoen har ingen betydning for programmets kostnad, fremdrift eller
leveransekvalitet.

Lav
Risikoen påvirker ikke kostnadsbudsje tt et, men vil medføre at fremdriften blir
forsinket. Risikoen vil ikke ha negative konsekvenser for ytelsen av helsehjelp
sammenlignet med dagens situasjon.

Moderat
Risikoen har moderat betydning for konseptets kostnad, fremdrift og/eller
leveransekvalite t. Ri sikoen vil ikke ha n egative konsekven ser for yte lsen av
helsehjelp sammenlignet med dagens situasjon.

Alvorlig
Risikoen vil påvirke både kostnadsbudsjettet og fremdriften betydelig, men vil ikke ha
negative konsekvenser for ytelsen av helsehjelp samm en lig net med dagens
situa sjon.

Svært alvo rlig
Risik oen vil ha negative konsekvenser for ytelsen av helsehjelp og vil påvirke både
kostnadsbudsjettet og fremdriften. Denne konsekvensgraden brukes også for risikoer
som innebærer at tiltaket ikke bør igangs et tes eller bør stoppes.

Steg 1 har noen egenskaper ved seg som er drivere til risiko. Programmet skal koordinere en
prosjektportefølje bestående av fire ulike prosjekter med ulike egenskaper og formål,
samtidig som programmet skal koordineres opp mot and re på gående programmer og
strategiske init iativ. Prog rammets evne til å håndtere avhengigheter blir derfor viktig.

Matrisen i Figur 33 nedenfor oppsummerer risikovurderingen for etablering - og
tilpasningsfasen. Tabell 41 under matr isen bes kriv er risikoelementene og mulige tiltak for å
redusere risikoen.

Figur 33 Risikovurdering av steg 1
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Tabell 41 Risikovurdering av steg 1

N O Risikobeskrivelse S K Til tak

A1

Manglende evne i
progra mmet til å håndtere
avhengigheter på tvers av
andre programmer og
strategiske initiativ

Stor Alvorlig

Etablere avtaler og felles planer mellom
prosjekter som har leveranser som avhenger av
hverandre .

Økt forpliktelse i den na sjona le styringsmodellen
for sa mhandling .

A2

Uklare ansvarsforhold og
mandat mellom aktørene i
styringsmodellen gjør at
viktige beslutninger blir
forsinket

Moderat Moderat

Tydelig mandat og beskrivelse av roller og
ansvar.

Utarb eide krav til beslutningsun derla g .

Etablere avtaler og fel les plane r mellom
prosjekter som har leveranser som avhenger av
hverandre.

B1
Man får ikke de riktige
personene inn i forprosjektet
for steg 2

Moderat Moderat

Rekruttere i tråd med tydelige kompeta nsebehov.

Synliggjøre ansv ar og innflytelse som ligger i
rollene f or å gjøre det attraktivt å delta og
attraktivt for virksomhetene å bidra med
ressurser.

B2
Uenighet rundt prioritering av
samhandlingsbehovene som
s kal realiseres i steg 2

Moderat Modera t

Ansvarliggjøring av inter essen ter og aktører
gjennom for mell delt akelse og involvering.

Styringsmodell som ivaretar helheten.

Tydelig mandat og beskrivelse av roller og
ansvar.

Utarbeide krav til beslutningsunderlag .

B3

Manglende enighet og
forpliktels e rundt valg av
løsningsstr ategi for helhetlig
samhandling

Stor Alv orlig

Ansvarliggjøring av interessenter og aktører
gjennom formell deltakelse og involvering.

Styringsmodell som ivaretar helheten.

Tydelig mandat og beskrivelse av roller og
ansvar.

Utarb eide krav til beslutningsun derla g .

C1
Enighet rundt
infor masjonsmo deller for
grunndata blir forsinket.

Moderat Moderat

Utarbeide tydelige mandater og fullmakter for
programmene og prosjektene.

Utarbeide krav til beslutningsunderlag .

Etablere avtaler og fe lles planer mellom
prosjekt er so m har leveranser som avhen ger av
hv erandre.

C2

Klarer ikke å mobilisere
tilstrekkelig kapasitet for å
etablere nye
gru nndatatjenester raskt nok

Moderat Moderat
Rekruttere i tråd med tydelige kompetansebehov.

Starte mobilise ring tidlig.

C3
Klarer ikk e å e tablere
nødvendige prosess er for
po pulering og vedlikehold av

Stor Alvorlig
Tydelig mandat og beskrivelse av roller og
ansvar.
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innhold i grunndata hos de
ulike virksomhetene

Være tydelig på hva som trengs fra de ulike
virkso mhetene, og legge til rette for
erfaringsdeling mellom vir ksomheter .

Legge opp til minst mulig manuelle prosesser.

Etablere en prosess for håndtering av endringer i
programmet som veier kostnaden og
konsekvensen av å gjøre endringen opp mot
nytten.

D1

Tek nologiplattformen som
ligge r til grunn for HelseI D er
ikke robust o g skalerbar nok
til å håndtere økt trafikk

Moderat Alvorlig

Tidlig gjøre en vurdering av robustheten i dagens
plattform.

Etablere en prosess for håndtering av endringer i
programmet som vei er kostnaden og
konsekvense n av å gjøre endringen opp mot
nytten.

F1

Løsningsvalget knyttet til
nasjonal informasjonstjeneste
for oppslag av laboratorie - og
radiologisva r er ikke godt nok
for å oppleves som nyttig for
helsepersonell

Moderat Alvorlig

Invol vere helsepersonell i utfor ming av løsningen.

Etablere en prosess for håndtering av endringer i
programmet som veier kostnaden og
konsekvensen av å gjøre endringen opp mot
nytten.

Vurdere om prosjektet skal kuttes dersom
forventet nytte blir for lav sett opp mot kostnaden.

F2

Det tar l engre tid før
endepunktene gjør
nød vendige endringer knyttet
til nasjonal
informasjonstjeneste for
oppslag av laboratorie - og
radiologisva r

Stor Moderat
Tydelig kommunikasjon rundt planer og
nødvendige tilpasninger.

5.3 Prosje ktnedbrytningsstruktur (P N S )
Pro sjektnedbrytningsstrukture n for s t e g 1 består kun av dette hovedelementet, og er videre
delt opp i fem underelementer , vist i Figur 34 .

Kostnadene knyttet til s teg 1 består av både pr osjektledelse, forprosjekt for s teg 2 og
investeringer i t ekniske k omponenter som er nødvendige for å realisere datadeling og
tilgangssty r ing på tvers av virksomheter i helse - og omsorgssektoren. Det er også lagt til
grunn at det skal opprettes en nasjonal informasjonstjeneste for o ppsla g av laboratorie - og
radio logisvar , samt at det skal gjøres mindre oppdateringer i k jernejournal og
p ersonvernkomponenten. Hver av komponentene er nærmere beskrevet i kapittel 5.1 .1 .
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Figur 34 Prosjektnedbrytnings struktur for s teg 1

5.4 K ostnadsoverslag, budsjett og investeringsplan
I dette kapittelet presenteres investeringskostnadene uten neddiskontering, inkludert
merverdiavgift for både grunnkalkyle, basises timat, P50 og P8510. Kostnad ene e r est imert
basert på erfar ingstall fra referanseprosjekter, dialog med markedet, samt estimater for
arbeidsomfang for ulike kostnadskomponenter. V edlegg H Kostnadsanalyse og finansiering
redegjør for detaljerte forutsetninge r for kostnadsestimatene, s amt k ostna dene lagt ut i tid og
brutt ne d på hvert enkelt underelement i PNS strukturen.

Grunnkalkylen er estimert, og det er deretter lagt til et påslag for uspesifiserte kostnader i
henhold til vanlig praksis. Det er lagt til 5 prosent uspesifisert på be talba re ko stnader i
estimatene .

På oppd rag fra Direktoratet for e - helse har Atkins gjennomført en usikkerhetsanalyse , se
vedlegg I Usikkerhetsanalyse . Usikkerhetsanalysen består av en vurdering av
estimatusikkerhet og hendelsesu sikkerhet som gjennom en st okast isk m odell estimerer et
fo rventet t illegg (påslag på basiskostnad opp til P50) og usikkerhetsavsetningen (påslag fra
P50 til P85) .

Utviklingsretningen for samhandling, definering av steg 1 for samhandling og splitting av
til taket i to programmer har s kjedd i etterkant av KVU og KS1 . V edlegg H Kostnadsanalyse
og finansiering redegjør for hvordan dette har påvirket kostnadsestimatene sa mmenliknet
med KS1.

5.4.1 Kostnadsramme og usikkerhetsavsetning for s teg 1

Kostnadsrammen for s teg 1 inkluderer kostnader til gjen nomføring av forprosjekt f or steg 2 ,
modernisering av grunndata for virksomhet og personell og etablering av tillitstjenester i

10 P50 og P85 viser til en sannsynlighetsfordeling p å kostnadsestimatene. Det e r 5 0 prosent sannsynlighet for at
den fa ktiske kostnaden blir lavere enn P50 (og 50 prosent sannsynlighet for at den blir høyere). Det er 85 prosent
sannsynlighet for at den faktiske kostnaden blir laver
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sek tor og etablering av en nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og
radiolog isvar.

• Kostnadsrammen for t iltak et settes til 845 millione r, som ti lsvarer P85 - kostnaden.

• Styringsramme for programmet settet til 710 millioner, som tilsvarer P50 - kostnaden.

Tabell 42 viser oppbyggingen av kostnadsestimatet for s te g 1.

Tabell 42 Kostnadsestimat fo r s teg 1

K ostnadsestimat
Belø p
(Millioner 2019 - kroner, inkludert mva., ikke nåverdijustert)

Grunnkalkyle 6 10

Basisestimat 1 6 40

P502 7 10

P853 84 5

Standardavvik 16 %

Sannsynlighet for basis 27 %

I nvesteringsperiode er 2021 - 2030. Tallene er rundet t il nærmes te fem millioner.
1) Basisestimat = grunnkalkyle + uspesifisert . Uspesifisert er anslått til 5 % av betalbare kostnader.
2) P50 = basisestimat + forventet tillegg. Forventet tillegg er esti mert i egen usikkerhetsanal yse.
3) P85 = forventet kostnad + usikke rhetsavsetning. Usikkerhetsavsetning er estimert i egen usikkerhetsanalyse.

5.4.1.1 Drivere til usikkerhet i kostnadsestimatet

Usikkerhetsanalysen viser at f orventet tillegg er estimert til 7 0 mil lioner kroner og
usikkerhet savse tningen er estimert til 13 5 million er kroner inkludert mva. Dette gir et P50 -
estimat på 7 10 millioner kroner, og et P85 - estimat på 845 millioner kroner.

De viktigste driverne til usikkerheten er:

• Tilgang på ressurser me d ri ktig kompetanse. Eksempelvi s er arkitekturkompetanse
vikti g for å v idereutvikle og etablere nye grunndata og tillitstjenester. Denne
kompetansen er svært etterspurt i dagens marked og derfor kan tilgangen på riktige
ressurser være knapp.

• Omfang av vide reut vikling av tillitstjenester .

• Det komplekse aktørbildet. De t er vikt ig med god brukerinvolvering og forankring, i
tillegg til at det er usikkerhet knyttet til tilpasninger i endepunktene.

• Estimatusikkerheten knyttet til enkeltdeler av kostnadsestimatet .

5.4.2 Fi nansiering

Steg 1 i utvikli ngsre tningen for samhandling fi nansieres i sin helhet av staten. Dette skal ikke
skape presedens for fremtidige steg i utviklingsretningen for helhetlig samhandling. Årlige
beløp tilsvarende P50 - kostnad overføres til Direktor atet for e - helse som programeie r. He lse -
og omsorgsdepartement et dispon erer usikkerhetsavsetningen.

5.5 Gevinstrealiseringsplan
Det er ikke gjennomført en egen samfunnsøkonomisk analyse for s teg 1. Den
samfunnsøkonomiske analysen som er gjennomført omfatter b åde felles kommunal
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journalløsn ing o g s teg 1 i utviklingsretni ng for sa mhandling (vedlegg J Oppdatert
samfunnsøkonomisk analyse) . Likefult antas steg 1 i utviklingsretning for samhandling å
bidra til realisering av enkelte gevinster identifisert for tiltak et, felles kommunal journalløsn ing
o g steg 1. D isse er beskrev et i prog rammets gevinstrealiseringsplaner .

5.5.1 Gevinster av steg 1 i utviklingsretning for samhandling

Blant aktivitetene i s teg 1 beskrevet i kapittel 5.1.1 vil nasjonal informasjonstjeneste for
op pslag av laboratorie - og radiol ogisvar g i gevinster på selvstendig grunnlag. Nasjonal
informasjonstjeneste for oppslag a v laboratorie - og radiologisvar antas å gi to gevinster:

• Frigjort tid for personell som jobber i kommunal hel se - og omsorgstjeneste .

• Be dre i nnbyggeropplevelse og økt tillit ti l kommunal e helse - og omsorgstjenest er .

Disse er ytterliggere beskrevet i vedlegg K Gevinstrealiseringsplaner.

5.5.2 Prioritering og fordeling av gevinster

Prioritering av gevinster handler om h vilken prioritet gevinsten skal ha i gevinstarbeidet.
Prio riteringe n er gjort med utgangspunkt i en vurdering av gevinstpotensialet, strategisk
viktighet, målbarhet, kausalitet og risiko.

Fordeling av gevinster handle r om hvem som får nytte av gevinsten. Flere gevinster kan
oppstå andre steder enn der investerin gen finne r sted. Hvem som får nytte av gevinstene er
viktig å ta med i vurderingen av hvordan gevinstene omsettes.

Prioritering og fordeling av gevinster er lik for felles kommunal journalløsning og steg 1, og er
beskrevet i kapit tel 3.5.2 . Underlaget for vurderingene er nærmere beskrevet i vedlegg K
Gevi nstr ealiseringsplaner .

5.5.3 Gevinstrealiseringsplan for P rogrammet Akson s amhandling

Gevinstrealiseringsplan en er detaljert ut i vedleg g K G evinstrealiseringsplaner. Dette
bes kriver hvordan gevinster av s teg 1 skal måles og følges opp i Programmet Akson
samhandlin g . Programmet bør operasjonalisere planen på en måte som gjør at målinger og
måloppnåelse kan sees i sammenheng fortløpende. De t vil være nødvendig å fortsett e
arbeide t med gevinstrealiseringsplanen frem mot innføring.

Gevinstrealiseringsplanen tar utgang spunkt i DFØs mal er, og beskriver:

i) Hvem som er ansvarlig for at gevinsten realiseres

ii) Årsaks - og virk ningssammenhengen fra tilta k til endring og gevinst

iii) Hvilke indikato rer som skal måle at nødvendig endring og gevinst oppstår

iv) Hvor ofte endring og gevinst sk al måles, og med hvilken kilde

v) Endrings - og gevinstpotensialet

vi) Hvordan gevinsten kan omsettes

vii) Risiko for redusert gevinst og hv ordan risikoen kan reduseres

5.6 Fr emdriftsp la n
Fremdriftsplanen tar utgangspunkt i plan for gjennomføring som ble beskrevet i kapitt el 4.2.1 .
Det er estimert bemanningsbehov med utgangspunkt i kostnadsest imatene. Disse er
tilgjenge lig i v edlegg H Kostnadsanalyse og finan siering.
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Tabell 43 viser de mest sentrale milepælene i gjennomføringsstrategien for Programmet
Akson samhandling . Milepælene vil være gjenstand for re - planlegging i etterkant av
gjennomført s teg 1 .

Tabell 43 Milepæler for Programmet Akson samhandling

# Fase Beskrivelse Frist

1 Steg 1 Mobilisering og oppstart av Programmet Akson samhandlin g
starter

Januar 2021

2 Steg 1 Mobilisering og oppsta rt av prosjekter i s teg 1:

• Moder nisering og videreutviklin g av grun ndata - og
tillitstjenester

• Etablere en nasjonal informasjonstjeneste for oppslag
av laboratorie - og radiologisva r

• Forprosjekt s teg 2

Januar 2021

3 Steg 1 Ferdigstillelse av Forprosjekt s te g 2 inkludert gjennomført K S2 De sember 2022

4 Steg 1 Inve steringsb eslutning for s teg 2 Oktober 2023

7 Steg 2 Mobilisering og oppstart av s teg 2 med tilhørende prosjekter
starter

Januar 2024

5 Steg 1 Ferdigstillelse av Prosjekt Modernisering og videreutv ikling av
grunndata - og til litst jenester

Desember 2025

6 Steg 1 Fe rdigstillelse av Prosjekt nasjonal informasjonstjeneste for
oppslag av laboratorie - og radiologisvar

Desember 2025

5.7 Kvalitetssikring
Pr ogrammet Akson samhandling skal gjennomføre kvalitetss ikring med en strukturert o g
met odisk tilnærming gjennom p rogrammet s levetid for å sikre at programmet er lønnsomt og
leverer tilfredsstillende kvalitet til de avtalte milepælene. Programmet skal ta hen syn til
overordnede rammer , eksterne krav og tilgrense de prosjekter og programmer som en del av
kvalitetssikring sarbeidet . Det skal legges til rette for at prosjektene kan benytte prosesser for
et sikkert og kontrollert gjennomføringsløp og at løsningene s om produksjonsettes oppfyller
krav og spesifikasjoner. For for prosjekte r i P rogra mmet Akson samhandling , som ska l
definer e utviklingsretningen for samhandling, betyr dette at de skal levere tilfredsstillende
kvalitet på rammene for et sentralt styringsdoku ment.

I programstyringen inngår kvalitetssikring som e n av hovedaktiviteten e. Pro grame ier vil være
ansvarlig for at progr ammet har en strategi for kvalitetssikring og for å følge krav til
kvalitetssikringsgjennomganger som programmet setter selv eller som programmet er
underlagt gjennom f or eksempel en KS - ord ning. Programleder vil være ansv arlig for at
aktiviteter k nyttet ti l kvalitetssikring gjennomføres og dokumenteres.

Kvalitetssikringen skal i tillegg til å sikre tilfredsstillende kvalitet, kunne bidra med innspill til å
forbedre og effektivisere rutiner o g prosesse r . Resultate r fra
kval itetssikrings gjennomgangen e vil vær e en del av informasjonsgrunnlaget til
beslutningspunktene beskrevet i kapittel 2.2.1.5 .
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5.7.1 Kvalitetssikringsområder

Programmet skal fokuser e på omr ådene forretningsverdi, pro sessk valitet og produktkvalitet :

• Forret ningsverdi: Sikre at programmet leverer verdi gjennom å styre mot gevinstene
beregnet for programmet , sørge for at resultat mål nås og bidra til realisering av
effektmål.

• Prosesskvalitet: Si kre kvalitet og kontinuerli g for bedring i alle prosjektpro sesser.

• P roduktkvali tet: Sikre at prosjektleveransene oppfyller løsningsspesifikasjon og
kvalitetskrav.

5.7.2 Prinsipper for kvalitetssikring

Kvalitet skal sikres gjennom kvalitetssikringsprinsipper som t ar utgangspunkt i rammeverk et
fr a MSP. Prinsippene setter krav til kvalitetssi kringsaktiviteter både på program - og
prosjektnivå. Følgende fem prinsipper legges til grunn:

• Uavhengighet i kvalitetssikringen
Kvalitetssikring skal gjennomføres av uavhengige og objektive parter som ikk e har
direkte tilknytning til p rogrammet eller påvi rkning på programmets leveranser.

• Integrert del av programmet og prosjektene
Kvalitetssikring skal være en integrert del av programmet gjennom planer som
indikerer til hvilken ti d programmet skal planlegge , koo rdinere og gjennomføre
kva litetssik ringsaktiviteter for å sikre tilfredsstillende produktkvalitet, lønnsomhet og at
programmet er innenfor avtalte kostnadsrammer, samt for å kunne støtte
beslutningsprosesser.

• Kvalitetssikrin gen skal knyttes til kontro llpun kter i programmet og pr osj ekte r
Kva litetssikringsaktiviteter skal knyttes til kontrollpunkte ne i programmet og
prosjekte ne, og til de løpende løypemeldingene som er planlagt underveis.

• Fokusere på risikoområder
Kvalitetssikr ingsaktivitetene skal være baser t på uavhengige risikov urd eringer m ed
fokus på områdene som er identifisert med høy risiko.

• Iverksette tiltak for å håndtere resultater fra kvalitetssikringen
Programmet skal håndtere resultater fra kvalitetssikringsaktivite tene på en effektiv og
kons isten t måte for å sikre at n ødv endige ti ltak iverksettes, og ved behov eskaleres til
programstyret.

5.7.3 Ekstern kvalitetssikring

Forprosjektene i utviklingsretningen for samhandling kan bli underlagt Finansdepartementets
kvalitetssik ringsregime for store statl ige i nvesteringer dersom den es timerte
k ostnadsrammen overstiger terskelverdien på 300 millioner i KS - ordningen.
Finansdepartementet vil i et slikt tilfelle engasjere en ekstern kvalitetssikrer som kan
gjennomføre nødvendige vurd eringer før det fattes en i nvest eringsbeslutning.

Helse - o g omsorgs departementet kan ved behov stille krav om egne
kvalitetssikringsgjennomganger for å sikre at prosjektene leverer resultater med
tilfredsstillende kvalitet og at programmet styrer utvikling sretningen i henhold til må lbild et.

Programmet må legge ti l rette f or at eksterne kvalitetssikrere effektivt får tilgang til nødvendig
grunnlag for å utføre sine kvalitet s sikringsgjennomganger.
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6 Samfunnsøkon omisk l ønnsomhet

Den oppdaterte samfunnsøkonomisk e analysen viser at tiltake t fel les kommunal
journalløs nin g og steg 1 i utviklingsretning for samhandling er samfunnsøkonomisk
lønnsomt, med en netto nåverdi på 2,9 milliarder kroner. Etter usikkerhetsanalyse får tiltaket
et nyttepåslag på 0,9 milliarder k roner som gir en netto nåve rdi p å 3,8 milliarder kroner . I
tillegg har tiltaket en rekke ikke - prissatte virkninger. Flere av disse er vurdert til å ha stor
verdi for samfunnet og vil bidra til å styrke tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet.

Figur 35 Priss atte virkninger som følger av t iltaket

D et er i løpet av forprosjektet gjort endringer i forutsetningene som gir en reduksjon i netto
nåverdi på 9,0 milliarder kroner sammenliknet med konsept 7 i KS111. Konsept 7 omfattet
felles k ommunal journalløsning innf ørt t il alle kommuner og fastle ger utenf or Midt - Norge, og
innføring av målbildet for helhetlig samhandling med sp esialisthelsetjenesten. De største
endringene fra KS1 - rapporten som påvirker netto nåverdi er:

• Oppdatert tallgrunnla g og korrigeringer: I løpet av f orprosjektet er analysen b lant
anne t oppdatert med nye framskrivningskurver, antall årsverk og
arbeidskraftk ostnader.

• Endr et innføringstakt: I KS1 ble det antatt at 100 prosent av kommuner og fastleger
utenfor Midt - Norge ta r i bruk felles kommunal jo urnal innen 2030. Basert på
vur deringer gjort av Direktoratet for e - helse, i dialog med KS og Legeforeningen, er
dette nedjustert til kommuner utenfor Midt - Norge som representerer 85 prosent av
befolkningen innen 2030 og 60 prose nt av fastleger utenfor Mid t - Nor ge innen 2033. I
tillegg e r det mod ellert en sammenheng mellom nytten som realiseres i kommuner og
fastleged eltakelse.

11 I differansen er KS1 - es timatet på 14,4 milliarder kro ne r korrigert for regnefeil, og tar u tgangspunkt i
en netto nåverdi for konsept 7 fra KS1 på 12,0 milliarder kroner.



Sentralt styringsdok ument for Akson - h elhetlig samh andling og felles kommunal journall øsning

IE - 1056 185

• Endret omfang: I KS1 inkluderte den samfunnsøkonomiske analysen målbildet for
helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsn ing. I tråd med en stegvis
gjen nomføring av målbildet for helhetlig samhandling er den oppdaterte
samfunnsøkonomi ske analysen i forprosjektet avgrenset til felles kommunal
journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for samhan dling .

I KS1 var netto nåve rdi f or konsept 7, konsept 4 og konsept 1 på henholdsvis 1 2,0 milliarder,
1,6 milliarder og 1,3 milliarder12. For å verifisere at konseptvalget fra KS1 fortsatt står seg
har forprosjektet vurdert hvordan endringene beskrevet over ville påvirket de prissatt e
vir kningene i de tre konsepte ne. Etter som det ikke foreligger oppdaterte kostnadsestimater
for konsept 4 og konsept 1 legges kostnadsberegningene fra KS1 til grunn i alle konseptene i
denne sammenlikningen . Beregningene kan der for ikke anses som oppdater te es timater for
konseptene fra KS1 .

E n dringene som følger av oppdatert tallgrunnlag og korrige ringer ville økt netto nåverdi for
samtlige konsepter . I forprosjektet er det også gjort endringer som knytter seg tett til tiltaket.
Dette gjelder spesielt inn førin gstakt for kommuner og fas tleger, k urver for realisering av
nytte, og en modellert sammenhe ng mellom fastlegedeltakelse og realisering av nytte i
kommuner som tar i bruk felles kommunal journalløsning. Oppdateres konsept 7 o g konsept
413 i henhold til disse endringene, reduseres net to nåverd i til henholdsvis 3,2 milliarder
kroner og - 4,3 milliard er kroner. Ettersom kostnadsestimatet er uendret fra KS1 , og dermed
ikke hensyntar lavere deltakelse, er netto nåverdi i dette tilfel let trolig underestimert.

For k onsept 1 vil disse forutse tningene være urealistiske, og konseptet er derfor kun
oppdatert med endringer i generelle forutsetninger. Med innsikten fra forprosjektet er det
imidlertid sannsynlig at det ville vært behov for hø yere innføringskostnader og mer sentrale
programaktivitete r i konse pt 1 enn det som ble estimert i KS1 .

For samtlige endri nger beskrevet over er konsept 7 samfunnsøkonomisk mest lønnsom
sammenlignet med konsept 1 og konsept 4.

12 Tallene avviker noe fra KS1 - rapporten da det er rettet opp en regnefeil i endrings - og
omstillingskostnaden e, og skattefinansieringsko stn ad en er beregnet på alle vir kninger b ortsett fra
produktivitetstap i virkningen "unngåtte realøkonomiske konsekvenser".

13 Endringene gjort i den oppdaterte samfunnsøkonomiske analysen er basert på felles kommunal
journalløsnin g og steg 1 i utviklingsret nin g for samhandling. De er ikk e fullste ndig overførbare til
konsept 4 eller konsept 7 i sin helhet, men tilstrekkelig realistiske til å kunne skape en sammenlikning
mellom konseptene.
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Figur 36 Verifisert samfunn søkon omisk lønnsomhet fra KS1
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7 Videre a rbeid i 2020

Gjennomføringen av tiltaket felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen f o r
samhandling har planlagt oppstart i 2021, se gjennomføringsstrategi i henholdsvis kap ittel
2.2 og 4.3. Fr e m til o ppstart vil det imidlertid pågå fle re prosesser og aktiviteter med relevans
for tiltaket som er illustrert i Figur 37 .

Figur 37 Sentrale prosesser i videre arbeid i 2020

S entralt sty rings dokument overlevere s til H else - og omsorgsdepartementet og sendes til
ekstern kvalitetssik ring (KS2) i starten av mars . I KS2 kvalitetssikres s tyringsunderlag og
kostnadsoverslag før investeringsb eslutning og fastsettelse av prosjektets kostnadsramme
kan f remmes for Stortinget. Det er vente t at vedtak i Stortinget skjer i forbindelse med
behandlingen av statsbudsjettet for 2021 og at Regjeringens budsjettforslag offentliggjøres
ved publiseringen av Prop. 1 S (2020 - 2021).

En s entral føring for forprosje ktet er at intensjonserklæringe r skal væ re inngått med
kommuner som representerer omkring halvparten av befolkningen utenfor Midt - Norge i løpet
av juni. KS og enkelte kommuner vil utarbeide et saksunde rlag som blant annet skal be nyttes
i arbeidet med innhe nting av intensjonserklæringer fra kommu nene . Selve innhentingen av
intensjonserklæringer vil foreg å i regi av KS og kommunene med bidrag og støtte fra
Direktoratet for e - helse. Innholdet i intensjonserklæringene er under arbeid .

Detaljer rundt virksomhet en "A kson j ournal AS" er ikke a vklart i sentralt styringsdokument,
men vil avklares i videre prosess. Kommunene må i samarbeid med KS og Helse - og
omsorgsdepartementet arbeide v idere med fordeling av eierbrøk, hvordan kommunene
o rganiserer sitt eierskap, a ksjon æravtaler, oppkapitaliseri ngen av s elskapet m.m. Det må
gjennom arbeidet sannsynliggjøres at et tilstrekkelig antall kommuner kan gå inn på
eiersiden. Forholdet mellom eier e på generalforsamling, selskapets styre, programeie r og
eiermøte må også konkr etise res nærmere. Det er ventet at forbe redelsene til etableringen av
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"Akson journal AS" pågår gjennom 2020 , og at selskapet er operativt i god tid før utlysning i
markedet. Der som etableringen av selskapet skjer for tett på utly sning i markedet, har ikke
det n ye selskapet reell mulighe t til å t a beslutninger om innretning i anskaffelsen. En
utlysning i markedet vil skje høsten 2021.

Parallelt med forberedelsene av etableringen av "Akson journal AS", vil kommunene i
samråd med H e lse - og omsorgsdepartemente t kon kretisere finansieringsmod ellen for
gjennomføringen av felles kommunal journalløsning . Den endelige f inansieringsmodell en vil
avhenge av detalje ne rundt selskapsetableringen av "Akson journal AS" , blant annet eierbrøk
og opp kapitalisering av selskapet og i nvesteringsbeslutningen i Stortinge t . I
finansieringsmodellen vil kostnadsfordelingen mellom partene detaljeres i omfang og over
tid.

Direktorate t for e - helse vil gjennom ordinære, faste leverandørmøter orientere om
anbefal inger og status i arbeidet med A kson. Direktoratet for e - h else vil vurdere en ekstra
markedsdialog høsten 2020 .

Forprosjektet forutsetter at dataansvaret for felles kommunal jour nalløsning plasseres i
"Akson journal AS". Etter at sentralt styringsdokument er over levert til Helse - og
omso rgsdepartementet er det nø dvendig m ed ytterligere avklaringer mht. kommunens rolle ,
data ansvar , plikter og påvirkningsmuligheter . Dataansvaret og ev entuelle plikter vil måtte
reguleres i nasjonal rett. Det er nødvendig med f lere avklaringer knyttet ti l IKT og
informasjonssikkerhet . Det er b ehov for ekstra kompetanse knyttet til IKT og arkitektur i
Programmet Akson journal , hvor p rosjektet vil arbeide med å beskrive hvordan dette bør
organiseres, og hvordan dette skal sees opp mot arkitekturmiljøene i k ommun ene. I tillegg er
det beho v for ytt erligere beskriv else av hvordan arbeidet med informasjonssikkerhet skal
fordeles mellom Programmet Akson journal og virksomhetene som tar i bruk
journalløsningen. Videre må funksjonelle sta ndarder og tekniske krav ti l jou rnalløsningene for
aktører i helse - og omsorgssektoren utredes , inklusiv obligatorisk bruk av
samhandlingsløsning er .

Foreløpig v eikart for n asjonal e - helseportefølje viser et utvalg av pågående
utviklingsprosjekter, videreut vikling og innføringsaktivi tet s om må ses i sammenheng med
felles k ommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for samhandling . Flere av
prosjektene i portefølje n vil arbeides videre med i 2020 , mens tiltak knyttet til
legemiddelhåndtering er un der replanlegging som er pl anlag t ferdigstilt i løpet av f ørste
hal vår 2020. Veikartet skal konkretiseres og behandles våren 2020. I dette arbeidet vil det
også bli vurdert hvilke prosjekter i den nasjonale e - helseporteføljen som eventuelt bør inngå i
orga niseringen og styringsmodel len f or Programmet Akson samhan dling.

He lse - og omsorgsdepartementet vurderer om det er tilstrekkelig rettsgrunnlag for felles
kommunal journalløsning og samhandlingsløsninger, og vil eventuelt komme tilbake til
nødvendige endrin ger i en ordinær høringspro sess .

Gjennomføringen av tilta ket har f orventet oppstart i begynnelsen av 2021 , hvor f ørste fase i
henholdsvis felles kommunal journall øsning og i steg 1 i utviklingsretningen for samhandling
er mobilisering av programmene. I lø pet av høsten 2020 må Direk torat et for e - helse,
kommunene, KS og H e lse - og omsorgsdepartementet starte forberedelsene til
mobiliseringsfasen e . Det innebærer blant annet å forberede bemanning av "Akson j ournal
AS" og sikre at nødvendige ressursbidrag er til gjengelige. I tillegg må st yring smodellen for
P rogrammet A kson jour nal etableres før mobiliseringsfasen kan starte .
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Arkivsaksnr.: 20/1873-3  Arkiv: U03 &10  

 

Sak: 85/20 

 

Saksprotokoll - Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering og 

endringer i tjenestetilbudet til psykisk utvikl  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Rådmannens statusrapport og vurdering tas til etterretning. 

 Ringerike kommune erkjenner at Menova as må gjennomføre en om- og utbygging for 

å kunne etablere og lokalisere den samhandling og utvikling av tjenestetilbudet som 

kommunestyret har vedtatt. Under forutsetning av at husbankens virkemidler kan 

nyttiggjøres, vil Ringerike kommune kjøpe denne bygningsmassen, og Menova as bes 

om å dimensjonere nødvendige arealer innenfor en kostnadsramme/pris for kommunen 

i størrelsesorden inntil 28 mill. kroner eks. mva. 

Dersom Ringerike kommune på et senere tidspunkt vurderer å selge egen 

bygningsmasse, skal Menova as ha forkjøpsrett etter takst. Tilsvarende gjelder for 

Ringerike kommune dersom Menova as ønsker å selge sin del av bygningsmassen. 

 Andre arealer ved Menova as som er nødvendig for drift av Aurora, disponeres ved en 

egen leieavtale. 

 Menova tar ansvaret for å etablere en felles veiledergruppe knyttet til Menova Arbeid. 

Veiledergruppen skal økonomisk være et «spleiselag» mellom Menova as og Aurora, 

og serve alle deltagere knyttet til Menove Arbeid samt Aurora. 

 De beskrevne organisatoriske endringer og ny innretning av tjenestetilbudet til psykisk 

utviklingshemmede vedtas. Det forutsettes at tilbudet er på plass fra januar 2022, og at 

dagens leieavtale på Hensmoen avvikles. Rådmannen får fullmakt til å inngå 

nødvendige samarbeidsavtaler i tråd med vedlagte intensjonsavtale. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1873-2  Arkiv: U03 &10  

 

Sak: 22/20 

 

Saksprotokoll - Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering og 

endringer i tjenestetilbudet til psykisk utvikl  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 Rådmannens statusrapport og vurdering tas til etterretning. 

 Ringerike kommune erkjenner at Menova as må gjennomføre en om- og utbygging for 

å kunne etablere og lokalisere den samhandling og utvikling av tjenestetilbudet som 

kommunestyret har vedtatt. Under forutsetning av at husbankens virkemidler kan 

nyttiggjøres, vil Ringerike kommune kjøpe denne bygningsmassen, og Menova as bes 

om å dimensjonere nødvendige arealer innenfor en kostnadsramme/pris for kommunen 

i størrelsesorden inntil 28 mill. kroner eks. mva. 

Dersom Ringerike kommune på et senere tidspunkt vurderer å selge egen 

bygningsmasse, skal Menova as ha forkjøpsrett etter takst. Tilsvarende gjelder for 

Ringerike kommune dersom Menova as ønsker å selge sin del av bygningsmassen. 

 Andre arealer ved Menova as som er nødvendig for drift av Aurora, disponeres ved en 

egen leieavtale. 

 Menova tar ansvaret for å etablere en felles veiledergruppe knyttet til Menova Arbeid. 

Veiledergruppen skal økonomisk være et «spleiselag» mellom Menova as og Aurora, 

og serve alle deltagere knyttet til Menove Arbeid samt Aurora. 

 De beskrevne organisatoriske endringer og ny innretning av tjenestetilbudet til psykisk 

utviklingshemmede vedtas. Det forutsettes at tilbudet er på plass fra januar 2022, og at 

dagens leieavtale på Hensmoen avvikles. Rådmannen får fullmakt til å inngå 

nødvendige samarbeidsavtaler i tråd med vedlagte intensjonsavtale. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 02.06.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

 

Hovedkomiteen for Helse, - omsorg og velferd 

Formannskap 

Kommunestyre 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1873-1   Arkiv:   

 

 

Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering og endringer i 

tjenestetilbudet til psykisk utviklingshemmede  
 

Forslag til vedtak: 

 Rådmannens statusrapport og vurdering tas til etterretning. 

 Ringerike kommune erkjenner at Menova as må gjennomføre en om- og utbygging for 

å kunne etablere og lokalisere den samhandling og utvikling av tjenestetilbudet som 

kommunestyret har vedtatt. Under forutsetning av at husbankens virkemidler kan 

nyttiggjøres, vil Ringerike kommune kjøpe denne bygningsmassen, og Menova as bes 

om å dimensjonere nødvendige arealer innenfor en kostnadsramme/pris for kommunen i 

størrelsesorden inntil 28 mill. kroner eks. mva. 

Dersom Ringerike kommune på et senere tidspunkt vurderer å selge egen 

bygningsmasse, skal Menova as ha forkjøpsrett etter takst. Tilsvarende gjelder for 

Ringerike kommune dersom Menova as ønsker å selge sin del av bygningsmassen. 

 Andre arealer ved Menova as som er nødvendig for drift av Aurora, disponeres ved en 

egen leieavtale. 

 Menova tar ansvaret for å etablere en felles veiledergruppe knyttet til Menova Arbeid. 

Veiledergruppen skal økonomisk være et «spleiselag» mellom Menova as og Aurora, 

og serve alle deltagere knyttet til Menove Arbeid samt Aurora. 

 De beskrevne organisatoriske endringer og ny innretning av tjenestetilbudet til psykisk 

utviklingshemmede vedtas. Det forutsettes at tilbudet er på plass fra januar 2022, og at 

dagens leieavtale på Hensmoen avvikles. Rådmannen får fullmakt til å inngå nødvendige 

samarbeidsavtaler i tråd med vedlagte intensjonsavtale. 

 

  

Sammendrag 

Denne sak har tidligere vært behandlet flere ganger i kommunestyret, første gang 7.3.2019. 

Kommunen må flytte virksomheten inn i nye lokaler fra 31.12.2021, og har en oppsigelsefrist i 

dagens lokaliteter juni 2020. Det vil derfor få store driftsmessige og økonomiske konsekvenser 



dersom saken ikke sluttbehandles nå. Ikke minst for brukerne, som vil kunne stå uten tilbud fra 

1.1.2022.  

Saken har vært grundig utredet både helse og sosalfaglig og arbeidsrettslig, og vært gjenstand 

for tverrfaglig vurdering/anbefaling fra nedsatt arbeidsgruppe samt høringsrunder både i 

fagforeningene og hos pårørende. Samtlige innsigelser i saken er gjennom dette saksframlegget 

og rådmannens anbefaling nå hensyntatt. Løsningen er også bifalt av styret for Menova as. 

 

Innledning / bakgrunn 

Psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har helt siden HVPU-reformen hatt sitt 

aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet («Aurora», - tidligere 

Ringerike arbeidssenter). Et av hovedargumentene for dette har vært at funksjonsnivået har 

vært så lavt at de vanskelig kunne nyttiggjøre seg arbeidsmarkedsbedriftenes tilbud om varig 

tilrettelagt arbeid (VTA-plasser), som fram til d.d. har basert seg på en relativt høy 

produksjonskapasitet hos deltagerne. 

I løpet av de siste 30 årene har det skjedd store endringer i samfunnet og næringsliv, både 

holdningsmessig og når det gjelder lover og forskrifter. Arbeidstiltaksbedriftene har ekspandert 

og fått til dels «større muskler», en rekke ordninger har utviklet VTA-ordningene og 

finansieringen av disse, og vi har også fått slike ordninger innen næringslivet. Likeens har 

kompetansen økt, og vi har i dag en rekke profesjoner som bidrar med den målsetting å 

kvalifisere psykisk utviklingshemmede slik at de kan integreres i det ordinære arbeidsliv.  

 

Beskrivelse av saken 

Aktivitetstilbudet til psykisk utviklingshemmede er i dag organisert gjennom en kommunal 

driftsenhet (Aurora) og varig tilrettelagte arbeidstilbud er oganisert gjennom NAV i samarbeid 

med et interkommunalt aksjeselskap (Menova AS), samt VTAO-plasser /Varig Tilrettelagt 

Arbeid plasser innen eksisterende/Ordinære arbeidsliv. Plassene innenfor arbeidsmarkedsbedrift 

er finansiert av stat og kommune (kostnadsfordeling75/25 %) og plasser innenfor ordinært 

arbeidsliv er finansiert av staten, gjennom NAV-systemet. 

Det samlede tilbud til brukergruppen er i dag godt. Kommunen har god kompetanse innen de 

fleste områder, fokus på boforhold, sammensetning og bygningsmassens kvalitet, tilbudene til 

de yngste, behovet for avlastning, skoletilbud og aktivitetstilbud. Det er allikevel et faktum at 

kommunen ikke har et samlet tilbud som harmoniserer med Rettighetsutvalgets innstilling om 

hvilke endringer som er nødvendig for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til 

personer med utviklingshemming, og avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene med 

aktivitetstilbudet og ansvarsforholdet opp i mot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav (se tidligere 

saksframlegg). 

Skal man vurdere kvaliteten på tilbudet i Ringerike kommune i forhold til de avvikene som 

registreres i forhold til Rettighetsutvalgets innstilling, må denne vurderes opp imot hva som er 

vedtatt målsetting med tilbudet. Så lenge vedtatt målsetting er å bidra/sørge for at de psykisk 

utviklingshemmede har en trygg meningsfull hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i 

samspill med andre psykisk utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter, vil 

tilbudet kunne vurderes som svært godt.  

Ringerike kommune har i dag ikke tilbud for å kvalifisere, gi arbeidstrening og 

klargjøre/kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet. Få går over i annet arbeid innenfor det 

ordinære arbeidsliv. Dette skyldes antagelig en selvforsterkende mekanisme basert på at 



deltakerne ikke betraktes som reelle arbeidssøkere, og at deltakelse i seg selv fremstår som et 

bevis på at man ikke passer inn andre steder. Istedenfor å tilegne seg kunnskap og ferdigheter 

for å komme inn i andre og betalte jobber, lærer deltakerne seg å gjøre oppgaver som beholder 

dem i dette systemet. Virksomheten bidrar ikke til yrkeskvalifisering eller økonomisk 

selvstendighet for deltakerne, og blir en institusjon som skaper sin egen arbeidsstokk som 

dermed forblir utenfor det ordinære arbeidslivet.  

Det nå foreslåtte driftskonseptet muliggjør å implementere kvalifiseringstiltak, arbeidstrening 

og kvalifisering rettet mot deltagelse i arbeidslivet og varig tilrettelagt arbeid (VTA) inn i 

Auroras målsetting. Likeens vil brukerne bli gjenstand for profesjonell arbeidsutprøving 

og/eller kartlegging av arbeidsevne 

Slik blir Aurora også en aktør som har muligheter til å bidra til kvalifisering for annet arbeid, 

og Ringerike kommune vil dermed (nå 30 år etter HVPU-reformen) få de siste brikker på 

plass. 

Lokasjon og areraler 

Aktivitetstilbudet er i dag lokalisert til leide arealer på Hensmoen. Lokalene er ikke universelt 

utformet og er i liten grad tilpasset mennesker med funksjonshemminger. En vurdering av 

annen lokasjon er derfor både hensiktsmessig og påkrevd. Gjennom «Aurora» tilbyr Ringerike 

kommune et aktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmede, som inkluderer hele 

diagnosespekteret, - også de som i tillegg er definert som autister.  

Leieavtalen utløp årsskiftet 2020-21. Med bakgrunn i de utsettelser saken har medført, har 

rådmannen fått forlenget leieavtalen fram til årsskiftet 2021-22, med den klare forutsetning av 

at dette skal være avklart innen juni 2020. Dersom slik at avklaring ikke finner sted, vil 

kommunen være forpliktet til å inngå en langsiktig prisregulert avtale om videre leie. Utleier vil 

i så tilfelle foreta en del utbedringer i forhold til de forhold leietaker i dag ikke er fornøyde 

med. Det er derfor nå ingenting i avtalen som tilsier at ikke kan videreføres, men da som en 

langsiktig avtale, dersom kommunestyret ikke finner det hensiktsmessig å gå videre med en 

samlokalisering og formalisert samarbeid med Menova as som vedtatt. 

Det er i dag totalt sysselsatt 18 årsverk med miljøarbeidere/miljøterapeuter ved «Aurora». 

Virksomheten har i dag 53 brukere med tilbud her. Lokaliseringen på Hensmoen er relativ 

kostbar, og genererer også noe transportutfordringer, da brukergruppen av avhengig av 

offentlig transport eller kollektivtilbud. Dette problemet ble ikke mindre ved at «Menova as» 

flyttet til Kilemoen, og transportgrunnlaget til Hensmoen redusert. 

Ringerike kommune betaler i dag en årlig husleie til Hensmoveien 26 AS på kr. 1 370 000,-. 

for lokaler og tomtearealer. I tillegg påløper det årlig driftskostnader til strøm, renovasjon etc.  

Dagens lokaler er utformet som industrilokaler. Rommene er store, langt større enn det er 

behov for (2060 m2), det er stor takhøyde og arealene er derfor kostnadsintensive å drifte. 

Dette inntrykket forsterkes ved at senteret i dag på langt nær makter å utnytte arealene 

optimalt, og en vurdering av annen lokasjon er derfor hensiktsmessig/påkrevd. 

Menova as har nettopp gjennomført et byggeprosjekt på Kilemoen for å dekke sine egne 

arealbehov. Menova as har ledige tomtearealer, og har tilbudt kommunen å kjøpe et tilbygg 

som sikrer kommunen nødvendige aktivitetslokaler og har en beliggenhet som optimaliserer 

samarbeidet mellom Aurora og Menova as. Et slikt tilbud vil ikke innbefatte fellesarealer som 

kantine o.l., men kommunen vil kunne leie slik kapasietet fra Menova as. 

Husbankens retningslinjer, - arealstilskudd 



Husbanken kan gi investeringstilskudd til etablering av lokaler for dagaktivitetstilbud. Det kan i 

de tilfellene hvor kommunen står som eier, gis tilskudd på inntil 55 % av godkjente 

anleggskostnader. Husbanken setter et arealkrav på om lag 10 m2 pr. plass, men presiserer at 

ved særlige forhold kan denne normen fravikes. Arealet/aktiviteter må være i samsvar med 

behovet for den planlagte målgruppen.  

Både Menova as og Aurora signaliserer klart at aktivitetstilbud som vedproduksjon må 

opprettholdes, da dette gir et allsidig og godt aktivitetstilbud til en relativt stor gruppe som 

ikke uten videre kan delta på andre aktiviteter.  I tillegg krever produksjonen både tørke- og 

lagerplass. Dette forhold gjør at husbankens arealkrav vil bli søkt endret i denne sak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har tidligere vært behandlet som følger: 

7.3.2019: Kommunestyresak 23/19, med følgende vedtak: 

1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for 

«Aurora» vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid 

med kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de 

ønsker som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019.  

2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019.  

27.6.2019: Kommunestyresak 95/19, med følgende vedtak: 

1. Rådmannen gis i oppgave å foreta nærmere vurdering/konkretisering muligheter for 

samlokalisering av AURORA og MENOVA til utbygd fellesanlegg på Kihlemoen.  

Det forutsettes gjennomført i en prosess mellom MENOVA og Ringerike kommune 

basert på formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling ab 

arbeidsmarkedsbedriften og for bedre realisering av grunnleggende rettigheter for 

personer med utviklingshemming. (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje som 

utgangspunkt).  

Nevnte prosess forutsettes gjennomført i et løsningsorientert samarbeid basert på tillit 

og respekt hvor hoved fokus skal være ivaretakelse av ulike grupper og enkelt 

personers behov på best mulige måte. AURORA OG MENOVA besitter unik 

kompetanse, erfaring og innsikt. Det legges til grunn at felleslokalisering vil føre til 

positive synergier for den enkelt, for bedrift, for kommune og for de ansatte.  

Vurdering og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, økonomiske forhold 

utredes nærmere og konkrete forslag til organisering fremlegges vor vedtak i 

Kommunestyret.  

Det legges avgjørende vekt på at prosessen gjennomføres i konkret samarbeid mellom 

berørte parter, NAV og de ansattes organisasjoner. Videre legges det vekt på at 

organiseringen av nevnte samordning skjer ved at de ansattes interesser blir ivaretatt 

uten tap av rettigheter. Det gjelder og rettigheter til avtale Festet Pensjon. Det 

forutsetter at arbeidsrettslige forhold blir avklart i samsvar med gjeldende lovverk og 

avtaleverk mellom partene.  

Utgangspunktet er at brukere med utsikter/muligheter for VTA/VTO plass får mulighet 

til å inngå i MENOVA – opplegg som arbeidsmarkedsbedrift, mens brukere som 



trenger aktivitetstilbud får dette av Ringerike kommune. Målet om samlokalisering 

endrer ikke på dette.  

Det legges til grunn at de kommunale eierne sammen med NAV, MENOVA 

samarbeidet om å skape et kraft – og kompetansesenter på Kihlemoen hvor enkelt 

individets muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger.  

2. Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -

plasser (varig tilrettelagte arbeidsplass) i arbeidsmarkedsbedrift, samt styrke 

overføringene til VTA-plasser i ordinære virksomheter (VTAO – i ordinær bedrift). 

3. Ringerike kommune skal posisjonere egne kommunale virksomheter for å søke tilskudd 

i forhold til VTAO-plasser, ved å tilby aktuelle arbeids- /praksisplasser innenfor egen 

virksomhet. Ringerike kommune vil i så henseende søke å prioritere psykisk 

utviklingshemmede og mennesker med psykiske lidelser, - noe som selvsagt ikke skal 

ekskludere andre brukergrupper. 

28.1.2020: Rådet for funksjonshemmede, med følgende vedtak: 

1. Råd for funksjonshemmede har gått igjennom relevante saksopplysninger for 

kommunestyret sak 96/19, samt prosjektgruppens forslag til lokasjon og organisering 

av arbeids, - og aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune.  

2. Råd for funksjonshemmede oppfatter kommunestyrets vedtak som nødvendig for å 

ivareta intensjoner i NOU 2016/2017 – På lik linje. Råd for funksjonshemmede 

anbefaler kommunestyret å slutte seg til det beskrevne alternativ 3 i prosjektgruppas 

anbefaling (Vedlegg)  

3. Rådet for funksjonshemmede støtter fagforbundets uttalelse i saken:  

a) «Fagforbundet Ringerike er positive til et samarbeid, og en samlokalisering av 

Aurora /Menova.  

b) Vi ønsker kommunal nærledelse for Auroras ansatte, på lik linje med andre 

ansatte i kommunen. Fagforbundet Ringerike forventer derfor at det skal være 

kommunal leder innenfor områdene økonomi og personal for de ansatte på 

Aurora.  

c. Fagforbundet Ringerike stiller seg bak anbefalingene fra prosjekt og styringsgruppen 

i alternativ 3, om at nyansettelse i aktivitetssentralen skal lyses ut som kommunale 

stillinger.»  

3.3.2020: Kommunestyresak 17/20, med følgende vedtak: 

1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora 

beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune og ha kommunal ledelse, og at 

fremtidige ansettelser skjer i kommunen.  

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og 

foreslå nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i 

tråd med intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede 

avtaler legges fram for endelig godkjenning.  

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette.  



 

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, mål 4 god 

utdanning, mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst og mål 10 Mindre ulikheter. Forslaget 

til vedtak sikrer at de avvik som defineres i forhold til likebehandling, manglende integrering, 

utviklingsmuligheter i forhold til utredning og anstendig arbeid samt livslang læring for de som 

er i posisjon for dette, lukkes. Samtidig vil dagens tiltak for å sikre meningsfulle aktiviteter for 

hele målgruppen videreføres og styrkes. 

 

Rådmannens vurdering 

Gjennom flere behandlingsrunder i kommunetyret har det etter rådmannens oppfatning 

utkrystalisert seg klare signaler om hvilke krav/kriterier som vil stilles til de foreslåtte endringer 

og til samarbeidsmodell mellom kommunens attføringsbedrift Menova as og kommunens 

aktivitetssenter Aurora. Disse «speiler» de innspill som er kommet både fra Menova as, 

foreldregruppen, rådet for funksjonshemmeder, fagforeninger og egne og eksterne fagmiljø. 

Handlingsrommet for eventuelle løsninger har følgende klare føringer: 

 Aktivitetstilbudet til psykisk utviklingshemmede skal være kommunalt, med kommunalt 

ansatte og kommunal ledelse. 

 Aktivitetstilbudet skal organiseres og driftes i nært samarbeid med Menova as. 

 Psykisk utviklingshemmeds inntreden på tiltaket VTA skal ikke fortrenge deltagere 

med annen bakgrunn som allerede har fått innvilget dette tilbudet. 

Rådmannen har vært i dialog med NAV (lokalt og sentralt) samt Arbeids- og 

sosialdepartementet når det gjelder mulighetene for å få etablert flere VTA og VTAO-plasser i 

Ringerike kommune. Det må nok aksepteres at det er liten sannsynlighet for at det innen 

overskuelig framtid kan bli flere statlig finansierte VTA-plasser på Ringerike. Dette fordi 

Ringerike i dag har 55 plasser, mens man ut fra statistiske måltall skulle hatt 30,3 plasser. Dette 

skyldes at komunen har påtatt seg avsvaret for VTA-plassene på Adaptor as. De øvrige 



kommunene i regionen er på tilnærmet snitt: Hole (7 versus 6,8) og Jevnaker (8 versus 6,8). 

Det hører også med til totalbilde at Ringerike kommune har flere VTAO plasser enn snitt for 

landet. 

Rådmannen foreslår at komunestyret vedtar følgende «pakkeløsning», som samlet 

imøtekommer alle innspill og vedtak som tidligere er fattet i saken, samt lukker de påviste 

avvik i forhold til Rettighetsutvalgets innstilling: 

1. Ringerike kommune kjøper inntil 10 VTA-plasser forbeholdt psykisk 

utviklingshemmede 

Etablering av VTA-plasser for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har 

gjennom hele prosessen vært et hovedmål i tillegg til å skaffe tilveie nye, moderne og 

tilrettelagte lokaliteter for virksomheten. Ut fra de signaler rådmannen har innhentet, vil 

ikke dette kunne løses på annen måte enn at kommunen selv tar det finansielle ansvar 

for en slik etablering av minimum 10 plasser. Et slikt kjøp av plasser vil influere på 

kommunens behov for reine aktivitetsplasser og dermed dimensjonering av bemanning 

og kjøp av lokaliteter. 

Dette gjør også at kommunen kan tilby dette fra første dag etter nyetablering, og at 

dette tilbudet ikke vil fortrenge andre som har fått tildelt slik plass. Ved ledighet i antall 

tilrettelagte plasser skal psykisk utviklingshemmede i fortsettelsen ha de samme 

rettigheter og den samme vurdering som alle andre som kvalifierer og ønsker slikt 

tilbud. 

Ringerike kommune kjøper disse plassene fra den dato Aurora flytter inn i planlagte 

lokaler på Kilemoen. Fram til denne dato holdes det fokus på å identifisere, motivere og 

utvikle disse 10 personene mot dette tilbudet. Menova as tilrettelegger for tilpassende 

arbeidsoppgaver innen aktuelle produksjonsområder for disse 10 nye medarbeiderne. 

 

2. Nye aktivitetslokaliteter 

Arbeidsgruppen signaliserer behov for 40 aktivitetsplasser på Kilemoen. Det er da tatt 

høyde for at ikke alle benytter tilbudet hver dag. Dersom forslaget om at kommunen 

kjøper 10 VTA-plasser fra åpningsdato, vil det antatte behovet for aktivitetsplasser på 

Kilemoen reduseres til 30 plasser. 

Menova as bes revurdere volum på det planlagte ny-/tilbygg i forhold til skissert antall 

plasser på aktivitetssenteret og en kjøpspris med en øvre ramme i størrelsesorden 28 

mill. kroner eks. mva. 

3. Menova tar ansvaret for å etablere, drive og utvikle en felles veiledergruppe knyttet til 

Menova Arbeid. Denne gruppen med spisskompetanse» har ansvar for: 

 Kontakt med NAV, tildelingskontoret, kommune, skoleverket og 

opplæringskontor. Gjennomføre forhåndsomtaler og 

velkomst/introduksjonsprogram  

 Karriereveilelening for å finne hvilket tilbud, og lage plan som er best for bruker, 

men samtidig realistisk  

 Oppfølging av VTAO (om oppfølging fra NAV ønskes supplert), VTA «ekstern» 

og deltagere fra Aurora som er ute hos kommunen eller i ordinære bedrifter  

 Representasjon i spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjonsmedarbeidere kan håndteres og stimuleres.  



 Støtte og bistand i arbeidet med å utarbeide og følge opp aktivitets – og 

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- aktiviteter 

på tvers.  

 Gjennomføring av kurs/refleksjon/trening innen arbeidsrettede temaer og innen 

livsmestring/livskvalitet  

 Gjennomføring av sosiale aktiviteter og trening  

 

Veiledergruppen skal økonomisk være et «spleiselag» mellom Menova as og Aurora, og 

betjene alle deltagere knyttet til Menova Arbeid, deriblant Aurora. Dette fører til at deltagere 

hos Aurora får tilgang på tjenester, kompetanse og verktøy fra fagansvarlig og 

næringslivsansvarlig i Menova  

Fagansvarlig er ansvarlig for den felles fagplattformen, inklusiv veiledning prinsipper, utvikling 

og drift av Karriereverksted inklusiv e-lærings verktøy, plan for kompetanseutvikling for 

ordinært ansatte, samt følge med på relevant faglig utvikling og «fore» dette inn i 

organisasjonen. 

Næringslivsansvarlig er ansvarlig for at vi har kontakter og relasjoner med aktuelle /ønskede 

bedrifter på Ringerike, er spisskompetanseperson innen kunnskap om arbeidslivets krav, 

rekruttering, og hvordan oppstart av arbeidsforhold blir mest mulig vellykket, samt sørger for 

koordinering av kontakt med bedrifter/virksomheter, slik at vi opptrer koordinert.  

 

Organisering 

I tråd med tidligere vedtak og ønsker, vil Aurora bli etablert på Kilemoen som et kommunalt 

aktivitetssenter med kommunalt ansatte og egen kommunal avdelingsleder. Avdelingleder vil 

underlegges en kommunal enhetsleder innen helse og omsorg i Ringerike kommune, og dermed 

kunne benytte hele det kommunale støtteapparatet inne HR, økonomi, plan og stab. Men det er 

også helt nødvendig at Aurora, i en samhandlingsmodell med Menova as, deltar aktivt i: 

 Utvikling og samkjøring av Industrivaskeriet og Husflid, herunder felles utvikling og 

konsepter, innsalg/kontakt med oppdragsgivere/kunder og samarbeid innen pakking og 

søm.  

 Utvikling og samkjøring av Monteringsvirksomheten, herunder, innsalg/kontakt med 

oppdragsgivere og gjennomføring av fellesoppdrag. 

 Innovasjonsarbeid – hvordan utvikle produksjonsområder og kompetanse for å møte 

endringer i markedet og endring av deltagergruppen, herunder unge og 

fremmedspråklige. 

 Endring og omstillingsarbeid.  

 Relasjoner innen kommersiell drift og salg. 

 

I tillegg til ledermøter med egen enhetsleder må avdelingsleder ved Aurora derfor delta i 

Menova Arbeid sine drifts- og samhandlingsmøter. Likeens i det nyopprettede rådgivende 

utvalg mellom Menova, Adaptor, NAV, Ringerike kommune og videregående skole som skal 

sikre at alle mennesker med en utviklingshemming får en reell avklaring og utprøving i forhold 

til rett arbeidstilbud, og muligheter for kvalifisering til VTA/VTAO plasser. 

Et endelig vedtak om etablering og samarbeid mellom Aurora og Menova as vil bli forankret i 

en samarbeidsavtale mellom arbeidsinkluderingsbedriften og kommunen. Da slik etablering 

ikke vil realiseres før årsskiftet 2021 – 2022 (det er tross alt 18 måneder fram i tid), vil en slik 

avtale vanskelig kunne detaljeres i dag. Rådmannen finner det allikevel riktig å presentere en 

intensjonsavtale i denne sak som angir innhold og anslag basert på dagens situasjon. Dette for 



at man kan danne seg et bilde av hvordan situasjonen vil bli, samt kostnadsestimat. Slikt forslag 

til intensjonsavtale er utarbeidet i samarbeid med Menova as, og ligger som vedlegg til saken. 

 

Økonomiske forhold 

Aktivitetstilbudet Aurora har i dag en netto kostnad for kommunen på ca. kr. 12 850 000,-. 

Et estimat i forhold til de nå framlagte planer og forslag til avtaler vil se slik ut (kostnadsnivå 

2020).  Det har i hele denne prosessen vært viktig for rådmannen at kostnadene til dette 

tjenestetilbudet skal holdes innenfor dagens budsjett etter flytting til Kilemoen.  Rådmannen er 

glad for at at den løsningen som her foreligger kan dekkes innenfor dagens økonomiske 

rammer.  

 

Kostnadsdrivere 

Drift av Aurora 

Hovedlokasjon 

Kilemoen 

Lønnskostnader 7 386 600 

10 nye VTA-plasser 2 116 640  

Tomtefeste 100 000 

Andel av felleskostnader relatert til veiledergruppe og felles faglige 

ressuser 

50% av kostnad til kantineansvarlig/kokk 

 950 000 

 

334 400 

Driftskostnader 1 424 000 

Leiekostnader: 

Husleie Kilemoen, kapitalkostnader av 12,6 mill., 2% rente over 30 år 

Husleie til Menova as, -arealer som kantine, møte/undervisningsrom etc. 

 

562 700 

130 000 

FDVi-kostnader 200 000 

Refusjon sykefravær - 640 500 

Salgsinntekter - 1 100 000 

Tentativ netto driftskostnad Kilemoen 12 635 000 

  

Investeringskostnaderii 

Kjøp av nye lokaler (kjøpesummen dekker prosjekteringskostnader, 

byggeledelse, avgifter og kapitalutgifter) 

- Investeringstilskudd husbank 55% 

 

28 000 000 

 

-  15 400 

000 

Kommunal egeninvestering 12 600 000 

 

 

 

Vedlegg 



 Rettighetsutvalget (NOU 2016:17) På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende 

rettigheter for personer med utviklingshemming. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-17/id2513222/ 

 

                                                
i Forvaltning, drift og vedlikehold 
ii Eks. mva 



 Forslag til intensjonsavtale, - Samlokalisering og samarbeid mellom Aurora og Menova 

as 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTENSJONSAVTALE 
 

Samlokalisering og samarbeid mellom Aurora og 
Menova as 

 
 

Utgangspunkt  

Ringerike kommune driver aktivitetssenteret Aurora, som er et aktivitetssenter for voksne 
psykisk utviklingshemmede. For å utvikle aktivitetssenteret, samtidig som psykisk 
utviklingshemmede skal ha de samme muligheter og tilbud som andre vanskeligstilte på det 
ordinære arbeidsmarkedet, ønsker kommunestyret å samlokalisere kommunens 
arbeidsinkluderingsbedrift Menova as og Aurora. Dette både for å realisere og nyttiggjøre 
seg de positive synergieffekter for brukerne en slik lokalisering i Follummoveien 84 og det 
utvidet utviklingspotensialet et slikt samarbeid vil ha. 

Dette er klart formulert i kommunestyrets vedtak i sak 23/19: 
Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» 
vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med kommunens 
egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de ønsker som framkommer 
i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019.  

Likeens i vedtak 95/19:  
Utgangspunktet er at brukere med utsikter/muligheter for VTA/VTO plass får mulighet til å 
inngå i MENOVA – opplegg som arbeidsmarkedsbedrift, mens brukere som trenger 
aktivitetstilbud får dette av Ringerike kommune. Målet om samlokalisering endrer ikke på 
dette.  

Det legges til grunn at de kommunale eierne sammen med NAV, MENOVA samarbeidet om å 
skape et kraft – og kompetansesenter på Kilemoen hvor enkelt individets muligheter og 
rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger.  

Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -plasser 
(varig tilrettelagte arbeidsplass) i arbeidsmarkedsbedrift, samt styrke overføringene til VTA-
plasser i ordinære virksomheter (VTAO – i ordinær bedrift). 

Ringerike kommune skal posisjonere egne kommunale virksomheter for å søke tilskudd i forhold til 
VTAO-plasser, ved å tilby aktuelle arbeids- /praksisplasser innenfor egen virksomhet. 

Tjenestene i forbindelse med denne samlokaliseringen utføres i Menova basert på utvidet 
kommunal egenregi. Dette slik at Menova beholder sin godkjennelse som forhåndsgodkjent 
tiltaksleverandør for NAV. Det forutsetter videre en godkjennelse av konsernmodell i 
Menova, som må godkjennes av NAV. 
 



Avtalestruktur 

Det legges opp til følgende avtalestruktur mellom partene. 

1. Samarbeidsavtale. Denne skal beskrive:  

a) Bakgrunnen for avtalen 
b) Formål med avtalen 
c) Kort beskrivelse av avtalens omfang og innhold 
d) Organisering  
e) Retningslinjer for dialog og hvordan uforutsette hendelser skal behandles 
f) Eventuelle garantier 
g) Varighet og oppsigelse  

 
2. Etablering av lokaler 
Denne beskriver hvordan egnede lokaler og uteområder til Auroras virksomhet skal 
etableres i Follummoveien 84 av Menova as, samt økonomiske rammer og 
kravspesifikasjoner. Videre om arealene skal kjøpes eller leies av Ringerike kommune og 
hvilke betingelser som skal være knyttet til dette. 
    
3. Leie/feste av tomt  
Dersom arealene skal kjøpes, skal denne avtalen beskrivelse leie/feste av tomt for 
Aurora sine lokaler og disponible uteområde på Follummoveien 84.  
 
4. Tjenesteavtale  
Denne avtalen beskriver de tjenestene Ringerike kommune skal kjøpe av Menova as. 
 

 

Om innhold og økonomi1 i de ulike avtalene 

I samarbeidsavtalen angis økonomiske prinsipper, men har ingen spesifikke priser: 

Menova operer med «åpen bok» og kalkulerer basert på en kostnadsdekning 5 % margin for 
å sikre videre utvikling av virksomheten. 

Ringerike kommune er innforstått med og aksepterer at tjenester som kjøpes fra Menova 
ikke resulterer i kryss-subsidiering i forhold til leveranser til NAV eller andre oppdragsgivere     

 
I etablering av lokaler angis: 

 Økonomiske ramme for nybygg og uteområder 

 Hvordan spesifikasjoner og økonomiske rammer skal godkjennes  

 Hvilken dialog og medvirkning fra Ringerike kommune det skal være i byggeperioden  

 Hvordan eventuelle krav, endringer og tillegg fra Ringerike kommune etter 
økonomiske rammer er fastsatt, skal håndteres  

 Hvordan eventuelle budsjettoverskridelser skal håndteres 

 Hvordan overlevering av bygg skal skje og etter hvilke kriterier 

 Hvilke reguleringer som skal gjelde om en av partene ønsker å selge sin del av bygget: 

                                                             
1 Alle summer er relatert til 2020-priser 



 Hvis Ringerike kommune ønsker å selge sine lokaler har Menova as forkjøpsrett 
til markedspris. Tilsvarende om Menova ønsker å selge 

 Hvis verken Ringerike kommune eller Menova vil kjøpe, legges eiendommen 
samlet ut for salg    
 

I leie/feste av tomt angis: 

 Hvor mye Ringerike kommune skal betale for leie/feste av tomt 

 Hvordan leie/feste skal pris reguleres 

 Hva som skjer om samarbeidet avsluttes 
 

I tjenesteavtalen reguleres de tjenestene som Ringerike kommune skal kjøpe av Menova as. 
Dette kan forandre seg over tid. Ved starttidspunkt vil tjenestene omfatte følgende områder:   

1. Kjøp av 10 kommunalt finansierte VTA plasser 

 Leveranse iht. kravspesifikasjon som gjelder for tiltaket utformet av NAV 

 Pris tilsvarende det NAV betaler inklusiv kommunal med finansiering – per dato kr. 
210 765,- per år per deltager. 

 Hvordan det skal arbeides frem til innflyttingsdato for å identifisere, utvikle og trene 
aktuelle deltagere i Aurora. 

 

2. Kjøp av veiledningsressurser 

For å bedre og gi fremtidsrettede tilbud til brukerne, skal det etableres to nye stillinger i 
Menova as. Disse stillingene skal primært arbeide med:  

 Tiltak for å øke livskvalitet. Dette kan være trening, kosthold og økonomi, samt 
temaer/kurs som er relevante og verdifulle for målgruppen(e)  

 Forberede/utvikle til deltagelse i ordinært arbeidsliv. Rettigheter, plikter, å passe 
inn/kultur og skille mellom jobb og privatliv 

 Følge opp deltagere ut i ordinære bedrifter Aurora ekstern praksis, VTA ekstern 
praksis og VTO (om det blir en spesiell avtale med NAV om dette) 

 Samordning innsøking og kontakt med skoler. 

Kostnaden for disse to stillingene skal deles likt mellom Aurora og Menova as. Ringerike 
kommune ønsker å kjøpe denne ene stillingen fra Menova. Denne stillingen har en 
årskostnad på kr. 785 200,- inklusiv lønn, sosiale kostnader, pensjon og andre direkte 
relaterte kostnader.    

 Videre tilgang på tid (10 %), kompetanse og verktøy for fagansvarlig og næringslivsansvarlig i  
 Menova as.  Dette til en kostnad av kr. 200 000,-.   
 

3. Forvaltning, drift og vedlikehold bygg (FDV-kostnader) 

Det må defineres hva leveransen skal inneholde og hvor mange kvadratmeter inne og ute 
som er eksklusivt areal. FDV-kostnader fordeles i henhold til eksklusivt areal. Ved fellesareal 
inne som vil bli gjenstand for et leieforhold, vil FDV-kostnader være innarbeidet i leiesum.  

 



4. Leie av kantine/lokaler (andel) 

 Andel av kantinen, forholdstall deltagere og fast ansatte, Menova og Aurora. Inntil 
videre er det benyttet en 50/50 –fordeling. Kantinen, inklusiv kjøkken er 171,5 m2. 
Med en månedlig kvadratmeterpris på kr. 1250,- utgjør dette (50 %) kr. 107 200,-. per 
år. 

 I tillegg dekning av 50 % av kostnad til kantineansvarlig/kokk kr. 334 400,-.  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2441-5  Arkiv: A20  

 

Sak: 91/20 

 

Saksprotokoll - 10002 Hov Ungdomsskole - Orientering om framdrift Orienteringssak 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Status for planlegging og bygging av nye Hov ungdomsskole tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2441-4   Arkiv: A20  

 

 

10002 Hov ungdomsskole – Orientering om framdrift 
 

Forslag til vedtak: 

 

Status for planlegging og bygging av nye Hov ungdomsskole tas til orientering. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret her vedtatt å bygge ny Hov ungdomsskole og flerbrukshall. 

Planleggingsarbeidet pågår og dette er en orientering om status og framdrift.  

Politisk sak med vedtak om gjennomføring og endelig kostnadsramme legges fram i november.  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret vedtok i sak 82/19 å bygge ny Hov ungdomsskole. Senere ble det også vedtatt 

å bygge ny flerbrukshall sammen ved skolen (K-sak 118/19).  

 

På bakgrunn av kommunale vedtak og grunnlagsdokumenter er det arbeidet videre for å 

planlegge bygging av skolen. 

Høsten 2019 var det en prekvalifisering av entreprenør-/arkitektgrupper som ønsket å delta i en 

design- og priskonkurranse. Den ble avsluttet i oktober og det ble valgt ut 3 grupperinger som 

ble invitert til konkurransen. 

.  

 Entreprenør Arkitekt 

Tilbyder 1 NCC Norge AS HRTB AS 

Tilbyder 2 Betonmast AS L2 Arkitekter 

Tilbyder 3 Hent AS Vis a Vis Arkitekter 

 

 

Grupperingene startet arbeidet i november. De leverte første løsningsforslag 28. februar og 

endelig forslag og tilbud 8. mai.  

I denne perioden har en evalueringskomite - en jury bestående av pedagoger, tekniske fagfolk, 

miljøkompetanse samt rektor og prosjektledelsen fra kommunen vurdert de innkomne 

forslagene. Juryen ble ledet av en ekstern arkitekt. Tilbyderne har fått tilbakemeldinger i to 



- 

omganger og har kunnet komme med reviderte forslag fram til 8. mai. Endelig vinner ble kåret 

26. mai.  

 

Alle de tre grupperingene leverte gode forslag og arbeidet i hele perioden intenst med å 

forbedre ulike områder i tråd med tilbakemeldingene. 

Juryen har vurdert de ulike løsningene ut fra kommunens plandokumenter og krav, som rom- 

og funksjonsprogram og teknisk program. 

 

På samme måte som ved bygging av Ullerål skole er det stilt krav om bruk av fjernvarme, i tråd 

med vedtak i kommunestyret.  Denne gang er det og et krav om at det skal bygges i tre. 

Det er et økt fokus på miljø i prosjektet med målkrav om klimagassreduksjon fra materialer, 

fossilfri byggeplass, lavt energibehov, gjenbruk av rivningsmasser og et høyere krav til 

miljøsertifisering enn tidligere. 

 

Tomten til Hov ungdomsskole gir mulighet for et mer omfattende utomhusområde enn ved 

Benterud og Ullerål. Dette er det fokusert på i underlaget for å bidra til et nærmiljøanlegg som 

kanskje vil være vel så viktig for bruken etter skoletid som i skoletiden.   

 

Ved evaluering av utkastene er det lagt vekt på helhetlig oppgaveforståelse, arkitektonisk 

utforming, samsvar med rom- og funksjonsbeskrivelse, miljø- og energikonsept, og pris. 

 

Vinner av konkurransen er Betonmast AS med L2 arkitekter. De hadde den beste løsningen for 

plassering av bygget, utforming av bygget og innordning av hovedfunksjoner. Forslaget ble og 

vurdert som robust og fleksibelt, og det beste forslaget sett både helhetlig, arkitektonisk og 

miljømessig (se vedlegg). 

 

    

 

 

 

Det inngås nå kontrakt for neste fase, som kalles samspillsfasen. Det innebærer at Betonmast 

og L2 sammen med tekniske rådgivere, utbyggingsavdelingen, eiere og brukere av skolen, 

bearbeider og detaljerer prosjektet. I denne fasen blir det laget endelige tegninger og tekniske 

løsninger. Pris blir endelig fastsatt og prosjektet legges fram for kommunestyret for 

godkjenning før byggestart (Beslutningspunkt 2, BP2). 

I saken vil det og være en liste med mulige tillegg, eller opsjoner som kan velges inn, for 

eksempel solcellepaneler, samt elementer/ kvaliteter som kan kuttes ut for å redusere 

kostnadene. 

 

Evalueringsarbeidet var grundig og omfattende og tok lenger tid enn stipulert. De tre 

tilbyderne ønsket lengre frister for å forbedre forslagene sine. Covid-19 situasjonen påvirket 

også arbeidet. Framdriften er derfor noe forsinket i forhold det som er opplyst tidligere (K-sak 



- 

82-19). Sansynlig byggestart er mars 2021. For å sikre tilstrekkelig tid i samspillsfasen, og 

sluttfase, kommer vi tilbake til tidspunkt for innflytting ifbm BP2 saken.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

K-sak 82/19 (utdrag): 

1. Ringerike kommune vedtar bygging, når kommunens økonomiske situasjon og 

handlingsevne gir rom for dette, av ny Hov ungdomsskole i henhold til rom- og 

funksjonsprogram med nødvendig kapasitet. 

2. Skolen skal også inneholde en avdeling for elever med spesielle behov.  

3. Uteområde planlegges og bygges slik at det stimulerer til fysisk aktivitet. En fotballbane 

(7-erbane) innarbeides i uteområdet. 

4. Eksisterende bygningsmasse rives og saneres.  

 

K-sak 118/19:   

Det bygges flerbrukshall som en integrert del av Hov ungdomsskole. Hallen ferdigstilles 

samtidig med skolen. 

 

Økonomiske forhold 

 I vedtatt handlingsplan for kommunen er det avsatt totalt 350 millioner kroner inklusiv 

merverdiavgift til prosjektering og gjennomføring i årene 2019-2022. Tallet er basert på 

kommunens forhåndskalkyler og uten justering for prisstigning.  

Det er gitt tilsagn om 4,5 millioner kroner i klimasatsmidler for miljøtiltak, og det forventes og 

spillemiddel i størrelsesorden 10-12 millioner kroner. 

De tre tilbyderne lå nokså likt i pris, men alle noe høyere enn kommunens forhåndskalkyler.  

Rådmannen har som intensjon, gjennom samspillsfasen, å komme så nær avsatt ramme som 

mulig, og gi kommunestyret muligheter for tilvalg og fradrag i BP2 saken. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Flere av kommunens prioriterte bærekraftmål er relevante. Det overordnede mål for saken er å 

gi unge god utdanning, og gode rammebetingelser for utdanningen, som er bærekraftmål 

nummer 4.  Skolene har og som intensjon å skape mindre ulikhet, bærekraftmål nummer 10. 

Målet om bærekraftige by- og lokalsamfunn er og sentralt for å få en oppdatert og moderne 

ungdomsskole i Hønefoss nord. Det er og lagt vekt på tiltak som bidrar til å redusere 

klimaendringene ved materialvalg, og miljøkrav for gjennomføring og drift. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens vurdering er at det arbeides godt med å få fram et robust og tidsmessig konsept 

for den nye ungdomsskolen. Skolebygget vil være fleksibelt, gi rom for varierte arbeidsformer, 

organisering og god læring. Det vil være flere innganger, godt med toaletter nær elevenes 

undervisningsrom, og det tas høyde for en ny pandemi. Skolen vil og ha kapasitet til å gi rom 

for elevtallsvekst i området så langt kommunens prognoser rekker. 

 

Vedlegg 

Skisser av Betonmast/L2’s vinnerforslag 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.06.2020 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef: Terje Dalen 

leder: Jostein Nybråten 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG 1.00 HEFTE A3 - IN NATURA LQ (LAV OPPLØSNING )

Hov ungdomsskole

IN NATURA



Landskapsplan 1:1000
5Hov ungdomsskole I N NATURA



ni
sje

un
de

r tra
pp

STOR HÅNDBALL x 1

VOLLEY x 3

MINIHÅNDBALL x 3

BASKETBALL x 1

INNEBANDY x 1

BASKETBALL x 3

RIBBEVEGGER RIBBEVEGGER

TURNBOM
RINGER
REP
BULDREVEGG
TJUKKAS
LERRET

INNBYTTERBENK SEKRETARIAT BENK / TRIBUNE MIN.15 PERSONER BENK / TRIBUNE MIN.15 PERSONER

branngardin /
glassfelt

sitte
nisj

e

N

0 m 5 10

ut
sti

llin
gs

m
ontr

e

va
sk

ere
nn

e

/m
iljø

sta
sjo

n

dri
kke

-

sta
sjon

nisje under trapp vaskerenne
miljøstasjon

vaskerenne
miljøstasjon

utstillingsm
ontre

ut
sti

llin
gs

m
on

tre

Utstill
ings

montr
e for Natur

fag og
K&H

kanplasse
resmot

blac
kbox

elle
r un

der
tra

pp til
9.tri

nn
for

å væ
re

syn
lige

i fo
aje

Pers.gard.
25 m2

løfte
3 m2

løfte
3 m2

løfte
3 m2

Vask
4 m2

skohyller
2 m2

torg
24 m2

torg
14 m2

KJØ L

K
J
Ø
L

K
JØ

L

FR
Y

S

KJ
ØL

W

T

K
JØ

L
ST

E
AM

E
R

FR
YS

FR
UK

T

ME
LK

KJØ
L

K
JØ

L

KJ
ØL

F
R

YS

ST
EA

ME
R

S
TEA

ME
R

sp
e
ilv
eg
g
+
ba
kt
ep
pe

3lm
høyskap

Arb
eid

sben
k 10

0
cm

høy,
und

erska
p

på
ulik

e
ste

der

Opple
gg

for

keram
ikk

ovn

Benke
r lang

s
ve

gg
stå

lo
verfa

lte

Bånds
ag

+sirk
elsa

g

30 knagger

2
kjemikalieskap

Fa
st
m
on
te
rt
sp
ei
l

F
as
tm
on
te
rt
sy
n
st
av
le

S
kj
er
m

W
hi
te
bo
ar
d

Fastmontert
speil

Fastmontert speil

sc
en
et
e
pp
e

s
id
et
e
pp
er

te
le
s
ko
pa
m
fi
12
0
pl
a
ss
er

le
rr
et
+
o
pp
he
n
g
fo
r
pr
o
sj
ek
to
r

le
rr
e
t

si
d
et
e
pp
e
r

knagger til publikum

in
te
gr
er
t
ly
d

op
p
he
n
g
fo
r
3
ly
sr
ig
g
ih
im
lin
g

1,5
lm

høysk
ap

klu
ter

osv.

h
øys

k ap
utle

ie

2
lm

høyskap

sp
onavsug

min. 4lm
hy

lle
r

lange/ tunge
emner

tø
r ke

av

leire
arb

eid

1
lm

høyskap

låneutstyr

slu
ki gulv

+
kum

med

sla
m
fang?

Skje
rm

Krit
tta

vle

Skje
rm

W
hite

board

Skje
rm

W
hite

bo
ard

Skjer
m

W
hite

board

nøddusj

arb
eids

ben
k med

un
dersk

ap

arb
eids

be
nkm

ed

under
skap

arbe
idsb

enk
med

und
ers

ka
p

speil
1 x 2 m

benk med
knagger

speil
1 x 2 m

benk med
knagger

infoskjerm + interaktiv
skjerm om energiforbruk

g
ar
d
in
ti
ls
kj
er
m
in
g
a
v

sc
en
e/
a
m
fiHOVEDINNGANG

INNGANG
IDRETTSHALL

DRIFTS-
INNGANG

INNGANG
SPESIALPEDAGOGISKAVDELING

+ 104.5

+ 104.5

+10
4.5

+ 104.5

+ 104.5

+ 104.5 heldekkende svarte gardiner
foran vindu, skinne i tak

S
K
IL
L
EV
E
G
G
.H
E
V
/S
E
N
K

S
K
IL
L
EV
E
G
G
.H
E
V
/S
E
N
K

S
K
IL
L
EV
E
G
G
.H
E
V
/S
E
N
K

rømning
idrettshall

rømning
idrettshall

rømning
idrettshall

sprinklersentral

vaskerobot

INNGAN G
8. TRINN

speil
1 x 2 m

benk med
knagger

speil
1 x 2 m

benk med
knagger

INNGANG
10.TRINN

vindu mot
energisentral

S
K
O
H
Y
LL
E
R
+V
E
R
D
IS
K
A
P

LIFT TIL
IDRETTSHALL

Kantine
200 kvm

so
fa

med
bor

d

bord med
sittebenk

10bord

20 plas
se

r

garderobe
besøk .

V
E
N
T

FOTSKRAPERIST
1600 x 2200

VINDFANG

lagring av
gardin

de
m

obe
nk

læ
re

r7
0
kn
ag
ge
r

sk
o
hy
lle
r Hev/s

enk

4
integrert

stekeovner
2 bølge-

ovn.

ste
ke

ovn

serv
erin

gs
disk

3 lm
høysk

ap
tilu

tstyr

Lære
rst

asjon

m
iljøstasjon

+

vaskerenne

Skjerm

20
knagger

mat
laging

matla
gin

g

matla
ging

m
atla

ging

Undervi
sni

ng

Forbered
else

Spising

hylle
r

Und
ervisning

Fo
rb

ere
de

lse

Spisin
g

Und
erv

isning

Forb
ere

dels
e

Spisin
g

Unde
rvis

ning

Forbe
redelse

Spisi
ng

Sittenisje

m
ul
ig
h
et
å
de
le

av
d
el
in
g
en
i2

so
ne
r

m
ul
ig
he
t
å
d
el
e

a
vd
e
lin
ge
n
i2

so
n
er

mulighet å bytte plass mellom
lager og 1 øverom for å ha
tilgang til lager fra korridor

speil
sittebenk

tilrettelegging for oppheng av stort
motorisert lerret + prosjektor

Åpent ove
r

gardin til skjerming av
scene/amfi

rømning på tak
over innkjørsel

DRIFT
P-Plasser

PERSONALINNGANG

IN
N

GANG

9.T
RIN

N

dør/p
ort

Hovedtavle
15 m2

Driftskontor
13 m2

Driftslager+varemottak
31 m2

Dommer
10 m2

Lager 1
20 m2

skolelager
60 m2

Lager 3
20 m2

Lager 2
30 m2

Lager Eksterne
30 m2

Vrimleareal
19 m2

Hvile
12 m2

Sambruk
13 m2

Helse
12 m2

H CWC
6 m2

Samtale
9 m2

I KT
9 m2

Admin.
37 m2

Merkantil
12 m2

Møte
7 m2

Kopi/Arkiv
10 m2

Klasse
24 m2

Aktivitetsrom
48 m2

Renholdsentr.
18 m2

Stellerom
15 m2

Utelager
15 m2

Gard. 2
12 m2

wc
2 m2

Klasse
24 m2

Gard. 1
12 m2

hcwc
5 m2

Kjøkken
28 m2

Møte
12 m2

Dommer
10 m2

Heis
4 m2

Idrettshall
1 126 m2

Naturfag
94 m2

Forbered.
10 m2

Vask/lager
8 m2

Verksted
52 m2

K&H Sentralrom
70 m2

Keramikk
10 m2

Lager tek
20 m2

Maskinrom
15 m2

Renhold idrett
10 m2

H CWC
5 m2

wc
2 m2

Gard.
19 m2Dusj

15 m2

WC
6 m2

Gard.
19 m2 Dusj

15 m2

WC
6 m2

K&H Multi
50 m2

Gard.
19 m2

Dusj
15 m2

WC
6 m2

Gard.
19 m2

Dusj
14 m2

WC
6 m2

Bandrom
70 m2

Øve slagverk
15 m2

lager
13 m2

I KT U F
10 m2

Energisentral
80 m2

Øve
10 m2

Aktivitetssal
150 m2

B K idrett
2 m2

WC
2 m2

hcwc
6 m2

Øve
14 m2el

1 m2

Øve
10 m2

NærL
3 m2

L Kultursk.
20 m2

Løftebord
3 m2

hcwc
5 m2

wc
1 m2

dusj
1 m2dusj

1 m2

el
1 m2

Gruppe
12 m2

Gruppe
12 m2

Gruppe
12 m2

Gruppe
12 m2

Gruppe
12 m2

Gruppe
12 m2

Gruppe
12 m2

M&H
84 m2

el
2 m2

wc
2 m2

L papir
7 m2

gard
3 m2

wc
2 m2

el
2 m2

AA'

AA'

AA'

BB'

BB'

BB'

BB'

Plan 1.etasje - 1:400

9Hov ungdomsskole I N N ATU R A



KJØL

vaskerenne

miljøstasjon drikke-
stasjon

vaskerenne

m
iljøstasjon

drikke-
stasjon

vaskerenne
miljøstasjon

vaskerenne
miljøstasjondrikkestasjon

va
sk
er
en
ne

m
ilj
øs
ta
sj
on

dr
ik
ke
st
as
jo
n

va
sk
er
e
nn
e

m
ilj
ø
st
as
jo
n

dr
ik
ke
-

st
as
jo
n

am
fi

so
fa

høyskap

høyskap

høyskap

sittenisje

sittenisje

ov
er
ly
s

ov
er
lys

ov
er
ly
s

overlys

overlys

overlys

overly
s

overlys
overlys

overly
s

overlys

overlys

mini
hu

s

H:240
0

sofa

hø
ys
ka
p

hø
ys
ka
p

hø
ys
ka
p

si
tte
n
is
je

si
tte
ni
sj
e

120 skap i 2 høyder

høyskap

sittenisje

sittenisje

på terreng

mur

12
0
sk

ap
i 2hø

yd
er

120 skap i 2 høyder

drikkestasjon

N

0 m 5 10

på terreng

bokh ylle på
hjul H : 1800

m
od
ul
ve
gg
er

H
:1
80
0m
m

lesekrok på hjul
med madrass

lydabso rberendevegger H :1600mm

bo
kh
yl
le
på

h
ju
lH
:1
80
0m
m

mod ulvegg
lydabsorbent
H : 1800 mm

utstilling
/oppslag

/ tavle

arbe
ids

be
nk

ar
beid

sb
en

ksk
jer

met

sit
tin

g
sk

jer
met

sit
ting

m
od

ulve
gg

er

H:18
00

ar
be

ids
nis

jer

modu
lve

gg
er

H:16
00

overlys

overlys

overlys
st ørre amfi

arbeidsnisjer
modulvegger

H : 1 6 00

m
od
ul
ve
gg
er

H
:1
80
0m
m

bo
kh

yll
e på

hju
lH

:18
00

bo
kh
yl
le
på
hj
ul
H
:1
80
0

sittenisje

sofa

lav bokhylle på hjul

I DRE TTSH AL L
1 134 m2

Personalrom
60 m2

8. KL ASSE
62 m2

8. KL ASSE
62 m2

8. KL ASSE
61 m2

8.KLASSE
62 m2

9. KLASSE
62 m2

torg 9.trinn
120 m2

9. KL ASSE
62 m2

9. KL ASSE
64 m2

9.KLASSE
62 m2

10. KL ASSE
65 m2

torg 10.trinn
104 m2

10. KL ASSE
63 m2 10. KL ASSE

62 m2

Møte
12 m2

10. KL ASSE
63 m2

torg 8.trinn
58 m2

torg 9.trinn
56 m2

torg 8.trinn
115 m2

Team
24 m2

Team
30 m2

Team
24 m2

Team
24 m2

Team
24 m2

Team
24 m2

Team
24 m2

Team
24 m2

Team
24 m2

Team
24 m2

Møte
23 m2

nisje/lager
3 m2

nisje/lager
3 m2

nisje/lager
2 m2

nisje/lager
5 m2

nisje/lager
4 m2

løfte
3 m2

løfte
3 m2

løfte
3 m2

nisje/lager
2 m2

nisje/lager
3 m2

nisje/lager
3 m2

nisje/lager
3 m2

nisje/lager
3 m2

nisje/lager
3 m2

lounge
62 m2

kre
ativ

ve
gg

ogutst
illin

g

kreativ vegg og utstilling

lese

gruppearbeid

mingling

gruppearbeid

VINDU MOT TRAPP

VIN
DU

MOTTRAPP

kreativ vegg og utstilling

fortelling
mingling

ov
er
ly
s

ov
er
ly
s

ov
er
ly
s

bib liotek boksamling

boks på hjul
H :2 2 00

sofabenk

tavle / utstilling
på hjul

boks på hjul
H :2 2 00

sofabenk

kreativ vegg

sofa

trapp til
tek.rom

bib
lio

tek
bo

ksa
mlin

g

bi
bl
io
te
k
bo
ks
am
lin
g

rømning på tak
over innkjørsel

ev
t.
m
ul
ig
he
tf
or
sa
m
lin
g
av
al
le
b
øk
er
på
de
nn
e
ve
gg
en

ut
st
ill
in
g
-
kr
ea
tiv
ve
gg

boks
på
hjul

H
:2200

sofabenk

I KT H F
11 m2

gard
59 m2

gruppe 8
26 m2

gruppe 8
17 m2 wc

gruppe 9
26 m2

gruppe 9
16 m2

gruppe 9
12 m2

wc

gruppe 9
24 m2

Heis
4 m2

gruppe 10
13 m2

wc
2 m2wc

2 m2wc
2 m2

el
2 m2

wc
2 m2

wc
2 m2wc
2 m2

gruppe 10
13 m2

torg 10.trinn
56 m2

Møte
15 m2

gruppe 10
35 m2

gruppe 8
8 m2gruppe 8

18 m2

wc
2 m2

el
1 m2

Aktivitetssal
150 m2

kopi/lager
8 m2

gard
59 m2

gard
63 m2

gruppe 10
16 m2

el
1 m2

Løftebord
3 m2

hcwc
7 m2

wc
2 m2

wc
2 m2

B K
8 m2

hcwc

el
2 m2

hcwc

wc
wc

wc

wc
hcwc

B K
4 m2

wc
1 m2

wc
2 m2

AA'

AA'

AA'

BB'

BB'

BB'

BB'

Plan 2.etasje - 1:400

11Hov ungdomsskole I N N ATU R A



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2279-3  Arkiv: A20  

 

Sak: 87/20 

 

Saksprotokoll - Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2020  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2020 tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2279-2  Arkiv: A20  

 

Sak: 20/20 

 

Saksprotokoll - Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2020 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 03.06.2020: 

 

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 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2279-1   Arkiv:   

 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2020 tas til orientering. 

 

 

 Sammendrag 
Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2019 - 20.  

. Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på linje med både for fylket og 

nasjonalt – men med variasjoner mellom ulike årstrinn.  

Resultatene for skoleåret på de nasjonale prøvene i 5., 8. og 9. trinn viser at 5. og 8. trinn er noe 

under landsgjennomsnittet mens 9. trinn ligger på gjennomsnittet for fylket og landet. Det er 

positivt at 8. trinn leverer på landsgjennomsnittet i regning og at 9. trinn er på landsgjennomsnittet 

både i lesing og regning.  

Grunnskolepoengene for elever som avla grunnskoleeksamen i 2019 var noe lavere enn året før og 

er fortsatt under landsgjennomsnittet.  

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.  

Elevtallet har gått noe ned. Årsverk for undervisningspersonale har gått noe opp. 

Det er gjennomført kompetanseutviklende tiltak for både skoleledere og pedagoger. 

 

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

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

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

Rapporten følger som vedlegg i saken. 

  



- 

Beskrivelse av saken 

 
Elever og lærertetthet:  

Det har vært en nedgang på 31 elever i forhold til forrige skoleår. 

Lærertettheten, antall elever per lærer,  på 1.-4. trinn er 14,7 (landsgjennomsnitt: 14,0). På 5.-

7.trinn er den 16, 2 (landsgjennomsnitt: 16,5) og på 8.-10.trinn  18,0 (landsgjennomsnitt: 17,8) 

Læringsmiljø:  

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for å skape et godt 

læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever mestring, at de 

har det trygt og at de trives på skolen. Generelt gir elevene positive tilbakemeldinger.  

Ringerike er er på linje med de nasjonale tallene. Indeksen for 7. og 10. trinn viser at mobbingen 

er ulikt fordelt mellom trinnene; mer på 7. trinn og mindre på 10. trinn sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. 

Læringsresultater:  

For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. Resultatene viser at 5. trinn 

skårer litt under landsgjennomsnittet i de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og engelsk. 

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

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

8. trinn presterer i år nesten på nivå med landsgjennomsnittet i både lesing og engelsk. I regning 

ligger 8. trinnselevene på landsgjennomsnitt.  9. trinn har samme prøve som 8. trinn, og presterer 

3-4 poeng bedre enn 8. trinn. Det viser god utvikling av disse ferdighetene fra 8.- 9.trinn. 

Når det gjelder grunnskolepoeng, oppnådde Ringerikselevene 40,7 i 2019. Det er under de 

nasjonal tallene som er 41,9 og er en liten nedgang fra 2018.  

Gjennomføring:  

Både ved Ringerike videregående skole og Hønefoss videregående skole har 

gjennomføringsprosenten økt gradvis de siste årene.  

Ved Hønefoss videregående var gjennomføringsprosenten 85 %, mens Ringerike videregående 

skole hadde et resultat på 88,6 % gjennomført i 2019.   

Spesialundervisning:  

I Ringeriksskolen er det 8,3 % av elevene som får spesialundervisning. Landsgjennomsnittet er på 

7,7 %. Ringerike har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å redusere andelen av elever 

som mottar spesialundervisning. Det kommunale målet er at ikke flere enn 7% av elevmassen skal 

ha spesialundervisning.   

Voksenopplæring: Det vesentlige tilbudet ved Læringssenteret for voksne retter seg mot 

minoritetsspråklige voksne. Læringssenteret gir også tilbud innen grunnskoleopplæring, norsk 

og samfunnskunnskap og spesialundervisning. 

Samarbeidsavtalene med Hole og Jevnaker kommuner om voksenopplæringen ble sagt opp 

fra og med 010120. 

Som følge av elevtallnedgangen, har Læringssenteret nå færre ansatte enn tidligere.   

Kompetanseutvikling 

I arbeidet med å videreutvikle Ringeriksskolen er det satset mye på kompetanseutvikling for 

både skoleledere og ansatte ved skolene i 2019.  Dette videreføres i 2020, også i et samarbeid 

med andre kommuner. Stikkord her er kompetansegivende videreutdanning i norsk og andre 

fag, regionale nettverk og etterutdanning i flere fag.Det er og fukus påLederutdanning samt 

internt arbeid med oppdatering innen IKT i forbindelse med kommunens handlingsplan på 

området. 

På grunn av koronakrisen  kunne ikke alle fagnettverk våren 2020 gjennomføres. 

Det har også vært gjennomført to fagdager for alle SFO-ansatte. 

Private skoler 

Det er tre private skoler i Ringerike kommune med til sammen 183 elever per 1. oktober 

2019.. Elevene er hjemmehørende i Ringerik kommune og nabokommunene. 
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Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet fra kommunens handlingsprogram 2019 – 2022, og 

handlingsplan for Ringeriksskolen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 

 

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

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

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport 

som ble behandlet, var K-sak 96/19.  

Tiltak for å forvedre læringsresultatene ble behandlet i kommunestyret i sak 217/19. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

FNs 4. bærekraftmål er «God utanning»  Det skal sikre inkluderende, rettferdig og god 

utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. 
 Dette bærekraftmålet konkretiseres blant annet i kommunens handlingsplan «Sammen for 
Ringeriksskolen» og i denne saken rapporteres de på status og måloppnåelse i grunnskolen. 

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

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

Resultatene på elevundersølelsen følges opp i skolene og  understreker hvor  viktig det er å 

fortsette med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i årene som kommer.  

Rådmannen vil og peke på viktigheten av det forebyggende arbeidet, og den fornyelsen av felles 

forebyggende program på dette området. 

Det er rådmannens vurdering at en de  neste årene må og har  sterkt fokus på læringsresultater. 

Det må jobbes for å forbedre både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes 

sluttresultater. Resultatene har ligget nær landsgjennomsnittet, men det er for store variasjoner fra 

skole til skole. 

Rådmannen vil her peke momenter fra sak 217, systemantisk og kunnskapsbasert arbeid over tid, 

tidlig innsats, og kompetanseutvikling for medarbeiderne..   

Gjennom den systematiske kompetansehevingen som gjennomføres i skolesektoren, med kurs, 

nettverksjobbing og fokus på intensiv opplæring (1.- 4. trinn) og tilpasset opplæring - forventes 

det en forbedring og utjevning av resultatene mellom skolene i årene som kommer. Elevenes 

resultater må etterspørres i det daglige arbeidet i skolene – særlig må det jobbes systematisk med 

den intensive opplæringen i grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter - slik at de elevene 

som begynner å henge etter får den hjelpen/veiledningen de trenger. I tide.  «Rett medisin til riktig 

tid». 

 

 

Vedlegg 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019-20 
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Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen i Ri ngerike omhandler skoleåret
2019 - 20 20 . Den inneholder temaene læringsresultater, læringsmiljø, gjennomføring,
spesialundervisning og voksenopplæring.

Denne årlige rapporten er hjemlet i Opplæringsloven (jf. opplæringsloven § 13 - 10). Den er
del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og skoleeiers oppfølging av skolene.
Rapporten bygger i hovedsak på data fra « Skoleporten », som er en nettportal og et verktøy f or
vurdering av kvalitet i grunnskolen, der alle interesserte har tilgang til relevante og pålitelige
nøkkeltall om opplæringen. Alle tall som presenteres er åpent tilgjengelige på « Skoleporten »
eller andre nettsteder.

Som forarbeid til den kommunale rappo rten lager skolene egne delrapporter. Disse er
utgangspunkt for dialogmøter der skoleeiers represenatant er møter representanter for elever,
foresatte, ans atte, skolens ledelse og pol i tisk oppnevnt medlem av Samarbe i dsutval g et (SU) .

Skolenes rapporter, dial ogmøtene og nasjonale data inngår som grunnlag for den kommunale
tilstandsrapporten. Å rshjulet for dette arbeidet omtales nærmere i vedlegg til rapporten.
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1 Sammendrag

Ringerike kommune legger fram tilstandsrapport om læringsresultater, gjennomføring,
læringsmiljø og spesialundervisning i grunnskolen. Tilstandsrapporten ba serer seg på
skole statistikk, nasjonal e prøver og unde rsøkelser skoleåret 201 9 – 20 20 , skolenes
tilstandsrapporter og dialogmøter med skolene.

Elever og undervisningspersonale
R apporten viser at elevtalle t i kommunen er svakt synkende . A ntall årsverk for
undervisningspersonale og lærertetthete n er noe høyere enn forgående år.

Grunnskoler
Det var 13 kommunal e grunnskoler i Ringerike i 2019 . Benterud skole åpnet 1. januar og
Ullerål skole har hatt tilhold i paviljonger plassert ved Ringerikshallen. I tillegg er det tre
private grunnskoler i kommunen.

Læringsmiljø
Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn.
Områdene som kartlegges er: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring og
mobbing på skolen. For Ringerike er resultatene på linje med både f ylkes - og
landsgjennomsnittet, men med variasjoner mellom ulike årstrinn. Arbeidet for å skape et godt
læringsmiljø pågå r kontinuerlig .

Læringsresultater
På de nasjonale prøvene på 5. 8. og 9 . trinn var resultatene i Ringerike skoleåret 2019 – 20 på
landsgjennomsnittet for 9. trinn og litt under for 5. og 8. trinn . Grunnskolepo eng for
avgangselevene i Ringerike har økt siste 5 - årsperiode, men ligger under landsgjennomsnittet.
Det går ellers fram av rapporten at antallet elever som har rett til og mottar
spesialundervisning er stabilt på ca. 8 % av elevmassen.

2. E lever og undervisningspersonale

2 .1 Antall elever og årsverk
Tabellen opplyser om tallet på elever som er registrert ved kommunale grunnskoler per 1.
oktober 201 9 , og årsverk for undervisn ingspersonalet er fra samme dato.

Elevtall og årsverk 2014 - 15 2015 - 16 2017 - 18 2018 - 19 2019 - 20

Tallet på elever 3142 3174 3321 3266 3235

Årsverk for undervisningspersonale 271 271 280 270 273
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Tabellen viser elevtallsutviklingen ved kommunens grunnskoler

Elevtall – skoler Elevtall
2014 - 15

Elevtall
2015 - 16

Elevtall
2017 - 18

Elevtall
2018 - 19

Elevtall
2019 - 20

Benterud skole 297

Eikli skole (utgått) 198 231 211 195

Hallingby skole 288 296 318 310 301

Haugsbygd ungdomsskole 215 213 216 207 205

Helgerud skole 219 215 232 229 223

Hov ungdomsskole 238 221 234 243 243

Hønefoss skole 242 230 283 258 234

Kirkeskolen (utgått) 91 90 87 79

Nes skole 34 27 24 23 22

Sokna skole 141 141 134 128 135

Tyristrand skole 362 356 340 329 331

Ullerål skole 301 331 372 381 380

Vang skole 289 351 356 363 362

Veien skole 215 218 226 215 198

Veienmarka ungdomsskole 254 254 288 306 304

F ra 01.01.19 ble Eikli skole og K irkeskolen lagt ned, og elevene overført til Benterud
skole.

Vurdering
Tabellene viser elevtallsutviklingen ved s kolene i Ringerike de siste 5 årene . Hovedtendensen
er at elevtallet er ganske stabilt på kommunenivå, med en liten nedgang de to siste årene .
Nedgangen er mest markert på Veien og Hønefoss skole, mens økningen er størst på
Benterud, sammenlignet med de tidligere skolene Eikli og Kirkeskolen.
Årsverk for undervisningspersonale i kommunen gikk inneværende skoleår noe opp i forhold
til skoleåret 201 8 - 201 9 , på grunn av blant annet økt krav til lærertetthet.
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2.2 Lærertetthet
Lærertetthet gir informasjon om gjennomsnittlig størrelse på undervisningsgruppen e . T imer
til spesialundervisning og særskilt norsk er ikke inkludert i tallene.
Lærertetthet - geografisk Ringerike kommune Nasjonalt
Lærertetthet 1. - 4. trinn 14,7 14,0
Lærertetthet 5. - 7. trinn 16,2 16,5
Lærertetthet 8. - 10. trinn 18.0 17,8

Tall fra Skoleporten, Udir

Stortinget har vedtatt denne lærernorm en fra og med skoleåret 2019 - 2020 :

Målet er at det høsten 2019 skal være 1 lærer per 15 elever i 1. – 4. klasse og 1 lærer per 20
elever i 5. – 10. klasse.

Lærertetthet – lærernorm ved kommunens grunnskoler pr. 01.10.1 9
Skole 1. - 4.trinn

(norm 15)
5. - 7. trinn
(norm 20)

8. - 10. trinn
(norm 20)

Benterud skole 14,6 18,0
Hallingby skole 13,0 19,1 20,7
Haugsbygd u.skole 17,6
Helgerud skole 15,1 15,9
Hov u.skole 21,0
Hønefoss skole 14,8 16,8
Nes skole 9,0 2,0 6,4
Sokna skole 17,2 15,5 15,6
Tyristrand skole 16,5 17,5 19,2
Ullerål skole 16,6 20,2
Vang skole 14,2 19,4
Veien skole 13,3 13,4
Veienmarka u.skole 20,8

Tall fra Skol eporten , Udir

Vurdering
T abellen viser at de fleste skoler i kommunen oppfyller nasjonal lærernnorm p er 1.10.2019,
men ikke alle. Det te gjelder Hov, Ullerål og Veienmarka. N oen skoler oppfyller normen som
helhet , selv om de på et hov edtrinn ligger litt under .
Det tas hensyn til lærernormen ved fordelingen av sektorbudsjettet, og det er et mål at alle
skoler skal være innenfor den nasjonale normen. U tfordringer er blant annet økt elevtall i
løpet av vår en og sommer en , etter at planer er lagt og tilsettinger gjort.
Ringerike kommune har noe lavere lærertetthet enn landet for øvrig på småskoletrinn og
ungdomtrinn, og litt høyere på mellomtrinnet.
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2.3 Spes ialundervisning

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet ha r rett til spesialundervisning.
I Ringerike kommune er utviklingen de siste tre skoleårene slik:
Skole -
år

Gutter
s om mottar
spesialunder
- visning

Jenter
s om mottar
spesial -
undervisning

S um elever
som mottar
spesial -
undervisning

% elever som
mottar
spesial -
undervisning i
Ringerike

% elever som
mottar
spesial -
undervisning
i landet

14 - 15 177 88 265 7,5 7,9
15 - 16 146 71 217 7,0 7,8
17 - 18 179 90 269 8,1 7,9
18 - 19 185 78 263 8,0 7,8
19 - 20 183 84 267 8,3 7,7

*) Tall hentet fra g runnskolens informasjonssystem GSI

Vurdering
Andelen elever som mottar spesialundervisning i Rungerike kommune er inneværende skoleår
8 ,3 %, men med betydelige variasjoner mellom skolene. Kommunen har et mål om at flest
mulig av elevene skal få et tilfredsstillinge opplæringstilbud innenfor det ordinære. Videre er
det grunn til å merke seg at det er mer enn dobblet så mange gutter som jenter som får
spesialundervisning. Det kommunale målet er at ikke mer enn 7 % av elevmassen skal motta
spesialundervisning. Det vil fortsatt bli arb eidet for at færre elever skal m otta
spesialundervisning.

3 Lærings miljø

Den årlige elevundersøkelsen er obligatorisk for elevene på 7. og 1 0 . trinn , men brukes og på
mange skoler fra 6.klasse og oppover. Til sammen 1100 elever har svart på undersøkelsen i
Ringeriek kommune. El e vene svarer på spørsmål innenfor disse områdene : S tøtte fra lærer,
v urdering for læring , mestring, e levdemokrati , me dvirkning , trivsel og trygghet .
Ringerikselevene scorer likt med eller høyer e en n fylkes - og landsgjennomsnittet på disse
faktorene. De opplever i hoved s ak god støtte fra lærerne, de sier at skolearbeid er viktig,
opplever mestring , sier at de får me d virke, at de trives på skolen og o p plever et trygt miljø.
Dette samsvarer og godt med det som elev - og foreldrerepresentanter formidler i
dialogmøtene med skolene.
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Elevundersøkelsen har og spørsmål om mobbing:

Tabellen viser elevenes opplevelse av mobbing på en skala fra 1 - 5, der 5 er beste score.
Mobbing Mobbing

blant
elever

201 8 - 1 9

Digital
mobbing
201 8 - 1 9

Mobbing
fra voksne

201 8 - 1 9

Mobbing
blant

elever
201 9 - 20

Digital
mobbing
20 19 - 20

Mobbing
fra voksne
201 9 – 20

N asjonalt 4,7 4, 9 4,9 4, 7 4,9 4,9
Ringerike
kommune

4,7 4, 8 4,9 4,7 4,8 4,9

Ringerike
10.trinn 4,7 4,8 4,9 4,8 4,9 4,9

Rin gerike
7. trinn 4,7 4,8 4,9 4,5 4,8 4,9

Vurdering

Det er et mål at elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal
ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme
eller utestengning på skole, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, skal
det reageres umiddelbart og iverksettes tiltak. Dette er og lovfestet i
Opplæringsloven kapittel 9 A – Elevane sitt skolemiljø .
Elevene i Ringerike kommune rapporterer om både digital mobbing og mobbing av både
andre elever ved skolen og voksne. Som de to første radene i tabellen viser, er t allene i
Ringerike er på linje med de nasjonale . Indeksene for 7. og 10 trinn, viser at mobbingen er
ulikt fordelt mellom trinnnene, det er meldt mer mobbing på 7.trinn og mindre på 10 trinn
høsten 2019 , sammenlinget med komune - og landsgjennomsnittet.
De fleste elevene trives på skolen, noe som samsv arer godt med det elever og foreldre
rapporterer om bl.a. på dialogmøtene og elevenes svar på elevundersø kelsen. Likevel er det
for mange elever som opplever mobbing , så innsatsen på dette feltet fortsetter kontinuerlig.
Oppfølging på 7. trinn har hatt sær lig fokus dette skoleåret, og dette følges også opp videre.
Skolen e følger rutine ne i Trivsel i Ringeriksskolen , en plan for å sikre ele vene et godt
psykososialt miljø og som bygger på nasjonale føringer.

Det oppfordres jevnlig at ansatte, foresatte, elever eller andre som får kjennskap til at
enkeltelever ikke har det bra, melder ifra til skolens ledelse. Det jobbes og jevnlig i
personale ne med rutinene og med kompetanseheving i f orhold t il barn s i sosial kompetanse .
A lle barneskolene bruk er det holdningsskapende og forebyggende programmet « Mitt Valg » .

Det er et mål at ingen elever opplever krenkelser som mobbing.
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4 Lærings resultater

4 .1 Nasjonale prøver 5. trinn
Lesing:
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter er i samsvar
med kompetansemål der leseferdigheter er integrert. Dette innebærer at nasjonale prøver i
lesing ikke er en prøve i norskfaget, men en prøve i lesing som grunnleggende ferdighet.
Regning:
Nasjo nale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i
samsvar med kompetansemålene der regneferdigheter er integrert. Dette innebærer at
nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag, men en prøve i regning
s om grunnleggende ferdighet.

Engelsk:
Nasjonale prøver i engelsk skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter i engelsk er i
samsvar med kompetansemålene i læreplanen

Tabellen e under viser resultatet på de nasjonale pr øvene på 5. trinn høsten 201 9 , og hvordan
elevene fordeler seg på tre ulike mestringsnivåer.
Det er et kommunalt mål for nasjonale prøver at «Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at
man er på nasjonalt nivå eller bedre ».

I følge retningslinjene til Nasjonale prøver uttrykkes elevenes skåre i de nasjonale prøvene på
en skala med et nasjonalt gjennomsnitt på 50 poeng . Elevene fordeles etter prøveresultat på
tre mestringsnivåer. Nasjonale prøver - 5. trinn 1 9 / 20 fordelt prose ntvis på mestringsnivå

Nasjonale prøver Ringerike (%) Mestrings -
nivå 1 (%)

Mestrings -
nivå 2 (%)

Mestrings -
nivå 3 (%)

Engelsk 5. trinn 27,9 53 ,0 19,0
Regning 5. trinn 29,2 51,6 19,2
Lesing 5. trinn 23,4 56,6 19,9

Oppnådde poeng på nasjonale prøver 5.trinn ved kommunens grunnskoler i 201 9 .
Nasjonale prøver 5. trinn Lesing Regning Engelsk

Nasjonalt 50 50 50

Ringerike kommune 49 48 48

Benterud skole 49 47 52

Hallingby skole 48 48 49

Helgerud skole 48 47 46

Hønefoss skole 48 49 50

Sokna skole 45 46 41

Tyristrand skole 48 47 50
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Ullerål skole 48 46 48

Vang skole 54 53 50

Veien skole 46 45 43
Nes skole har ikke elever på 5. trinn inneværende skoleår

Vurdering – 5. trinn

Dia logmøter og skolenes rapporter beskriver godt arbeid med grunnleggende ferdigheter på
skolene. Tabellene ovenfor viser at resultatet også i 2019 er under nasjonale tall , og de lokal e
må l er ikke nådd. Best resultater hadde elevene ved Vang som scorer o ver eller likt med
landsgjennom snittet på alle prøvene.

4.2 Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk, regning og lesing

Tabellene nedenfor viser resulta tet på de nasjonale prøvene på 8 . trinn høsten 201 9 , og
hvordan elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer.
Det er et kommunalt mål for nasjonale prøver at «Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at
man er på nasjonalt nivå eller bedre ».

I følge retningslinjene til Nasjonale prøver uttrykkes elevenes skåre i de nasjonale prøvene på
en skala med et nasjonalt gj ennomsnitt på 50 poeng . Elevene fordeles etter prøveresultat på
fem mestringsnivåer.

Nasjonale prøver - 8. trinn 201 9 - 20 20 Ringerike kommune, fordelt på mestringsnivå
Nasjonale
prøver

Mestrings -
nivå1 (%)

Mestrings -
nivå 2 (%)

Mestrings -
nivå 3 (%)

Mestrings -
nivå 4 (%)

Mestrings -
nivå 5 (%)

Engelsk
8. trinn 9,4 23,1 40,2 17,1 10,1

Regning
8.trinn

8,6 24,4 35,7 22,7 8,6

Lesing 8.
trinn 8,9 15,7 41,6 24,2 9,6

Oppnådde poeng på nasjonale prøver på 8. trinn i 2019

Nasjonale prøver 8. trinn Lesing Regning Engelsk

Nasjonalt 50 50 50

Ringerike kommune 49 50 49

Hallingby skole 47 49 46

Haugsbygd ungdomsskole 54 5 0 51

Hov ungdomsskole 47 4 8 47

Sokna skole 54 52 46

Tyristrand skole 54 52 53

Veienmarka ungdomsskole 49 4 9 50
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Nes har får få elever på 8. trinn til at resulta tene er offentlige

Vurdering – 8. trinn
Resultatene på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 201 9 ligger tett opp til de nasjonale
resultatene. Prøvene er avholdet tidlig i skoleåret , og resultatene må sees på som barnetrinnets
resultater. Det er spredning i resultatene fra skole til skole. Skolenes resultater varierer noe fra
år til år . I 201 9 som i 2018 hadde Tyristrand skole og Haugsbygd ungdomsskole høyest score
av Ringeriksskolene .

Resultatene er nyttige for skolene sett over år. Da ser en tendenser over tid, for det kan være
variasjoner fra år til år. Prøvene brukes for å vurdere den enkelte elev s og klasse ns utvikling ,
og er et hjelpemiddel til å sette i verk tiltak for forbedring . Alle skolene jobber med
prøveresultatene for å finn e forbedringspunkter hos eleven og klassen . S kolen s etter seg
lokale mål , og de jobber mot ut fra målsettinger gitt i komm unens handlingsprogram . Dette er
og tema i skolenes rapporter og i dialogmøter me d skolene .

4.3 Nasjonale prøver 9. trinn – lesing og regning

Tabellene under viser resultatet av de nasjonale prøvene på 9 . trinn høsten 2019 , og hvor dan
elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer.
Det er et kommunalt mål for nasjonale prøver at «Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at
man er på nasjonalt nivå eller bedre ».

Elevene på 9. trinn har de samme prøvene som 8.trinn.

Nasjonale prøver - 9. trinn 201 9 – 20 20 Ringerike - fordelt på mestringsnivå
Nasjonale
prøver

Mestrings -
nivå1 (%)

Mestrings -
nivå 2 (%)

Mestrings -
nivå 3 (%)

Mestrings -
nivå 4 (%)

Mestrings -
nivå 5 (%)

Regning
9.trinn

3,5 15, 2 39,4 26, 3 15,6

Lesing
9. trinn

3,1 11, 0 3 2 , 7 35,2 17,9

Oppnådde poeng på nasjonale prøver på 9. trinn inneværende skoleår
Nasjonale prøver 9. trinn Lesing Regning
Nasjonalt 54 5 3
Ringerike kommune 5 4 53

Hallingby skole 53 51
Haugsbygd ungdomsskole 5 4 5 5
Hov ungdomsskole 5 4 5 2
Sokna skole 5 9 54
Tyristrand skole 5 6 54
Veienmarka ungdomsskole 5 3 5 3

Nes har får få elever på 8. trinn til at resultatene er offentlige i Skoleporten
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Vurdering – 9. trinn
Elevene på 9. trinn har en score på nasjonale prøver ca. 3 - 4 poeng over 8. trinn.
Ringerikselevenes totalscore er lik e høy som landsgjennomsnittet, så her er de lokale målene
nådd. Det er noe variasjon fra skole til skole. Best resultater på dette tri nnet har Sokna skole,
Haugsbygd ungdomsskole og Tyristrand skole.

4.4 Grunnskolepoen g

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som slutt vurderes med
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole.
Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på a ntall
karakterer og ganget med 10 .
Grunnskolepoeng –
gjennomsnitt

2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 2017 - 18 2018 - 19

Ringerike kommune 38,5 40,4 39,9 40,9 40,7
Nasjonalt 40,8 41,1 41,4 41,7 41,9

Vurderin g
Elevene i Ringerike oppnår grunnskolepoeng som i gjennomsnitt ligger noe under
landsgjennomsnittet, men med en stigende tendens. Det er et kommunalt mål å være på
nasjonalt nivå eller bedre, så målet på dette området er ikke nådd.

5 Gjennomføring – videregående skole
Gjennomføringsprosenten ved de videregående skolene i kommunen ø ker.
Antall elever som fullførte og best od skoleåret 2017 - 18 var på 85 % for Hønefoss
videregående skole. Gjennomføringsprosentene ved skolen har økt gradvis hvert år siden
skol eåret 2012/2013 fra 72 % til 85 %.
For R ingerike videregående skole var den samlede gjennomføring en på 8 8 , 6 % i 2018.
Dette er også en økning fra året før.
Begge de to videregående skolene i Ringerike har høyere gjennomføringsprosent enn
gjennomsnittet i Buskerud fylke, som var 84 % i 2018.

* ) Tallene er hentet fra tilstandsrapport for Buskerud fylkeskommune 201 9 .

6 Opplæring minoritetsspråklige elever
Minoritetsspråklige elever på barnetrinnet får et opplæringstilbud ved Hønefoss skole i inntil
2 år. Dette velkomsttilbudet ble etablert og satt i drift fra skolestart høsten 2015.
Etter en periode overføres elevene til sine nærskoler.
På ungdomstrinnet er det tilsvarende tilbud lokalisert til Veienmarka ungdomsskole.
Elevtallet har gått ned etter at Hvalsmoen mottak er avviklet og det bosettes færre flyktninger
i kommunen.

Velkomsttilbud barnetrinnet 21 elever
Velkomsttilbud ungdomstrinnet 20 elever

Elevtallet ved velkomsttilbudene varierer fra måned til måned, de oppgitte tallene er per
1.03.2020.
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7 Kompetanseutvikling
I arbeidet med å videreutvikle Ringeriksskolen gjennomføres kompetanseutvikling for både
ledere og ansatte ved skolene.

Ny læreplan fra 2020 – forberedende arbeid
Det siste året har det vært arbeidet mye med forberedelse til å ta i bruk ny læreplan
(fagfornyelse n) fra skolestart august 2020. Skolene har jobbet med å implementere ny
overordnet del av planen og å gjøre seg kjent med de ulike fagplanene.
Kompetanseutviklingen har foregått i det profesjonsfaglige fellesskapet på skolen med
utgangspunkt i opplegg utar beidet av Utdanningsdirektoratet med st øtte fra Universitetet i
Sørøst - Norge og rådgiverne i kommunen.
Skolenes utviklingsgrupper som har hatt ansvar for å drive prosessen på egen skole, har hatt
individuell veiledning fra Universitetet i Sør øst - Norge . De har også vært samlet til to
regionale dagssamlinger med hovedvekt på støtte og hjelp til utviklingsarbeidet på ege n skole.
På denne måten er målet at skolene skal være best mulig rustet til å i bruk de nye læreplanene
fra høsten 2020.

Digital skolehverdag
I forbindelse med at alle skolene nå har fått en til en dekning av chromebook, har det vært
gjennomført kompetansehevende tiltak på skolene. Lærerne gjennomfører kurs i
grunnleggende IKT – ferdigheter utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Det har vært et s tort
digitalt løft i forbindelse med Koronakrisen og hjemmeskole.

Etter - og videreutdanning
Det er et regionalt samarbeid mellom kommunene Hole, Krødsherad, Modum, Sigdal,
Ringerike og Universitetet i Sørøst Norge (USN) med tanke på etter - og videreutdanning i
regionen. Skoleåret 2019/2020 har det vært videreutdanning i norsk (1 - 7). 12 lærere har
deltatt på denne videreutdanningen (30 studiepoeng over to år). Andre lærer e på barnetrinnet
har hatt mulighet til å følge forelesningene som etterutdanning i norsk.

I tillegg til regional videreutdanning har sju lærere tatt videreutdanning i andre fag. Det betyr
at 19 lærere har deltatt på statlig finansiert videreutdanning siste skoleår.

Det har også vært regionalt fagnettverk i samarbeid med Univers itetet i Sørøst - Norge i fagene
musikk, kroppsøving, samfunnsfag og KRLE. På grunn av Koronakrisen, ble ik ke andre del
av nettverkssamlingen gjennomført for fagene KRLE, musikk og kroppsøving. Totalt har 66
lærere fra Ringerike vært med på disse fagnettverkene . R ingerike har og nettverk med
systematisk oppfølging av nyutdannede lærere.

SFO
Det har også vært gjennomført to fagdager for alle SFO - ansatte. Dag é n hadde som tema liv
og lek i SFO, og dag to handlet om traumebevisst omsorg. Traumebevisst omsorg er et viktig
tema . Alle ansatte i skolen har hatt en kursdag om dette.
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8 V oksenopplæring

Læringssenteret for voksne (LSFV) bosetter flyktninger og gir tilbud for voksne innen
grunnskole, norsk og samfunnskunnskap, samt det to - årige introduksjonsprogrammet for
flyktninger. LSFV bosatte i 2019 31 personer. Det store antallet flyktninger som ble bosatt i
perioden 2015 - 2017 avsluttet sitt introduksjonspr ogram i 2019. Hole og Jevnaker sa og opp
samarbeidsavtalen med Ringerike med fra 1.1.2020. Dette førte til en stor nedgang i antall
deltakere . LSFV har tilpasse t driften , og redusert antall an satte fra 44 til 26 ansatte i løpet av
2019. Reduksjonen på 40 % er gjort uten oppsigelser.

Grunnskole for voksne
En u ngdomsklasse avsluttet våren 2019. Høsten 2019 startet læringssenteret opp to
kombinasjonskla sser (30 elever) på Hønefoss videregående skole i samarbei d med Buskerud
fylkeskommune. K lassene driftes av midler fra IM Di, Hønefoss vgs og LSFV . Det var i
tillegg to grunnskoleklasser på LSFV i hele 2019.

Norskopplæring
Nedgangen i antall deltakere har ført til at 10 klasser i norskopplæring pr. januar 2019, ble
redusert til 7 klasser hø sten 2019. Pr. 1.1.202 0 er det videreført 5 klasser med
norskopplæring.

Introduksjonsprogrammet
Norskopplæringen gjennomføres tre dager p er uke. Det er annen opplæring to dager i uka og i
skoleferiene . Innho ldet har vært blant annet

- Arbeidspraksis/arbeidstrening i bedrift
- Språkpraksis
- Info/kurs fra andre kommunale enheter og fra frivillige organisasjoner
- Hverdagsmestring og b o - oppfølging
- F oreldreveiledning , ø konomikurs og andre fagkurs

Resultater 2019
Det ble gjennomført 500 ulike norskprøver ved læringssenteret i 2019. De tte er prøver som
hele lander benytter. Deltakernes resultater graderes i A1, A2 , B1 og B2. D et mest typiske
resultatet i Ringerike var A 2.

Det ble og avlagt 92 samfunnsfagsprøve r , der 72 % av deltakerne bestod, og 43
s tatsborgerprøver der 60 % fikk bes tått. På disse prøvene var beståttandelen noe lavere på
Ringerike enn i lande t totalt. A lle tall er hentet fra K ompetanse Norge

Det var hele 46 deltakere som fullførte grunnskole i 2019 o g fikk stand punkt - og
eksamenskarakterer.
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9 Private skoler

Elevtall – skoler Elevtall
2014 - 15

Elevtall
2015 - 16

Elevtall
2017 - 18

Elevtall
2018 - 19

Elevtall
2019 - 20

Ringerike S teinerskole 61 57 53 56 61

S teinsfjorden Montessoriskole 24 26 45 64

Ringerike Mon t essoriskole 39 47 58
Tall fra Skoleporten, Udir.

Det er tre private skoler i Ringerike kommun e med til sammen 183 elever per 1.10.2019.
Elevene er hjemmehørende i Ringerike kommune og i nabokommunene. Steinerskolen har
ele ver på alle 10 trinn, mens montessoriskolene har dette året elever fra 1. - 8. trinn og vil i
løpet av to år ha elever på alle trinn.

Skolene har til sammen 31 lærerårsverk, halvparten av disse er på Steinerskolen. Når det
gjelder lærertetthet, så er skolene hove ds ak godt innenfor de nasjonale føringene.

Skole 1. - 4.trinn
(norm 15)

5. - 7. trinn
(norm 20)

8. - 10. trinn
(norm 20)

Ringerike S teinerskole 6,7 4,4 6,2
S teinsfjorden Montessoriskole 20 8,6
Ringerike Montessoriskole 15,5 12,9

Tall fra Skoleporten, Udir.

10 System for oppfølging (internkontroll)

Ringerike kommune har følgende system for oppfølging av skolene (se også vedlagt års h jul
for kval itetsarbeidet)

Årshjul med rutiner, oppgaver og frister for skolene
Handlingsplan for grunnskolen med fokus på grunnleggende ferdigheter
Oppfølging av resultater på nasjonale prøver
Rektorsamlinger hver måned
Lederavtaler
Tverrfaglige samarbeidsarenaer innen og på tvers av sektorer.
Tilstandsrapport fra skolene med oppsummering og vurdering av resultater
Dialogmøter med skolen e (tilsyn) og tilbakemeldinger på møtene
Årlig tilstands rapport på kommunenivå til p olitisk behandling i hovedutvalg og
kommunestyre

10 .1 Dialogmøter (tilsyn) med skolene

Det gjennomføres dialogmøter med halvparten av skolene annet hvert år . Skolen e får skriftlig
varsel om møtet og hvi lke tema som skal berøres. Møtene gjennomføres med deltakelse fr a
ledelse, ansatte, foreldre, elever og kommunalt oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget
(SU) . Skolen e får skriftlig tilbakemelding og Hovedutvalget for oppvekst og k ultur (HOK)
mottar en sak der dialogmøtene op psummeres . Vedlagt saken til HOK følger
tilbakemeldingene til skolene som har hatt dialogmøte.
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VEDLEGG 1 :

ARBEIDET MED
TIL STANDSRAPPORT og PLANSYSTEM

MED ÅRSHJUL
Den årlige rapporten om tilstanden i grunnskoleopplæringen ;

samordnes med kommunens øvrige planer og vedtak
inngår som en del av kvalitetsarbeidet i skolesektoren,
inngår i «kommunens forsvarlig system» etter opplæringsloven.

Bakgrunn
Tilstandsrapportering fra skolene er hjemlet i lovverket; Opplæringslova § 13 - 10 der det heter
at som en del av kommunens oppfølgingsansvar :

«skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, knytt til
læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar
dvs. kommunestyre.»

Det har vært ønskelig med en bredere involvering i arbeidet , og å samordne
ti lstandsrapporteringen med øvrig planverk og rapportering bl.a. på vedtatte mål.
Tilstandsrapporten inngår som den del av «kommunens forsvarlige system» jf r. § 13 - 10.

Hensikt
Kommunens tilstandsrappor t bygger på skolenes års rapporter og skal gi innblikk i skolenes og
sektorens

resultater
arbeid med handlingsprogram og måloppnåelse
vurderinger og tiltak for å videreutvikle læringsmiljø og læringsresultater

Årshjulet (på neste side) viser sammenhengen mellom skolene og sektorens planer og
rapporter og de politiske prosesser og vedtak som gir mål og rammer for virksomheten.

Hovedelementer :
Januar - juni:

Sko lenivå: Vurdere og rapportere på resultater, planer o g tiltak
Kom munenivå: Årsmelding kommune, tilstandsrapport skole

Juni – desember:

Sko lenivå: Fortsette tiltak, resultater, brukerundersøkelser, revidere mål

Kom munenivå: Reviderte mål og rammer gjennom utarbeidelse og vedtak av nytt
handlingsprogram.
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Vedlegg 2:

Årshjul 201 9 Kvalitet - Tilstandsrapport
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1. Mal for tilstands rapport er ferdigstilt i
Conexus Insight (Puls) 15.jan K - sjef

2. Internt arbeid på skolen med
resultater og rapport
Drøfting i personale

01.mars Rektor

3. Innsending av rapport med evaluering
og mål og tiltak for kommende år

01.mars Rektor

4. Lederavtaler 01.mars K - sjef

5. Årsmelding kommune 20.mars K - sjef

6. Dialogmøte på basis av rapport
(kommune – skole) min. 2.hvert år

16.mai K - sjef/
rektor

7. Kommunens tilstandsrapport basert
på skolenes rapporter og dialogmøter.

25.mai K - sjef

8. Tilstandsrapport (HOK 6.6, F - skap
19.6, K - styre 28.6)
Dialogmøterapporter (HOK 6.6)

28.juni K - sjef
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9. Arbeidet med nytt handlingsprogram
starter med F - skapsseminar

Juni F - skap

10. Avgangskarakterer 10.trinn
(Standpunkt, eksamen,
grunnskolepoeng)

Juni Rektor

11. Mål og indikatorer, og økonomiske
rammer i handlingsprogram
2017 - 20

Sept K - sjef/
rådmann

12. Nasjonale prøver 8. og 9. trinn Sept Rektor

13. Nasjonale prøver 5. trinn Okt Rektor

14. Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn Nov. -
des.

Rektor

15. Foreldreundersøkelsen. 3., 7. og
10.trinn

Nov. -
des.

Rektor

16. Medarbeiderundersøkelsen
(10 - faktor) I 2019

Nov. -
des.

Rektor

17. Handlingsprogram med budsjett, mål
og måleindikatorer

Nov. K - styret
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2564-2  Arkiv: 614  

 

Sak: 88/20 

 

Saksprotokoll - Etterbruk av skoler og barnehager  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det utredes om Hønefoss skole midlertidig kan benyttes av lag og foreninger som har 

behov for lokaler fra høsten 2020. 

 

2. Eiendommen Eikli skole detaljreguleres i tråd med vedtatt områdereguleringsplan, med 

oppstart i 2021, for så å selges. Bygningen rives. Kostnadene til riving innarbeides i 

handlingsprogram for 2021-2024. 

3. Etterbruk av Kirkeskolen utredes i bredt perspektiv for utvikling av Ringerike 

kommunes eiendommer. Skolen er i mellomtiden en buffer for oppvekstsektorens 

behov. 

 

4. Åsbygda skole overdras til Åsbygda vel. Åsbygda vel må drifte eiendommen som et 

forsamlingslokale og kan ikke drive utleie til nyetablert skoletilbud. Hvis Åsbygda vel 

oppheves, overføres eiendommen tilbake til Ringerike kommune.» 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2020: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3 og tillegg i pkt. 4 p.v.a. Ap: 

«3. Etterbruk av Kirkeskolen utredes i bredt perspektiv for utvikling av Ringerike kommunes 

eiendommer. Skolen er i mellomtiden en buffer for oppvekstsektorens behov. 

 

4. Åsbygda skole overdras til Åsbygda vel. Åsbygda vel må drifte eiendommen som et 

forsamlingslokale og kan ikke drive utleie til nyetablert skoletilbud. Hvis Åsbygda vel 

oppheves, overføres eiendommen tilbake til Ringerike kommune.» 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp og SV: 
 

1) Hønefoss skole benyttes midlertidig som bufferskole. Områdets reguleringsstatus skal 

videreføres. Forprosjekt for oppgradering av bygningsmassen vurderes gjennom arbeidet med 

økonomiplan. 

  

2) Det utredes muligheter for at Eikeli skole utvikles til et "Frivillighetens hus" på kort sikt. 

Fremtidig utnyttelse av eiendommen må vurderes i lys av kommunens behov for areal sentralt i 

Hønefoss i et lengre perspektiv.  

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

3) Det avventes med å fastsette etterbruken av Kirkeskolen. 

  

4) Åsbygda skole overdras Åsbygda Vel.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

 

Punktvis avstemming 

 

Pkt. 1 Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Aasens (Sp) forslag p.v.a. Sp 

og SV, ble rådmannens innstilling vedtatt mot 6 stemmer (Sp, MDG og SV) 

 

Pkt. 2 Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Aasens (Sp) forslag p.v.a. Sp 

og SV, ble rådmannens innstilling vedtatt mot 6 stemmer (Sp, MDG og SV) 

 

Pkt. 3 Alternativ avstemming mellom Aasens (Sp) forslag p.v.a. Sp og SV og Ohrens (Ap) 

forslag, ble Ohrens (Ap) forslag vedtatt mot 6 stemmer (Sp, MDG og SV) 

 

Pkt. 4 Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Ohrens (Ap) forslag, ble 

Ohrens (Ap) forslag vedtatt mot 5 stemmer (Sp og SV) 

 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Kommunestyret 
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Arkivsaksnr.: 20/2564-1   Arkiv:   

 

 

Etterbruk av skoler og barnehager  
 

Forslag til vedtak: 

1. Det utredes om Hønefoss skole midlertidig kan benyttes av lag og foreninger som har 

behov for lokaler fra høsten 2020. 

2. Eiendommen Eikli skole detaljreguleres i tråd med vedtatt områdereguleringsplan, med 

oppstart i 2021, for så å selges. Bygningen rives. Kostnadene til riving innarbeides i 

handlingsprogram for 2021-2024. 

3. Etterbruk av Kirkeskolen settes på vent til sak om ny brannstasjon er avklart. 

Skolen er i mellomtiden en buffer for oppvekstsektorens behov. 

4. Åsbygda skole overdras til Åsbygda vel. 

 

  

Sammendrag  

Saken omhandler forslag til hva som bør gjøres med nedlagte skoler og barnehager.  

Det pekes på mulige kommunale bruksområder og på salg eller overdragelse av eiendommene. 

Det foreslås alternativt midlertidig bruk av Hønefoss skole, å omregulere og selge Eikli skole, 

overdra Åsbygda skole til den lokale velforeningen og avvente hva som videre skal skje med 

Kirkeskolen. 

 

Innledning/Bakgrunn for saken 

Saken dreier seg om etterbruk av kommunale bygg/eiendommer. 

I kommunens budsjettvedtak for 2020 (K-sak 192/19) heter det at «Midlertidig bruk av 

Hønefoss skole, etterbruk av Eikli skole og Kirkeskolen, Heggen utredes innen sommeren 

2020.»  Bakgrunnen er at Hønefoss skole legges ned fra sommeren 2020. Kirkeskolen og Eikli 

skole opphørte som barneskoler 1. januar 2019. Åsbygda skole ble lagt ned som grunnskole i 

2007. 

 

Saksutredning  

Med endret barnehage- og skolestruktur må det vurderes og avklares om kommunen skal 

bruke ledige bygg og eiendommer til egne formål, eller om eiendommene skal avhendes.   

 

Aktuelle kommunale formål kan være: 



- 

- Beredskapsarealer  

Det kan oppstå akutte situasjoner der det raskt er bruk for erstatningslokaler for skoler 

eller barnehager for eksempel ved brann, akutte miljø- eller naturkatastrofer, og som 

denne våren, ved Covid-19. 

- Framtidige barnehager og skoler 

Det kan være aktuelt ved befolkningsvekst og økt barnetall å bevare, bygge om eller 

ruste opp byggene til framtidige skoler eller barnehager. 

- Andre kommunale formål 

Tomme bygg kan og bygges om for å dekke andre kommunale formål og behov innen 

administrasjon, tekniske tjenester, kultur eller helse. 

 

Alternativer til kommunalt bruk kan være  

- Bygg/tomter til makeskifte i videre utvikling av kommunen 

- Salg av eiendommene  

- Overdragelse til lokale velforeninger 

 

Avklaring kan skje ut fra en vurdering av egne behov, beliggenhet, kostnader, 

investeringsbehov og reguleringsbestemmelser ved fortsatt kommunal drift og eierskap. 

Når det gjelder overdragelse til andre, må det avklares om det kan skje innenfor gjeldende 

statsstøtteregler.  

 

Hønefoss skole 

Hønefoss skole er i drift fram til sommeren. Skolen har to bygg, et skolebygg som skal bevares 

og et idrettsbygg som er vurdert til å rives. 

I kommunens områdereguleringsplan for Hønefoss, byplanen, er det vedtatt at «Området ved 

Hønefoss skole skal benyttes til barnehage og skole» (K-sak 124/19). Og i et senere vedtak at 

det skal «vurderes ved hver oppdatert elevtallsprognose hvilket tidspunkt mulighetsstudier for 

bruk av området /anlegget skal igangsettes». (K-sak16/20) 

 

Fram til dette skjer, er det flere muligheter: 
- La bygget stå tomt og avstengt og dermed ha lavest mulig driftskostnader i påvente av ny start.  

- Få vurdert om skolen kan godkjennes til bruk som erstatningslokaler for barnehager eller skoler 

ved kritiske hendelser.  

- Benytte bygget midlertidig til andre formål. Forutsetningene for det siste alternativet, må være 

at det ikke gjøres/endres noe som vil være til hinder for vedtatt bruk.  

Et mulig formål er Hønefoss skole som et midlertidig Frivillighetens hus, uten ombygging og 

renovering. Dette vil være i tråd med kommunestyrets vedtak om at «kommunen inviterer 

frivillighetssentralen og andre interessenter til å etablere frivillighetens hus sammen med 

kommunen» (K-sak 192/19).  Et Frivillighetens hus er et sted der blant annet lag og 

organisasjoner kan få låne lokaler svært rimelig, et behov Kulturplan Ringerike kommune 

2017-2025 peker på. 

Ut fra et eier- og forvaltersynspunkt vil fortsatt bruk av bygget være bedre enn at bygget står 

tomt med hensyn til vedlikehold og oppfølging.  

Bygget har et stort renoveringsbehov. I 2019 kalkulerte Rambøll kostnadene til 120 millioner 

kroner med moms, for å sette det gamle hovedbygget i stand til fortsatt skoleformål. Riving og 

gjenoppbygging av idrettsbygg og uteanlegg kommer i tillegg. 

 

Eikli skole  



- 

Eikli skole er utleid til Viken fylkeskommune i forbindelse med rehabilitering av Ringerike 

videregående skole. Leiekontrakten varer ut 2020. Fylkeskommunen benytter den nyeste del av 

hovedbygget. Paviljongen, nær Osloveien, blir våren 2020 benyttet av Eikli barnehage for å få 

ekstra areal til driften i forbindelse med Covid-19. 

Av kommunale formål kan bygget være aktuelt som beredskapsskole/-barnehage eller som et 

frivillighetens hus. Skolen var ikke godkjent etter forskrift for miljørettet helsevern blant annet 

på grunn av beliggenhet og manglende universell utforming. 

I reguleringsbestemmelsene i byplanen er arealformålet for eiendommen «boliger, offentlig og 

privat tjenesteyting».  Det betyr at eiendommen kan videreutvikles av kommunen til andre 

formål, eller den kan selges og kjøper utvikler eiendommen i tråd med 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Kirkeskolen 

Kirkeskolen ble fraflyttet i 2019, da Benterud skole åpnet. Skolen har tidligere vært planlagt 

brukt som barnehage. Det var avsatt investeringsmidler til dette i kommunens 

handlingsprogram fra 2016-2018, med planlagt ferdigstilling i 2021.   

Kommunens barnehagebehov er endret. Med god barnehagedekning og lavere vekst i 

barnetallet enn tidligere prognoser viste, er dette alternativet lagt bort. 

Kommunestyret har nylig vedtatt å «starte forarbeidet og å utrede kostnadene for bygging av 

ny brannstasjon og ny lokalisasjon i Hønefoss sør.» (K-sak 169/19) 

I den forbindelse er Kirkeskolen aktuell som lokalisering, eller i et makeskifte for annen aktuell 

tomt i Hønefoss sør. Skolen kan også være aktuelle som beredskapsskole/-barnehage. Skolen 

var godkjent etter forskrift for miljørettet helsevern. 

 

Heggen barnehage  

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 04.06.20 i sak 54/20 at Heggen barnehage skal 

vidreføres. 

 

Åsbygda skole 

Skolen ble lagt ned i 2007, men har etter dette blitt nyttet noen år til skoleformål for 

elevgrupper. Bygget ble leid ut til Bufetat under flyktningkrisen i 2016, men ble ikke tatt i bruk 

til formålet. Deler av anlegget; gymsal med garderober, brukes av lokale lag og foreninger. 

I nedleggelsesvedtaket fra 2007 er det en klausul om at den lokale velforeningen kan få overta 

bygget. Dette er nå aktualisert og et avtaleforslag er til vurdering i velforeningen. 

 

Økonomiske forhold 

Å ha eiendommer stående tomme er også en kostnad for kommunen. Åsbygda skole og 

Kirkeskolen stod i hovedsak tomme i 2019. De andre omtalte eiendommene var i drift eller 

utleid. Her er driftskostnadene for selve byggene i 2019:  

 

Tomme bygg: 

Åsbygda skole:     210 000 kroner 

Kirkeskolen:      360 000 kroner 

Bygg med kommunal drift: 

Hønefoss skole:  2 800 000 kroner 

Eikli skole (2018):  2 000 000 kroner 

 



- 

Tallene inkluderer energi, tekniske avtaler, renhold, vaktmestertjenester, vedlikehold, og andre 

kostnader knyttet til selve byggene.  Kostnader til de kommunale tjenester som var i byggene, 

kommer i tillegg. 

Utgifter til fortsatt bruk av Hønefoss og Eikli til andre formål vil være avhengig av formålet, 

men trolig ligge på noe under dagens nivå, viss tjenester som for eksempel renhold, kan 

reduseres.  

Salgsverdi for eiendommene er ikke utredet i denne saken. 

 

Forhold til overordnede planer 

I saken «Områderegulering Hønefoss – byplan» (K-124/19) inngår to av eiendommene, 

Hønefoss skole og Eikli skole.  

Det er vedtatt at «Området ved Hønefoss skole skal benyttes til barnehage og skole». 

For Eikli skole sier reguleringsbestemmelsene at arealformålet for eiendommen er «boliger, 

offentlig og privat tjenesteyting». 

 

FNs bærekraftmål 

Flere av kommunens prioriterte bærekraftsmål kan være relevante for etterbrukssaken. Det 

overordnede mål er som ligger til grunn for sakene har vært å gi barn og unge god utdanning, 

som er bærekraftsmål nummer 4.  Barnehage og skole har og som intensjon å skape mindre 

ulikhet, bærekraftsmål nummer 10. Mål som bærekraftige by- og lokalsamfunn og å stoppe 

klimaendringene kan og være relevante for saken. 

 

Alternative forslag til vedtak 

Det kan tenkes flere alternative forslag:  

- Hønefoss skole benyttes midlertidig som bufferskole i akutte situasjoner. 

- Eikli skole selges uten omregulering. 

- Eikli skole utvikles til et Frivillighetens hus 

- Kirkeskolen legges ut for salg viss eiendommen ikke er aktuell i forbindelse med ny 

brannstasjon. 

- Kirkeskolen beholdes som bufferskole i akutte kritiske situasjoner. 

- Åsbygda skole selges. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig for kommunen å avklare framtidig bruk av ledige barnehage- 

og skolebygg. Det beste ut fra et økonomisk perspektiv er å avhende eiendommene ved salg, 

makeskifte eller overdragelse til andre. Dette demper presset på driftsutgifter og en 

omprioriterer ressurser til eiendommer i drift.  

Men kommunen må og vurdere langsiktige behov, og det kan derfor være aktuelt å beholde 

noen av eiendommene i kommunalt eie, eller i drift i samarbeid med private, slik som et 

Frivillighetens hus.  

Når det gjelder Åsbygda skole kan ikke rådmannen se kommunale behov på kort eller lang sikt 

og foreslår derfor overdragelse til Åsbygda Vel. Det siste i den grad det er mulig ut fra 

statsstøttereglene. Overdragelse til velforeninger kan og være et insitament til videre lokalt 

engasjement i grendene. 

Rådmannen vurderer at Kirkeskolen bør beholdes inntil sak om brannstasjon er avklart, 

kombinert med å være bufferskole ved akutt krise.  

Når det gjelder Eikli skole, er det en verdifull sentrumsnær eiendom. Rådmannens vurdering er 

at eiendommen Eikli skole detaljreguleres i tråd med vedtatt byplan, med oppstart i 2021. 



- 

Bygningen bør rives før eiendommen selges, og kostnadene til dette innarbeides i nytt 

handlingsprogram. 

Rådmannen er og positiv til å finne alternativ drift ved Hønefoss skole fra høsten av, og 

foreslår derfor midlertidig utleie av rom til lag og organisasjoner, fram til skolen på nytt skal 

benyttes til skole- og eller barnehage. 

 

 

 Ringerike kommune, 28.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Elisabeth Brørby Fivesdal 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1226-8  Arkiv: 465  

 

Sak: 7/20 

 

Saksprotokoll - Valg av nytt medlem i Stiftelsen Ringerikes Museum etter Arne Broberg 

(H) Arne Broberg 

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
Som representant til stiftelsen Ringerikes Museum velges Bjørn Hamborg (H) 

 

Som vara til Steinsfjordutvalget velges Helge Stiksrud (V) 

 
 

Behandling i Valgutvalg 16.06.2020: 

 

 Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

«Som representant til stiftelsen Ringerikes Museum velges Bjørn Hamborg (H) 

Som vara til Steinsfjordutvalget velges Helge Stiksrud (V)» 

 

 

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.: 20/1226-3   Arkiv: 465  

 

 

Valg av nytt medlem i Stiftelsen Ringerikes Museum og vara til 

Steinsfjordutvalget etter Arne Broberg (H) 
 

Forslag til vedtak: 

Som representant til stiftelsen Ringerikes Museum velges;……………………….  

 

Som vara til Steinsfjordutvalget velges;………………………….. 

 

 

  

Beskrivelse av saken  

I forbindelse med at Arne Broberg (H) har gått bort må det velges nytt varamedlem til 

Steinsfjordutvalget og en ny representant til stiftelsen Ringerikes Museum.  

 

Rådmannens vurdering  

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/641-5  Arkiv: 465  

 

Sak: 6/20 

 

Saksprotokoll - Fritak fra politisk verv Eirik Farestveit Erstad 

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som vara til sakkyndig takstnemnd, eiendomsskatt velges Aleksander Andestad Elstad 

(MDG). 
 
 

Behandling i Valgutvalg 16.06.2020: 

 

 Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag: 

«Aleksander Andestad Elstad (MDG) velges som vara til sakkyndig takstnemnd, 

eiendomsskatt». 
 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Steinhovdens (MDG) forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstillig til kommunestyre. 

 

Avstemming: 

forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til kommunestyret. 
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Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/641-3   Arkiv: 465  

 

Valg av ny vara til sakkyndig takstnemnd, eiendomsskatt 
 

Forslag til vedtak: 

 

Som vara til sakkyndig takstnemnd, eiendomsskatt velges: …………… 
 

 

  

Beskrivelse av saken 

Erik F. Erstad (MDG) er innvilget fritak og derfor må det velges ny vara til sakkynding 

takstnemnd, eiendomsskatt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Saken sendes frem uten innstilling 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/640-5  Arkiv: 465  

 

Sak: 5/20 

 

Saksprotokoll - Fritak fra politisk verv Marianne Wethal 

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som ny vara etter Marianne Wethal (V) til HOK velges:………………….. 

 
 

Behandling i Valgutvalg 16.06.2020: 

 

 

Sendes kommunestyre uten innstilling 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyre. 
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Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/640-3   Arkiv: 465  

 

Valg av vara til HOK  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som ny vara etter Marianne Wethal (V) til HOK velges:………………….. 

 

 

  

Sammendrag 

Marianne Wethal (V) er innvilget fritak grunnet flytting og det må av den grunn velges ny vara 

til HOK 

 

Rådmannens vurdering 

Saken sendes frem uten innstilling 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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