
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 08.10.2020

   Etablering av ladepunkter for elbil

FO 36/20 Interpellasjon fra Linn Merete Selte Løken (Sp) - Kollektivtilbudet i Ringerike kommune

   Kommunestyret - 10.09.2020

      Saksprotokoll - Interpellasjon fra Linn Merete Selte Løken (Sp) - Kollektivtilbudet i Ringerike kommune

   Interpellasjon fra Linn Merete Selte Løken (Sp) - Kollektivtilbudet i Ringerike kommune

      Interpellasjon fra Linn merete Selte Løken (Sp) - Kollektivtilbudet i Ringerike kommune

FO 37/20 Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) Opplysningsskilt for biltrafikken

   Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) Opplysningsskilt for biltrafikken

      Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) Opplysningsskilt for biltrafikken

FO 38/20 Interpellasjon fra Anne-Erita Berta (MDG) - Korona-solidaritet

   Interpellasjon fra Anne-Erita Berta (MDG) - Korona-solidaritet

      interpellasjon solidaritet MDG .pdf

RS 6/20 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 08.10.2020

   Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 08.10.2020

      Etablering av ladepunkter for elbil

PS 121/20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.september 2020

   Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.september 2020

      Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.09.20

PS 122/20 Snøproduksjon på Ringkollen - Kommunal garanti - presisering av vedtak

   Snøproduksjon på Ringkollen - Kommunal garanti - presisering av vedtak

      Saksprotokoll - Snøproduksjon på Ringkollen - Finansieringsstøtte og kommunal garanti - Ny behandling

      Snøproduksjon på Ringkollen - Finansieringsstøtte og kommunal garanti - Ny behandling

PS 123/20 Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg

   Formannskapet - 22.09.2020

      Saksprotokoll - Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg

   Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 07.09.2020

      Saksprotokoll - Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg

   Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg

      Saksprotokoll - Forslag til endring av lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg

      Forslag til endring av lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg

      Skjematisk oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften

      Forslag til endringsforskrift

PS 124/20 Regnbuen, - status og videre drift

   Formannskapet - 22.09.2020

      Saksprotokoll - Regnbuen, - status og videre drift

   Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - 08.09.2020

      Saksprotokoll - Regnbuen, - status og videre drift

   Regnbuen, - status og videre drift

      Tilleggsopplysninger til sak 32/20 Regnbuen- status og videre drift

PS 125/20 Delegert hastekompetanse

   Delegert hastekompetanse

PS 126/20 Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5 - Likhet for loven - Lov om støtte til rettshjelp

(rettshjelpsloven)

   Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5 - Likhet for loven - Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven)

PS 127/20 Skal folkevalgte organer gis adgang til å holde et møte som fjernmøte

   Skal folkevalgte organer gis adgang til å holde et møte som fjernmøte



PS 128/20 Viken Kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale

   Viken Kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale

      Selskapsavtale - 01.07.2020.pdf

PS 129/20 IKA Kongsberg, - selskapsavtale

   Formannskapet - 22.09.2020

      Saksprotokoll - IKA Kongsberg, - selskapsavtale

   IKA Kongsberg, - selskapsavtale

      IKA Kongsberg, - selskapsavtale

      Eierandeler og garantiansvar

PS 130/20 Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i nære relasjoner, -

Krisesenteret

   Formannskapet - 22.09.2020

      Saksprotokoll - Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i nære relasjoner, -

Krisesenteret

   Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - 08.09.2020

      Saksprotokoll - Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i nære relasjoner, -

Krisesenteret

   Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i nære relasjoner, - Krisesenteret

      Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i nære relasjoner, - Krisesenteret

PS 131/20 Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift

   Formannskapet - 22.09.2020

      Saksprotokoll - Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift

   Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - 08.09.2020

      Saksprotokoll - Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift

   Råd for funksjonshemmede - 01.09.2020

      Saksprotokoll - Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift

   Integreringsrådet - 31.08.2020

      Saksprotokoll - Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift

   Eldrerådet - 31.08.2020

      Saksprotokoll - Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift

   Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift

PS 132/20 Strukturutredning helse og omsorg - opprettelse av adhocutvalg

   Strukturutredning helse og omsorg - opprettelse av adhocutvalg

      Prosjektstyringsdokument strukturutredning

PS 133/20 Styrking av digital samhandling i Ringerike kommune

   Styrking av digital samhandling i Ringerike kommune

PS 134/20 Stortings- og sametingsvalg 2021 - fastsetting av valgdag

   Valgstyret - 22.09.2020

      Saksprotokoll - Stortings- og sametingsvalg 2021 - fastsetting av valgdag

   Stortings- og sametingsvalg 2021 - fastsetting av valgdag

PS 135/20 Endring i antall stemmekretser

   Valgstyret - 22.09.2020

      Saksprotokoll - Endring i antall stemmekretser

   Endring i antall stemmekretser



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Klækken hotell 

Møtedato:  08.10.2020  

Tid:   09:00  

 

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

grupperom, bestilles dette av gruppeledere 

 

Dagsplan: 

Oppstart kl. 09:00 på Klækken hotell 

 

09:00 – 12:00 Arealstrategi m/workshop  

            By- og handelsanalyse v/ Planavdelingen. 

12:00 – 12:15 Pause/Rundstykker 

12:15 – 14:15 Norge i endring – konsekvenser for kommuneøkonomien   

                       v/seniorrådgiver Håvard Moe KS Konsulent 

14:15 – 14:30 Pause 

14:30 – 15:30 Middag 

15:30 – 15:55 Orientering flyktning tjenesten v/kommunalsjef Marianne Mortensen 

15:55 Saksliste 

 

Detaljert program for verkstedet blir lagt ut som ekstramateriale til 

kommunestyrets medlemmer, samt på kommunens nettside. 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets §10 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 30.09.2020 

Kirsten Orebråten 
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Arkivsaksnr.: 20/4000-2   Arkiv: N02 &29  

 

Interpellasjon fra Linn Merete Selte Løken (Sp) - Kollektivtilbudet i 

Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/20 Kommunestyret 10.09.2020 

36/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utsettes fordi interpellanten ikke var tilstede. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Linn Merete Selte Løken (Sp) mottatt 02.09.20. 
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Arkivsaksnr.: 20/4297-2   Arkiv: Q84 &29  

 

Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) Opplysningsskilt for 

biltrafikken  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) mottatt 18.09.20 
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Arkivsaksnr.: 20/4385-2   Arkiv: 520 &29  

 

Interpellasjon fra Anne-Erita Berta (MDG) - Korona-solidaritet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

interpellasjon fra Anne-Erita Berta (MDG) mottatt 28.09.20 
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Arkivsaksnr.: 20/4431-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

08.10.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

Følgende referatsak tas til orientering: 

 

 

Etablering av ladepunkter for elbil Presisering av antall plasser 

(Arkivsak 17/4413-10) 

 

 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 20/462-26   Arkiv: 216 &17  

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.september 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

121/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll tas til orientering. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.09.20 
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Arkivsaksnr.: 18/1680-23   Arkiv: 243 D10  

 

Snøproduksjon på Ringkollen - Kommunal garanti - presisering av 

vedtak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

122/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune garanterer med en selvskyldnergaranti for lån opp til 2 800 000 kroner, 

som Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. 

 

Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt 2 800 000 kroner med tillegg på 10 % til 

enhver tid gjeldende hovedstol for dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2 800 000 kroner + 10 %. 

Garanti-/kausjonsansvaret gjelder fra vedtaksdato og opphører 08.10.2025 med tillegg av 2 år. 

 

  

Beskrivelse av saken 

I sak 29/20 gav Ringerike kommune Skiforeningen garanti for lån til spillemidler for 

snøproduksjonsanlegget på Ringkollen. Siste setning i vedtaket lød «Garantiansvaret opphører 

når spillemidler utbetales».  Søkeren har fått opplyst i Kommunalbanken at det må være en 

startdato og en sluttdato på garantivedtaket. 

 

Ventetiden på utbetaling av spillemidler i Ringerike kommune er nå 4 - 5 år.  Siste setning i 

vedtaket foreslås endret i tråd med bankens retningslinjer så den inneholder «..varighet på 

lånets løpetid med et tillegg av 2 år».  Disse retningslinjene bygger på §2 i «Forskrift om 

garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner».  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen tilrår at siste setning i vedtaket endres, så søker får benyttet den vedtatte garantien. 

Rådmannen kan ikke se at dette har noen konsekvenser for Ringerike kommune. 
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Vedlegg: 

Saksprotokoll og saksutredning K-sak 29/20: Snøproduksjon på Ringkollen. 

 

 

 Ringerike kommune, 15.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Fivelsdal Brørby 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 19/3471-7   Arkiv: M30  

 

Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre 

avløpsanlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020 

169/20 Formannskapet 22.09.2020 

123/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til endringer i dagens lokale forskrift om slamtømming (FOR 2009-06-25-

1049) vedtas.  

2. Regelendringen vil gjelde fra 01.01.2021  

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune sendte forslag til endringer i lokal slamtømmeforskrift på offentlig høring i 

mai 2020. Det har ikke kommet uttalelser til høringen. Det er heller ikke kommet frem andre 

opplysninger som tilsier at forskriften ikke bør endres i tråd med høringsforslaget. Endringene i 

forskriften er av mindre betydning, men vil gi et tydeligere regelverk for slamtømming.  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i sak 135/19 oppstart av endringer i flere lokale forskrifter innen avløp 

og forurensning, herunder lokal slamtømmeforskrift. HMA vedtok 13.05.2020 å sende 

rådmannens forslag til endring på høring.  

  

De tre viktigste endringene i høringsforslaget var å:  

 

1) innføre krav til årlige rutinetømminger av tette tanker (for oppsamling av toalettavløp). 

2) gjøre det mulig å fakturere anleggseier hvis tanken ikke er tilgjengelig for tømming. 

3) ta ut krav til tømming av olje- og fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere. 
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Beskrivelse av saken 

Høringsfristen var 03.08.2020. Kommunen har ikke mottatt høringsuttalelser. Det er heller 

ikke kommet frem andre opplysninger som tilsier at det bør gjøres endringer. 

 

Juridiske forhold  

Dagens lokale tømmeforskrift ligger her. Endringsforskriften ligger vedlagt, sammen med 

saksframlegg og skjematisk oversikt, hvor endringene og konsekvensene av endringene er 

beskrevet nærmere. Rådmannen foreslår at den nye forskriften vil gjelde fra 01.11.2020 (tre 

uker etter at kommunestyret har hatt saken til behandling 08.10.2020). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA vedtok 13.05.2020 å sende rådmannens forslag til endring av forskrift på høring (sak 

32/20), se vedlagt saksprotokoll. Det fremkommer ikke av saksprotokollen, men det kom i 

møtet spørsmål fra Anders Braaten om forskriftens definisjonen av «abonnent» (§ 1) burde 

vurderes nærmere:  

 

Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 3. Dersom 

eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke 

annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet forlenget, slik at den 

samlede festetid blir mer enn 30 år. 

 

Rådmannen hadde for øvrig ikke foreslått å endre denne eksisterende definisjonen. Spørsmålet 

fra Braaten gikk ut på om det ikke ville være problematisk å følge opp denne 30-årsgrensen 

manuelt, og viste til at det etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven er 10 år som utløser 

krav til tinglysing.  

 

Rådmannen har sjekket saken med jurister på byggesaksavdelinga og oppmålingsavdelinga. 

Bakgrunnen til definisjonen er at den lokale forskriften er hjemlet i forurensningsloven § 34 

(avfallsgebyr)l, fjerde ledd, hvor det står:  

 

Gebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av ordning for innsamling av 

avfall eller tømming av slamavskiller, privet m.v. etter loven her. Dersom eiendommen er 

festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren svare gebyret om ikke annet er avtalt. Det 

samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir 

mer enn 30 år.  

 

Rådmannen finner derfor ikke grunnlag for å endre på definisjonen. 

 

Økonomiske forhold 

Forslaget om å innføre gebyr for oppmøte uten tømming der tanken ikke er tilgjengelig for 

tømming, vil gi kommunen mulighet til å viderefakturere abonnenten for det. Størrelsesorden 

på dette er lite, ca kr 50 000,-, avhengig av hvor mange slike tilfeller som oppstår.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Saken hvar vært på høring frem til 03.08.2020. Ny revidert forskrift blir kunngjort på 

lovdata.no etter at saken har vært behandlet i HMA, formannskapet og kommunestyret. 
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Rådmannens vurdering 

Det er ikke kommet høringsuttalelser til forslaget om endring av forskriften. Det er heller ikke 

kommet opp annen informasjon som tilsier at forslag til endring ikke bør bli vedtatt. 

Rådmannen mener derfor at endringene i lokal forskrift nå kan vedtas. 

 

 

Vedlegg 

Saksprotokoll HMA 13.05.2020 

Saksframlegg til møtet i HMA 13.05.2020 

Forslag til endringer i slamtømmeforskriften 

Endringsforskrift 

Skjematisk oversikt over forslag til endring 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

avdelingsleder: Arne Hellum 

saksbehandler: Ingrid Strømme 
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Arkivsaksnr.: 20/3893-1   Arkiv: 027  

 

Regnbuen, - status og videre drift  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

166/20 Formannskapet 22.09.2020 

124/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. HOV ber om et bedre saksfremlegg til neste møte 13/10-20. 

I forkant av dette møtet ber vi om et temamøte hvor både Regnbuen, Fontenehuset, 

Kirkens bymisjon og Villaen kommer og informerer. 

Regnbuen er stengt for brukerne pga inneklima, brann- og redningsproblemer, 

manglende universell utforming og smittevern. 

2. Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover, og en individuell 

oppfølging.   

3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell 

rehabiliteringsplan innen 1. halvår 2021. 

4. Rådmannen orienterer i HOV 13/10 hvordan oppfølgingen av brukerne er. 

 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

«Regnbuen» har vært stengt i sommer, da lokalitetene har en slik beskaffenhet at det ikke vil 

kunne være drift med de krav den pågående pandemien stiller. Man har greid å opprettholde en 

møteplass i hagen to dager i uken. Tilbudet har sporadisk vært brukt av 4-8-brukere som har 

vært innom kortere perioder en eller begge dager. 

Når høsten kommer og det blir mer ustabilt vær, vil det ikke lengere være forsvarlig å basere 

seg på hagen som møtested. Det vil være nødvendig å ivareta smittevernet over tid, og 

rådmannen vil måtte vurdere andre måter å ivareta et tilbud til brukergruppen. 

Det er er faktum at dagens brukergruppe er liten, og bruken av tilbudet er  beskjedent. 

Kostnadene er derfor forholdsvis høye. Det er i dag flere tilbud som kan være aktuelle. Noen 

av brukerne benytter disse også p.d.d. i tillegg til å stikke innom Regnbuen, og tjenesten vil 

sørge for at aktuelle brukere blir presentert for alternative tilbud.  

Det er nå snart 20 år siden psykiatrien fikk nasjonalt fokus og ble tilgodesett med relativt store 

ressurser fra stortingets side. I Ringerike kommune ble det bygd flere omsorgsboliger for 
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målgruppen samt gjennomfør en styrking av bemanning, både kvantitativt og kvalitativt. Deler 

av tildelte styrkningsmidler ble også overført Fontenehuset, som så dagens lys i 2003. 

Kommunen etablerte også aktivitetstilbudet «Regnbuen», som i utgangspunktet rettet seg mot 

mennesker med psykiske problemstillinger som var noe dårligere enn den gruppen som 

frekventerte Fontenehuset. 

I årene som har gått, har det skjedd merkbare endringer innen tilbudene, fagfeltet og 

målgruppen: 

 Psykiatriske lidelser er alminneliggjort og er ikke «tabubelagt» på samme måte som 

tidligere. 

 Man har også fått øynene opp for at psykiske lidelser ofte henger sammen med en 

rekke andre problemstillinger. Ofte ser vi kombinasjoner med rusmisbruk og ADHD. 

 En erkjennelse av at psykiske lidelser både debuterer og forefinnes i relativt stor grad 

blant unge mennesker, er etablert. Stress og forventningskrav og prestasjonsambisjoner 

forsterker dette bilde. 

 En rekke ideelle og frivillige organisasjoner har etter hvert som psykiske lidelser har 

blitt alminneliggjort implementert mennesker med disse lidelsene inn i sine målgrupper. 

 Fontenehuset har hatt svært gode resultater og øker medlemsantallet sitt for hvert år. 

Forestillningen om at det bare er relativt godtfungerende mennesker med psykiske 

problemstillinger som frekventerer Fontenehuset, og at brukere av Regnbuen er langt 

dårligere, er en myte. I dag ser vi at Fontenehuset bringer brukerne tilbake til et verdig 

og meningsfullt liv (se årsrapport 2019), mens Regnbuen i dag ikke har noe terapeutisk 

tilbud og i stor grad konserverer problemstillingene 

 Frivillighetssentralen og StjerneGruppen fungerer godt og er et viktig supplement til de 

offentlige tjenestene. 

 Ringerike kommune har bygd «Slettåkerveien» som er et bemannet bo/behandlingssted 

for mennesker med psykiske lidelser. Kompetansen her er svært god.  

 Kirkens bymisjon har etablert seg på Hønefoss, og er allerede en markant operatør 

innen sitt område. 

Disse endringer som er beskrevet ovenfor, har ført til at behovet for et eget dagsenter til denne 

gruppen er marginalt. Behovet for Regnbuen er nå i realiteten så lite, at det er ikke faglig 

forsvarlig å opprettholde dette. Kostnadene blir for høye i forhold til den terapeutiske effekten 

tilbudet gir. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

Dersom tilbudet skulle opprettholdes, vil kommunen også måtte skaffe tilveie nye lokaler. En 

ny vurdering av dagens lokaliteter (Terje Schistad-Stensvoll, april 2020) tilsier at en 

videreføring med dagens lokasjon vil innbære store kostnader: 

Vi har hatt en befaring av ulike behov på Regnbuen. Jeg ser av omfang at det nå er så graverende 
skader (etterslep) som gjør at bygget sårt trenger en del strakstiltak. Dette være seg utettheter i 
konstruksjon, store utvendige råteskader (fare for brekkasje/nedfall), innvendig tapet løsner fra 
vegg, gulvbelegg er utslitt, murpuss i kjeller faller av. Ikke minst maling av utvendige fasade/rep og 
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murskader/løs puss. Alle disse tingene påvirker det fysiske miljøet, og er av slik karakter at det 
påvirker drift/bruk/brukere på en negativ måte.  

Ved branntilsyn, ble det også avdekket at rømningsveier fra 2. etg. ikke er forsvarlig, fordi 

verandaen er preget av råteskader. Med situasjonen rundt smittevern, i tillegg til 

totalvurderingen av byggets beskaffenhet, ble det bestemt at bygget skulle stenges for drift.   

Dette er årsak til at rådmannen anbefaler å ikke legge for mye arbeid eller kapital i å sikre 

tilbudets fremtidige drift. 

Ved en avvikling av tilbudet er rådmannen orientert om at brukerne vil få andre og likeverdige 

eller bedre tilbudved andre dagtilbud, og at en ansatt vil få tilbud om å arbeide ved en annen 

enhet knyttet til dagtilbud i Ringerike kommune. Tillitsvalgte er informert om forholdet. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/3329-24   Arkiv: 047 &00  

 

Delegert hastekompetanse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

125/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Myndigheten til å oppnevne medlemmer til stemmestyre etter valgloven § 4-2 delegeres til 

valgstyret.  

 

Redegjørelsen om delegeringsreglementet tas for øvrig til orientering.  

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret traff i sak 18/20, i møte avholdt 3. mars 2020, følgende vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar revidert delegeringsreglement for Ringerike kommune.  

 

Rådmannen ved advokatkontoret gis fullmakt til å rette klare feil i 

delegeringsreglementet, og til å foreta nødvendige endringer i delegeringsreglementet 

som følge av lovendringer, forutsatt at prinsippene for delegering som er nedfelt i 

saksfremlegget følges.  

 

Rådmannen skal en gang i året orientere kommunestyret om endringer som 

rådmannen har foretatt i delegeringsreglementet i medhold av ovennevnte fullmakt. 

 

Rådmannen ønsker ved dette å foreslå endret delegering i valgloven, orientere kommunestyret 

om det videre arbeidet med delegeringsreglementet, samt orientere kommunestyret om en 

rettet feil i delegeringsreglementet.   

  

 

 

Endret delegering i valgloven 

 

Etter valgloven § 4-2 skal det oppnevnes et stemmestyre i hver stemmekrets, som skal bestå av 

minimum tre personer. Stemmestyret skal administrere stemmegivningen på hvert sted og 
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forestå den praktiske gjennomføringen av valget på valgdagen. Det stilles ingen formelle krav 

til medlemmer av stemmestyret, men listekandidater er ikke valgbare. 

 

Myndigheten til å oppnevne medlemmer til stemmestyret er etter dagens delegeringsreglement 

ikke delegert, og foretas av kommunestyret. Myndigheten har gjennom flere år vært delegert 

valgstyret. Rådmannen er usikker på om det beror på en feil at dette ikke ble gjort i revidert 

delegeringsreglement og foreslår under rådmannens vurdering at myndigheten delegeres 

valgstyret.  

 

Videre arbeid med Ringerike kommunes delegeringsreglmenent 

 

Av kommunens reviderte delegeringsreglement fremkommer delegering ned til rådmannen. 

Rådmannen har myndighet til å delegere delegert myndighet videre ned i organisasjonen, om 

ikke kommunestyret har vedtatt noe annet. Rådmannen har besluttet at rådmannens 

videredelegering til kommunalsjef, og eventuelt videre til enhetsleder, skal fremkommer av 

kommunens publiserte delegeringsreglement.  

 

Enhetsleder vil ha mulighet til å videredelegere, med mindre rådmannen har besluttet noe 

annet. Dersom enhetsleder delegerer myndighet videre ned i organisasjonen må enhetsleder 

kunne dokumentere at slik delegering er gitt. Dette vil imidlertid ikke fremkomme av det 

publiserte delegeringsreglementet. Etter rådmannens vurdering vil delegeringsreglementet bli 

for omfattende om også slik videredelegering skulle inntas i reglementet, og det ville også 

kunne hindre fleksibilitet.  

 

Advokatkontoret er i sluttfasen med å legge inn i delegeringssystemet delegering fra 

rådmannen og ned til kommunalsjef, eventuelt enhetsleder. Advokatkontoret har som mål å få 

publisert ny versjon av delegeringsreglementet, hvor dette fremkommer, kort tid etter 

kommunestyremøtet.  

 

Endret delegering i plan- og bygningsloven 

 

Etter plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd kan kommunestyret delegere myndighet til å 

treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke 

gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammen i planen, og heller ikke 

berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Denne myndigheten har over flere år vært 

delegert rådmannen. I revidert delegeringsreglement ble denne myndigheten delegert 

formannskapet. Advokatkontoret har ansett det som en klar feil at det her ble endret på en 

etablert prasis i kommunen, og har endret feilen i medhold av den fullmakt som 

Advokatkontoret er gitt i ovennevnte vedtak.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen 
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Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør myndigheten til å oppnevne medlemmer til stemmestyret 

delegeres til valgstyret. Det er viktig at det raskt kan velges et nytt medlem til stemmestyret 

dersom et medlem kort tid før valget blir forhindret fra å møte. Det vil da praktisk kunne være 

utfordrende om myndigheten til å oppnevne medlemmer til stemmestyre tilligger 

kommunestyret. Det bør heller ikke være politisk interesse rundt valg av medlemmer til 

stemmestyret. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 20/2770-2   Arkiv: X48  

 

Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5 - Likhet for 

loven - Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

126/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Rådmannen avgir høringssvar i tråd med rådmannens vurdering.» 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har ved brev fra Justis- og beredskapsdepartementet, datert 9. juni 2020, 

fått til høring NOU 2020:5 Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven). 

Høringsfristen er 9. oktober.  

 

Lov om fri rettshjelp ble vedtatt i 1980. Loven gir regler om gratis eller subsidiert rettslig 

bistand i sivile saker. I noen typer av saker, bl.a. offentlige tvangssaker som f.eks. 

barnevernssakene, har søkeren krav på bistand uavhengig av formue og inntekt, og det betales 

ingen egenandel. I andre typer av saker, som f.eks. visse familiesaker, noen typer klagesaker til 

NAV, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i 

arbeidsforhold, er retten til fri rettshjelp behovsprøvet og det betales en egenandel, oppad 

begrenset til 8 480 kroner (8 ganger rettshjelpssatsen). Personer med bruttoinntekt under 

100 000 kroner betaler per i dag ikke egenandel.  

 

Utvalget mener det er behov for en del større omlegginger av rettshjelpsordningen, og legger 

frem forslag til en ny rettshjelpslov. Av særlige utfordringer som er trukket frem av utvalget er: 

 

1) Det er kun en liten gruppe av samfunnet som omfattes av ordningen,  

2) Systemet bidrar i liten grad til at sakene løses på et tidlig stadium, 

3) Systemet for egenandeler gir ikke rettshjelpsmottakerne tilstrekkelige insentiver til å 

løse sakene tidlig, 

4) Praksis for godkjennelse av tidsbruk på rettssaksstadiet kan virke prosessdrivende. 

 

Utvalget mener formålet med rettshjelpsloven bør være å sikre at alle har tilgang til nødvendig 

rettshjelp i saker av stor betydning og at alle bør ha like muligheter til å ivareta sine rettigheter.  
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Utvalget kommer med en rekke forslag for å sikre økt grad av likhet. Det viktigste av disse er å 

øke inntekts- og formuesgrensene slik at flere faller inn under ordningen. Videre foreslår 

utvalget å gjøre beregningsgrunnlaget mer treffsikkert, samt å gradere egenandelene slik at de 

som tjener mest, også betaler mest. Utvalget foreslår også å fjerne taket for egenandelene, og 

at egenandelen beregnes som en andel av alle rettshjelpsutgiftene. I tillegg foreslår utvalget 

flere lovendringer som skal bidra til at rettsmøtetiden i barnevernssaker og andre saker om 

administrative tvangsinngrep kortes ned, noe som vil redusere kostnadene forbundet med fri 

rettshjelp.  

 

Etter at departementet har mottatt svar på høringen vil departementet vurdere om de vil 

fremme forslag til en ny rettshjelpslov, eventuelt om de vil fremme forslag til endringer i 

eksisterende rettshjelpslov. Et nytt lovforslag eller et endringsforslag vil bli sendt på ny høring.  

 

Utvalgets viktigste forslag 

 
1. Rettshjelp med behovsprøving  

 

1.1 Flere bør omfattes av ordningen.  

 

Utvalget foreslår endringer i beregningen av hvem som har krav på rettshjelp. Dagens 

økonomiske vilkår for rettshjelp tar bare hensyn til bruttoinntekt og nettoformue, og hvorvidt 

man er i par eller ikke. Dette medfører at personer med svært ulik betalingsevne behandles likt. 

I FNs menneskerettighetskomités merknader til Norges sjette periodiske rapport fikk Norge 

kritikk for det rigide systemet for behovsprøving. Det ble påpekt at søkernes reelle økonomiske 

situasjon ikke ble vurdert godt nok. 

 

Utvalget foreslår i tillegg til økt dekningsgrad endringer som skal sikre at ordningen treffer 

dem som trenger den mest. Inntekt og formue skal vurderes samlet, etter et mer finmasket 

system enn i dag. Fordelen ved å eie egen bolig skal inngå i vurderingen. Det samme skal 

forsørgelsesbyrde.  

 

Utvalgets forslag til nye økonomiske vilkår, herunder endringer av beregningen av 

egenandelen, innebærer at rettshjelpsordningen vil omfatte 25 prosent av den voksne 

befolkningen. Utvalget har et alternativt forslag hvor det offentliges kostnadene til ordningen 

holdes på samme nivå som i dag. Det alternative forslaget vil medføre at rettshjelpsordning 

omfatter 17 prosent av den voksne befolkningen. I 2017 var det bare 9 prosent av den voksne 

befolkningen i Norge som fylte de økonomiske vilkårene for støtte til rettshjelp.  

 

 

 

1.2 Utvidet egenandel 

 

Beregningen av egenandelen etter dagens ordning skaper skarpe skillene mellom relativt like 

parter alt ettersom parten faller inn under eller utenfor ordningen. Dette utgjør etter utvalgets 

vurdering en vesentlig svakhet ved ordningen. Ordningen er urimelig for parter som akkurat 

faller utenfor inntektsgrensen, særlig dersom de er i tvist med en motpart som tjener rett under 

inntektsgrensen og dermed får dekket nesten alle sine utgifter fra det offentlige. For å hindre 
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dette skarpe skillet foreslår utvalget gradert egenandeler, hvor størrelsen på egenbetalingen 

beregnes ut fra rettsmottakerens betalingsevne.  

 

Utvalget foreslår at alle som mottar støtte til rettshjelp skal betale en egenandel. Utvalget går 

inn for en modell hvor rettshjelpsmottakerens egenandel beregnes som en prosentandel av de 

samlede rettshjelpsutgiftene i den aktuelle saken. Prosentandelen vil avhenge av 

rettshjelpsmottakerens økonomiske situasjon. I vurderingen av mottakerens økonomiske 

situasjon skal både inntekt, formue, forsørgelsesbyrde, familiesituasjon og renteutgifter inngå. 

Dagens ordning med en øvre grense for egenbetalingen foreslås avviklet. 

 

For å tydeliggjøre at ytelsen er et supplement til en betalingsvillighet som i utgangspunktet 

ligger hos rettshjelpsmottakeren selv, foreslår utvalget at betegnelsen fri rettshjelp erstattes 

med støtte til rettshjelp.     

 

 
2. Ordningen bør bedre stimulere til tidlig løsning av rettskonflikter 

 

Utvalget foreslår å øke rammene for den rettshjelpen man kan motta utenfor domstolene, og å 

stramme inn tidsbruken i domstolene. 

 

Utvalget foreslår at dagens systemer med salærfastsettelse etter medgått tid og ulike varianter 

av stykkpris erstattes med et nytt system hvor det på forhånd fastsettes et tak for antall timer 

rettshjelpsmottakeren har til rådighet for rådgivning og saksforberedelse. Tid som går med til 

eventuelle rettsmøter, kommer i tillegg til dette taket. Fastsettelsen av taket skal skje etter mer 

standardiserte prosedyrer enn det som i dag er situasjonen ved salærfastsettelse etter medgått 

tid. Etter forslaget settes i retten og fylkesnemnda taket individuelt i hver sak.  

 

Det fastsatte taket skal ikke kunne påklages eller overskrides. Dersom det foreligger særlige 

forhold som tilsier at det er nødvendig med flere timer, enten fordi den opprinnelige 

fastsettelsen var for lav, eller fordi det har inntrådt uforutsette omstendigheter underveis, kan 

rettshjelpsmottakeren søke om å få fastsatt et nytt tak. For å sikre likebehandling bør denne 

type søknader etter utvalgets vurdering behandles av rettshjelpsforvaltningen, se punkt 2.6. 

 

 
3. Utvidelse av hvilke saker hvor det kan tilkjenne rettshjelp 

 

Alle saksområdene som i dag er prioritert er foreslått videreført i utvalgets forslag til ny 

rettshjelpslov. På en del av saksområdene er det foreslått utvidelser, blant annet slik at krav om 

utbetaling av lønn og feriepenger faller inn under kategorien «arbeidsrettssaker». I tillegg til 

dette foreslår utvalget at det skal gis støtte til behovsprøvet rettshjelp i sosialsaker og i saker 

om oppheving av gjeldsordning.  

 

Etter utvalgets syn bør det være større rom enn i dag for å få innvilget rettshjelp på 

saksområder som ikke er angitt i loven. I forslaget til ny rettshjelpslov er det fastsatt kriterier 

som skal tillegges vekt ved den skjønnsmessige vurderingen av om rettshjelp bør innvilges 

utenfor de prioriterte saksområdene. Utvalget foreslår at det innvilges støtte i alle saker av 

særlig stor betydning hvor søkeren ikke vil ha mulighet til å ivareta sine rettslige interesser uten 

rettslig bistand. 
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4. Rettshjelp uten behovsprøving og uten egenandel  

 

4.1 Barnevernssaker 

 

Etter utvalgets syn bør den rettslige bistanden til partene i barnevernssaker i større grad 

kanaliseres til de tidlige stadiene av en sak. Utvalget foreslår å øke partenes mulighet for å få 

tilgang til rettslig bistand før en sak bringes inn for fylkesnemnda. Utvalget foreslår også vide 

rammer for rettslig bistand i saker som behandles etter samtaleprosess. Utvalget foreslår flere 

lovendringer som skal bidra til at rettsmøtetiden i barnevernssaker og andre saker om 

administrative tvangsinngrep kortes ned.  

 

Etter utvalgets forslag skal rettsmøtene i barnevernssakene normalt gjennomføres på én dag, 

og sakene skal avgjøres på bakgrunn av en kombinasjon av skriftlig behandling og rettsmøte. 

En kombinasjon av skriftlig og muntlig saksbehandling vil i seg selv medføre kortere 

rettsmøter. Utvalget mener videre at både antall vitner i den enkelte sak og tid brukt til hvert 

vitne kan reduseres. Utvalget viser til at det f.eks. er en utstrakt praksis at det føres vitner som 

bevis for opplysninger som allerede framgår av skriftlige bevis. Dette er etter utvalgets 

vurdering overflødig. Utvalget viser også til at det er store forskjellene mellom Norge og andre 

nordiske land når det gjelder rettsmøtets varighet. Dersom rettsmøtetiden settes til en dag vil 

dette fortsatt være mer enn dobbelt så mye tid som man bruker på sakene i Sverige og 

Danmark.  

 

Utvalget mener at en kortere tidsramme og delvis skriftlig saksbehandlingen fortsatt vil sikre at 

de som skal vurdere saken, har tilstrekkelig grunnlag til å foreta en reell og inngående 

overprøving av barnevernets tvangsbruk. Utvalget viser bl.a. til at retten uansett skal prøve alle 

sider av saken og således er mindre bundet av partenes muntlige argumentasjon enn den vil 

være i andre sivile saker. 

 

Utvalget mener at taket for antall timer rettshjelp til parter med en sentral rolle bør settes til 

omtrent 20 timer forberedelse i en ordinær sak i fylkesnemnda om første gangs 

omsorgsovertakelse. Dersom flere parter har felles advokat, eller saken er spesielt krevende, 

bør taket settes høyere, opp mot 30 timer. Dersom saken er mindre omfattende, eller 

advokaten tidligere har gitt bistand i samme sakskompleks, bør taket settes lavere, ned mot ti 

timer. Taket for antall timer rettshjelp til parter med en stor rolle i saken bør settes til omtrent 

ti timer i en gjennomsnittlig endringssak. 

 

Utvalget anbefaler at ti timer settes som tak for antall timer som kan benyttes til forberedelse 

og etterarbeid til det første samtalemøtet. Dersom det avholdes flere samtalemøter, bør det 

settes nye tak for saksforberedelse til arbeid som påløper mellom samtalemøtene. 

Utvalget foreslår at det bør åpnes for skriftlig behandling i tingretten. Det foreligger ikke en 

slik adgang i dag, noe som fører til at domstolenes behandling av kurante saker blir unødvendig 

omfattende og ressurskrevende. Som eksempel nevner utvalget saker som avvises av 

fylkesnemnda fordi den som fremmer saken ikke har partsrettigheter. Det virker lite 

hensiktsmessig at tingretten må behandle en slik sak på samme måte som den behandler saker 

om overprøving av tvangsvedtak.  

 

4.2 Utlendingssakene 
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Utvalget foreslår en vesentlig styrking av retten til gratis rettslig bistand i utlendingssaker. 

Rammene for tidsbruk i slike saker er i dag svært snevre, og flere sakstyper av stor betydning 

er ikke omfattet av ordningen. Styrkingen består derfor dels i å inkludere en del nye sakstyper i 

ordningen og dels i å utvide omfanget av den bistanden som gis på områder som allerede er 

omfattet. I tillegg foreslår utvalget at den skjønnsmessige adgangen til å få innvilget rettshjelp i 

utlendingssaker for domstolene bør praktiseres mindre restriktivt enn i dag. 

 

4.3 Forslag om å utvide ordningen til også å omfatte visse tvangssituasjoner  

 

Utvalget foreslår også å innføre noen nye ordninger med gratis rettslig bistand til personer som 

er i en særlig utsatt situasjon. Det ene forslaget gjelder barn som blir utsatt for tvangsbruk på 

barnevernsinstitusjoner og omsorgssenter for mindreårige. Det andre forslaget gjelder innsatte i 

fengsler. 

 
5. Andre endringer 

 

Utvalget foreslår at den nye rettshjelpsloven rendyrkes som en lov om behovsprøvd rettshjelp 

etter økonomiske vilkår, og at reglene om gratis rettslig bistand flyttes til den aktuelle 

særlovgivningen, dvs bl.a. til barneverntjenesteloven.  

 

Utvalget foreslår at det opprette én samlet rettshjelpsforvaltning som ivaretar de fleste 

oppgavene knyttet til rettshjelpsordningen. Ordningen håndheves i dag av fylkesmennene, 

tingrettene og advokater. Utvalget har ingen klare anbefalinger om hvordan den samlede 

rettshjelpsforvaltningen bør organiseres. Utvalget peker på at en mulig løsning er å opprette 

rettshjelpsforvaltningen som et eget organ. En annen mulighet er å legge funksjonene til et 

annet organ. Funksjonene kan for eksempel legges til Fylkesmannen i Vestland, som allerede 

har ansvar for den elektroniske skjemaløsningen på rettsrad.no.  Statens sivilrettsforvaltning 

bør etter utvalgets syn fortsatt være klageinstans for vedtakene som rettshjelpsforvaltningen 

treffer i første instans. 

 

 

Økonomiske forhold 

  

Utvalgets forslag innebærer en økning av statens kostnader til rettshjelp med omtrent 22 

prosent. Kostnadsøkningen skyldes først og fremst at dekningsgraden for ordningen utvides fra 

9 til 25 prosent av befolkningen. Årsaken til at utvidelsen ikke forventes å føre til større 

kostnadsøkninger, ligger særlig i det foreslåtte systemet for egenbetaling og i de forventede 

tidsbesparelsene i saker for domstolene. Utvalget har et alternativ forslag hvor kostnadene for 

staten ikke øker. Utvalget anbefaler ikke denne løsningen. I det alternative forslaget er 

dekningsgraden 17 % av den voksene befolkningen. Utvalget mener dette alternative ikke får 

dekningsgraden opp på et forsvarlig nivå, og at forslaget da ikke vil gi hele befolkningen en 

mulighet til å identifisere og ivareta sine rettslige interesser, slik formålet med loven skal være.  

 

Forslaget vil ikke få direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Forslag om endringer i 

prosessene etter barneverntjenesteloven har som mål å bidra til at rettsmøtene kortes ned. 

Forslaget vil således kunne medføre mindre ressursbruk hos barneverntjenesten og ved 

advokatkontoret. Det samme gjelder forslag om å gi støtte tidligere i prosessene, som har som 

mål å hindre rettstvister.  
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Alternative løsninger 

 

Dersom kommunestyret ikke er enig i rådmannens vurderinger vil et alternativt forslag til 

vedtak være: 

 

«Rådmannen avgir høringssvar i tråd med rådmannens vurdering, men med følgende 

endringer:…» 

 

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 vil bedre innbygernes muligheter til å identifisere og ivareta sine rettslige 

interesser. Lovforslaget vil således kunne tenkes å virke inn på fokusområdet god helse (mål 

3).  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er enig med utvalget i at det er behov for større endringer i rettshjelpsordningen, 

og støtter de fleste av de endringer som utvalget foreslår, særlig endringer som medfører at 

ordningen omfatter flere og at det innføres et nytt system for beregning av egenbetalingen.  

 

Det er i dag få som omfattes av ordningen for fri rettshjelp. Av rettssikkerhetsmessige grunner 

er det etter rådmannens vurdering viktig at personer med lav inntekt får støtte til rettshjelp, slik 

at de kan få advokatbistand og således vurdert og eventuelt prøvd sine rettigheter. 

 

Etter rådmannens vurdering bør kommunen også støtte forslaget om endringer knyttet til 

beregningen av egenandelen. Egenandelen foreslås i større grad fastsatt på bakgrunn av 

betalingsevnen. En slik endring vil hindre at forskjellene mellom de som faller inn under 

ordningen og de som faller utenfor ikke blir så store som i dag. Videre vil forslaget om at 
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egenandelene øker med kostnadene ved rettshjelpen, og at den beregnes ut fra alle kostnader 

som omfattes av rettshjelpsordningen, medføre at rettshjelpsmottakerne begrenser 

ressursbruken til det som er nødvendig, og foretar en avveining av behovet for de ulike 

kostnadene som kan påløpe i forbindelse med bistanden. Dette vil sikre at også parter som 

mottar rettshjelp tar økonomiske kostnader med i sin vurdering. Forslagene vil sikre en større 

likestilling av parter som faller henholdsvis innenfor og utenfor ordningen. Endringene av 

beregningen av egenandelen vil også medføre høyere egenandeler og således lavere kostnader 

for staten, og gi økte muligheter for utvidelse av ordningen.  

 

Rådmannen er også positiv til forslaget om at det gis støtte til rettshjelp tidligere i prosessene 

og utenfor domstolene. Forslaget vil forhåpentligvis medføre at det blir færre rettsprosesser. 

Etter rådmannens vurdering bør kommunen også støtte forslaget om at det åpnes opp for en 

skjønnsbestemmelse i den nye rettshjelpsloven. Den nye bestemmelsen vil gi søkere mulighet til 

å få innvilget rettshjelp i saker av særlig stor betydning, og hvor søkeren ikke vil ha mulighet til 

å ivareta sine rettslige interesser uten rettslig bistand.  

 

Utvalget foreslår at tidsbruken i fylkesnemnda og domstolene strammes inn. Rådmannen har 

forståelse for ønsket om å redusere kostnadene forbundet med fri rettshjelp, bla i 

barnevernssakene. Samtidig er et tale om svært inngripende saker, og det er viktig at disse 

sakene blir tilstrekkelig belyst. Rådmannen er positiv til at det i større grad åpnes opp for en 

blanding av skriftlig og muntlig behandling i barnevernssakene, og at nemndleder/dommer er 

mer aktive under planleggingen av sakene, bl.a. når det gjelder behovet for vitneførsel. Etter 

rådmannens vurdering bør imidlertid kommunen ikke støtte forslaget om at det legges klare 

føringer på hvor mye tid som skal avsettes til behandling av ulike typer av barnevernssaker. 

Etter rådmannens vurdering bør dette være en konkret vurdering som avgjøres av 

nemndsleder/dommer i den enkelte sak, basert på sakens kompleksitet og etter innspill fra 

partene i saken. 

 

Etter rådmannens vurdering bør kommunen støtte forslaget til at det åpnes opp for skriftlig 

behandling også i tingrettene. Dette er det en viss adgang til per i dag i fylkesnemnda. Etter 

rådmannens vurdering bør det være en tilsvarende adgang i tingretten, når bl.a. sakens tema og 

kompleksitet tilsier at dette er ubetenkelig.  
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Vedlegg:  Link til utvalgets utredning 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d585490f628a4504bb450fdf5d92f63

7/no/pdfs/nou202020200005000dddpdfs.pdf 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 20/4185-1   Arkiv: 080 &17  

 

Skal folkevalgte organer gis adgang til å holde et møte som fjernmøte  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

127/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Folkevalgte organer i Ringerike kommune har adgang til å holde møter som fjernmøter.»  

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Det følger av kommuneloven § 11-2 at folkevalgte organer skal behandle saker og treffe 

vedtak i møter. Med «møte» menes her et lovlig innkalt møte med fysisk nærvær av de 

deltakende medlemmer. § 11-7 fastsetter et unntak fra dette utgangspunktet.  

 

Etter § 11-7 har kommunestyret myndighet til å treffe vedtak om at folkevalgte organer i 

kommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøter. Fjernmøte innebærer at deltakerne 

ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og 

kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for 

fjernmøter. Et møte som skal lukkes kan ikke holdes som fjernmøte, jf. § 11-7 trejde ledd.  

 

Dersom kommunestyret treffer vedtak om at folkevalgte organer i kommunen har adgang til å 

holde møter som fjernmøter vil beslutningen om å benytte denne møteformen normalt treffes av 

utvalgets leder i forbindelse med innkallingen til møte. Alternativt vil det folkevalgte organet 

selv vedta i møte at et senere møte skal holdes som fjernmøte.  

 

Det er ikke noe krav om at en sak må haste for å kunne behandles i fjernmøte, og ordinære 

møter kan avholdes som fjernmøte.  

 

I § 11-7 siste ledd er det en alminnelig hjemmel til å fastsette forskrift om krav til 

gjennomføring av fjernmøte. Denne forskriftshjemmelen er per i dag ikke benyttet.  

 

I forbindelse med covid-19 epidemien vedtok kommunal- og moderniseringsdepartementet 

midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å 

begrense spredningen av viruset. Denne forskriften opphørte 1. august 2020. Det vil per i dag 
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ikke være anlednding til å holde folkevalgte møter som fjernmøte, uten at det treffes vedtak av 

kommunestyret om dette.  

 

Alternative løsninger 

  

Et alternativt forslag til vedtak kan være at kun noen bestemte folkevalgte organer, dvs f.eks. 

kommunestyret, formannskapet og/eller noen eller alle hovedutvalgene og rådene, gis 

anledning til å holde møter som fjernmøter. Et slikt vedtak vil kunne lyde som følger:  

 

«Følgende folkevalgte organer i Ringerike kommune har adgang til å holde møter som 

fjernmøter: […….]». 

 

Kommunestyret kan også velge ikke å gi noen folkevalgte organer i Ringerike kommune 

adgang til å holde møter som fjernmøter.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

 

Den teknologiske utviklingen og samfunnsutviklingen har medført at betenkelighetene ved 

fjernmøter er mindre. Fysisk tilstedeværelse i samme rom har sine fordeler. På den andre siden 

har mange folkevalgte en hektisk hverdag, hvor det er behov for raske og effektive møter, og 

hvor det å kunne unngå reisetid vil være en fordel. Fjernmøter i ulike former er også blitt stadig 

mer vanlig på andre områder i samfunnet. Ringerike kommune har for å begrense spredningen 

av Covid-19 viruset gjennomført flere folkevalgte møter som fjernmøter, da i medhold av 

ovennevnte midlertidige forskrift. Etter rådmannens vurdering har dette fungert 

tilfredsstillende.  

 

Etter rådmannens vurdering bør kommunestyret åpne opp for adgangen til å holde møter som 

fjernmøter. Det vil i så tilfelle bli opp til organets leder, eventuelt organet selv, å avgjøre om et 

møte skal avholdes som fjernmøte. Det er grunn til å tro at det i denne vurderingen vil bli sett 

hen til sakslisten for møtet. Dersom en sak haster, og det er behov for et ekstraordinært møte 

innen kort tid, vil det også kunne være ønskelig at møtet kan holdes som fjernmøte, da spart 

reisetid vil kunne gjøre det enklere å finne et møtetidspunkt som passer for de fleste av 

organets medlemmer.  

 

Skulle kommunestyret treffe vedtak i tråd med rådmannens anbefaling, kan kommunestyret til 

enhver tid treffe nytt vedtak og trekke adgangen tilbake, f.eks. dersom ordningen viser seg ikke 

å fungere hensiktsmessig. Spørsmålet vil også bli behandlet i forbindelse med vedtakelsen av 

nytt reglement for kommunestyret og andre folkevalgte organer.  
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Ringerike kommune, 15.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 20/4215-2   Arkiv: 038  

 

Viken Kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

128/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 01.07.2020 for Viken kommunerevisjon IKS. 

 

  

 

Sammendrag 

 

Viken kommunerevisjon IKS er en sammenslåing av tidligere Buskerud kommunerevisjon IKS 

(BKR) og Follo distriktsrevisjon IKS (FDR). Formålet med sammenslåingen var å etablere en 

større og sterkere faglig revisjonsenhet som følge av endringer i eksterne rammevilkår gjennom 

kommune- og regionreformen, og økt etterspørsel etter spesialkompetanse og bredde i 

kommunerevisjonens tjenestetilbud.  

 

FDR gikk inn i BKR, og selskapet endret sitt navn til Viken kommunerevisjon IKS (VKR). 

Selskapsavtale ble vedtatt av alle eierne i mai og juni 2019, og endringene ble registrert i 

Brønnøysund i desember 2019. 

 

VKR har frem til 1. juli 2020 hatt ansvar for revisjon av Buskerud fylkeskommune, samt 

Drammen, Enebakk, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nesodden, 

Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande, Sigdal, Svelvik, Øvre Eiker og Ås kommune. 

Selskapet har hovedkontor i Drammen, med avdelingskontor på Hønefoss og i Ski. 

 

VKR må ha en ny selskapsavtale som følge av endringer på eiersiden pga kommune- og 

regionreformen, samt nye deltakerkommuner fra Hallingdal. Ny selskapsavtale må vedtas av 

kommunestyret i alle eierkommunene. 

 

VKR har fått frist fra foretaksregisteret til 1. november 2020 for å registrere ny selskapsavtale. 

Før dette må det foreligge likelydende vedtak fra alle eierkommune. Eierkommunene har fått 

frist til å legge frem saken for kommunestyrene senest innen utløpet av oktober 2020.  
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Beskrivelse av saken 

 

Endringer på eiersiden som følge av kommune- og regionreformen: 

 Sande kommune slo seg sammen med Holmestrand kommune fra 1.1.2020, og nye 

Holmestrand kommune har valgt Vestfold og Telemark revisjon IKS som revisor. VKR 

har gjennomført revisjon av årsregnskapet for 2019, og Sande/Holmestrand kommune 

trer ut som deltaker i VKR fra 1.7.2020. 

 Buskerud fylkeskommune slo seg sammen med fylkeskommunene i Akershus og 

Østfold til Viken fylkeskommune fra 1.1.2020. Viken fylkeskommune har vedtatt en 

revisjonsordning med egen ansatt revisjon, Viken fylkesrevisjon. VKR har gjennomført 

revisjon av årsregnskapet for Buskerud fylkeskommune for 2019, og fylkeskommunen 

trer ut som deltaker i VKR fra 1.7.2020. 

 Nedre Eiker, Svelvik og Drammen kommune har slått seg sammen til nye Drammen 

kommune fra 1.1.2020. Kommunestyret i nye Drammen kommune har valgt VKR som 

revisor. 

Endringer på eiersiden som følge av nye kommuner i Hallingdal: 

Hol og Flå kommune vedtok i mai og juni 2019 å velge VKR som ny revisor. VKR har utført 

revisjon av årsregnskapet for 2019 for disse kommunene.  

Videre vedtok kommunene Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål i juni 2020 å velge VKR som sin 

revisor, og at kommunene blir deltaker i VKR gjennom å tre inn i selskapsavtalen. 

Kommunene har gitt uttrykk for at det er ønskelig at VKR etablerer et avdelingskontor i 

Hallingdal, slik at lokale kompetanseplasser sikres. Selskapet er i gang med 

rekrutteringsprosessen, for å kunne bemanne et avdelingskontor med nødvendig kompetanse. 

 

Juridiske forhold  

Ny selskapsavtale fra 1.7.2020: 

Som følge av endringene ovenfor, er det behov for ny selskapsavtale for VKR. Avtalen må 

vedtas av kommunestyret i alle eierkommunene, og det må fattes likelydende vedtak. Avtalen 

er datert 01.07.2020, og trer i kraft når den er vedtatt av samtlige eiere. 

Selskapsavtalen er basert på forutsetningene i utredningen som ble foretatt i forbindelse med 

sammenslåingen av FDR og BKR til VKR, og avtalen som ble vedtatt av eierkommunene i 

2019 for VKR.  

Deltakere i selskaper er endret, og det er innarbeidet et lite innskudd for de nye kommunene. 

Deltakerne gjør ikke ytterligere innskudd i selskapet. Deltakernes eierandel og ansvar er basert 

en beregning hvor ¼ av andelene er fordelt likt på deltakerne, mens de resterende ¾ er fordelt 

etter driftsinntekter, avrundet til en desimal. Ansvarsfordelingen reflekterer størrelsen på 

kommunene, men likevel slik at alle deltakerne får en viss representasjon. 



  Sak 128/20 

 

 Side 33 av 51   

 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av én representant fra hver av 

deltakerne. Hver representant skal ha to personlige vararepresentanter. Valget skjer normalt 

for en periode på fire (4) år og følger kommunestyrets valgperiode. Deltakerne har stemmerett 

i forhold til sin eierandel. 

Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nesbyen og Ål kommuner må velge en fast representant til 

representantskapet, samt to personlige vararepresentanter samtidig som selskapsavtalen vedtas. 

De øvrige kommunene, herunder Ringerike kommune, har valgt representanter for perioden 

2019-2023. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 
 

Ingen.  

 

Rådmannens vurdering 

Som følge av endringer på eiersiden pga kommune – og regionreformen, samt nye 

deltakerkommuner fra Hallingdal må ny selskapsavtale vedtas av kommunestyret i alle 

eierkommunene. Rådmannen gir sin tilslutning til den foreslåtte nye selskapsavtalen, og 

anbefaler at denne vedtas av kommunestyret.  

 

Vedlegg 

Selskapsavtale - 01.07.2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 
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Arkivsaksnr.: 20/2808-1   Arkiv: 057  

 

IKA Kongsberg, - selskapsavtale  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

170/20 Formannskapet 22.09.2020 

129/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

Kongsberg) 2021 godkjennes. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

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

organisert som et interkommunalt selskap i 2003. I 2020 har selskapet 38 eiere. 

Sigdal kommune har søkt om å bli medeier i selskapet fra 1.6.2020. Styret behandlet søknaden 

på styremøtet 28.5.2020. Styret anbefalte opptak av Sigdal kommune som ny eier i selskapet 

og at dette effektueres ved at ny selskapsavtale sendes dagens deltakere og Sigdal kommune 

for behandling av utvidelsen. 

 

Beskrivelse av saken 

En utvidelse av eiere i selskapet reguleres i IKA Kongsbergs selskapsavtale §§ 1 og 5, og en 

endring av eiere i selskapet krever justering av §§ 1 og 5 (eiere og eierandeler) i IKA 

Kongsbergs selskapsavtale. Utvidelsen er formelt godkjent når alle deltakere har behandlet og 

godkjent ny selskapsavtale med likelydende vedtak i alle deltakeres øverste politiske organ 

(hjemlet i Lov om interkommunale selskap § 4). 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

Utvidelsen av selskapets deltakere har ingen negative økonomiske konsekvenser for eierne. 

Heller har det en positiv effekt ved at eierandeler og garantisum vil bli redusert, og også 

synergieffekten en utvidelse gir for selskapets robusthet. 

Tjenester til ny eier løses innenfor dagens infrastruktur og rammer. Rådmannen anbefaler at 

kommunestyret slutter seg til styrets positive anbefaling. 
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Vedlegg 

 IKA Kongsberg, - selskapsavtale 2021. 

 Oversikt over deltakeres eierandel og garantisum. 
 

 

 

 Ringerike kommune, 10.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

  

          rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 20/3744-1   Arkiv: H43 &01  

 

Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for 

vold i nære relasjoner, - Krisesenteret  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

171/20 Formannskapet 22.09.2020 

130/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagt forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret, vedtas. 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Dagens samarbeidsavtale ble inngått 1.1.2015 med varighet fram til 31.1.2019. Deretter løper 

den videre for ytterligere fem år om gangen dersom den ikke sies opp innen ett år før 

utløpsdato. 

Samarbeidsmøte har ønsket en revisjon av avtalen, som effektueres i denne sak. Endringene 

består i: 

 Ajourføring av lovhenvisninger og forskrifter 

 Enkelte kosmetiske endringer, oppsett og «lay-out». 

 Tidligere avtale omhandlet ubrukte budsjettmidler ved årets slutt, som skulle 

fondsavsettet. Samarbeidsmøtet har ønsket og konkretisere et slikt fonds størrelse, og 

følgende tillegg er tatt inn i avtalens 4.1 Budsjett/Fordeling av utgifter: 

Ubrukte midler på driftsbudsjettet avsettes på fond til bruk etterfølgende år. 

Størrelsen på fondet er satt til 300 000i og vurderes i forhold til 

budsjettforhandlingene. Deltakerkommunene mottar rapport fra vertskommunen hvert 

tertial, som beskriver kostnadsutvikling og prognoser. Et evt. driftsunderskudd etter 

bruk av fondsmidler, dekkes av deltakerkommunene i henhold til folketall. 

 Den reviderte avtalen gjøres gjeldene fra 1.10.2020. 

 

                                                
i Sak 5 i vårmøtet 2017.  
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Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

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

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

planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:  

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

3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), bærekraftige byer og tettsteder 

(mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og samarbeid for å nå målene (mål 17).  

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

eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele tiden arbeide med de andre 

bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte fokusområder.  

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

hvilken måte det blir gjort.  

 

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

Liv på land (mål 15), Mindre ulikheter (mål 10) og Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 8)  

Framlagte sak relateres betydningsmessig i forhold til mål 3 God Helse og mål 17 Samarbeid for å 

nå målene. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at revidert avtale for vertskommunesamarbeidet i forhold til krisesenteret 

vedtas. 

 

Vedlegg 

 Forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret 

 

  

 

Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Heidi Lafton, enhetsleder/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 20/3229-1   Arkiv: F00 &20  

 

Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Eldrerådet 31.08.2020 

5/20 Integreringsrådet 31.08.2020 

10/20 Råd for funksjonshemmede 01.09.2020 

33/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

167/20 Formannskapet 22.09.2020 

131/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har besluttet å utrede fremtidig tjenestestruktur i helse- og 

omsorgssektoren. Det er redegjort for mandatet i sak 59/20 til Formannskapet. 

Fomannskapet vedtok 24.03.2020: 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

Kommunestyret vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet/ 

i prosjektet, med utredning om behov for økning av antall sykehjemsplasser (korttids- 

og permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og videre framover. 

Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere 

plasser med sykehjemstandard; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, 

verbalforslag) 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen og utvider samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 
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 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 Runar Johansen (H) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet har framdrift som planlagt. Det er engasjert prosessveileder fra OPAK AS og den 

politiske samarbeidsgruppen har hatt to møter. Prosjektstyringsdokumentet er nå ferdigstilt. 

 

Prosjektleder vil presentere prosjektstyringsdokumentet og orientere om status og framdrift i 

arbeidet. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

God helse, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og tettsteder, mindre ulikheter, 

anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 20/4336-1   Arkiv: 036  

 

Strukturutredning helse og omsorg - opprettelse av adhocutvalg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

132/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det opprettes en adhocutvalg som skal lede arbeidet med behovsanalyse og 

strukturutredning av helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune. Vedlagte 

prosjektstyringsdokument er mandat for arbeidet.  

 

Utredningen legges til grunn for adhocutvalgets endelige innstilling til kommunestyret.  

 

Rådmannen tilrettelegger for sekretærfunksjon og for bistand til innhenting av data.   

 

2. Medlemmer av den opprinnelige politiske samarbeidsgruppa blir medlemmer i 

adhocutvalget;  

 Runar Johansen (H) 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Trine Sandum (Ap) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

Som leder av utvalget velges:  ___________________________________ 

Som nestleder av utvalget velges:  ___________________________________ 

 

3. Det avsettes ytterligere 1 million kroner fra formannskapets disposisjonskonto til 

arbeidet, hovedsakelig for å dekke utgifter til tilstandsvurderinger av eksisterende 

omsorgsbygg, dette i forbindelse med behandlingen av 3. kvartal. 
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Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har besluttet å utrede fremtidig tjenestestruktur i helse- og 

omsorgssektoren. Det er redegjort for bakgrunn og mandat i sak 59/20 til formannskapet. 

Formannskapet vedtok 24.03.2020: 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

Kommunestyrets vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet i prosjektet, med 

utredning om behov for økning av antall sykehjemsplasser (korttids- og permanente 

plasser) for planperioden 2020 – 2023 og videre framover. 

Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere 

plasser med sykehjemstandard; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, 

verbalforslag. 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen og utvider samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 Runar Johansen (H) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet er igangsatt og har framdrift som planlagt. Det er engasjert prosessveileder fra OPAK 

AS og administrasjonen har hatt to møter med den politiske samarbeidsgruppen. Utredningen 

har frem til nå vært organisert som et prosjekt, med prosjektleder fra Helse og omsorg, 

rådmannens utvidede ledergruppe som administrativ styringsgruppe og formannskapet som 

politisk styringsgruppe. Prosjektplanen ble ferdigstilt og godkjent av administrativ 

styringsgruppe og den politiske samarbeidsgruppa 18.08.20. Det ble orientert om status for 

arbeidet i råd for funksjonshemmede, integreringsrådet, eldrerådet og Hovedutvalget for helse, 

omsorg og velferd i august/september. Framdriftsplan for prosjektet er skissert i figuren under, 

med planlagt ferdigstillelse sommeren 2021. 

 

Ordfører har nå fremmet et ønske om å endre styringsform på utredningen, og ber om at det 

opprettes et utvalg i henhold til Kommunelovens § 5-7. Ordfører foreslår at tidligere valgte 
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samarbeidsgruppe omdefineres til et adhocutvalg jamfør §§ 7 og 8 i Reglement for 

kommunestyret i Ringerike kommune. 

Et av de fem medlemmene som ble valgt inn i politisk samarbeidsgruppe, Anne Katrine 

Korneliussen, ble innvilget fritak i KS 26.08.2020, sak 10/20. Trine Sandum ble samtidig valgt 

inn som nytt medlem i ad-hoc utvalg i HOV. 

Vedlagte prosjektstyringsdokument er oppdatert med endringer som følger av endret 

styringsform.  

 

Økonomi 

Det er allerede avsatt inntil 1 million kroner fra formannskapets disposisjonskonto til blant 

annet innleie av ekstern prosessveileder, KS 59/20. Videre vil det være behov for å 

gjennomføre tilstandsvurderinger av de eldste bygningene. Dette for å kunne gjøre en 

totalvurdering om det er hensiktsmessig og kostnadsmessig forsvarlig å videreføre disse som 

omsorgsbygg. Det er anslått at kostnaden for dette beløper seg til omlag 250.000 kr per bygg, 

og det kan dreie seg om to til fire bygg, men kun som et estimat. Eksakt kostnad vil ikke 

foreligge før dette har vært ute i anbud.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

God helse, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og tettsteder, mindre ulikheter, 

anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen støtter ordførers ønske om endret styringsform på utredningsarbeidet.  

 

Rådmannen anser det som nødvendig at utredningsarbeidet fortsetter uten unødig opphold. 

Den opprettede prosjektgruppa består i hovedsak av egne ansatte fra stab Helse og omsorg, 

med unntak av prosessveileder. Gruppa kan fortsette arbeidet med å innhente dokumentasjon 

og nødvendige data i henhold til prosjektstyringsdokument godkjent av politisk 

samarbeidsgruppe 18.08.20. Videre vurderer Rådmannen at det er nødvendig å beholde innleid 

prosessveileder, dette som en støtte både for det videre administrative arbeidet og som støtte 

for adhocutvalget.  

 

Flere av de bygningene som benyttes til omsorgsbygg i dag tilfredsstiller sannsynligvis ikke 

Husbankens krav til omsorgsbygg. Vurdering av byggenes funksjonalitet for drift av 

omsorgstjenester gjennomføres med interne ressurser. Videre er det usikkerhet knyttet til 

teknisk tilstand på noen av byggene, og Rådmannen mener at det er behov for en ekstern 

vurdering av disse som en del av utredningen.  
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Vedlegg:  

Prosjektstyringsdokument strukturutredning 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

Saksbehandler: Heidi Lafton 
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Arkivsaksnr.: 20/4307-1   Arkiv: N64 &10  

 

Styrking av digital samhandling i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

133/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar den fremlagte saken til orientering. 

 

  

 

 

Bakgrunn 

Ett av de strategiske målområdene i Ringerike kommunes digitaliseringsstrategi handler om at 

«vi skal bruke digital teknologi for å levere tjenestene på en smartere og mer effektiv måte, så 

vi får mer ut av hver krone».  

 

Vårens korona-periode med mange ansatte på hjemmekontor, ga oss en tydelig påminnelse om 

hvor viktig det er at vi har gode og enhetlige IT-verktøy for samhandling. De ansatte tok raskt 

i bruk våre løsninger for digitale møter, og opplevde hvor effektivt slike løsninger kan fungere. 

Vi opplevde også økt etterspørsel etter nye verktøy som kan gi enda bedre digital samhandling 

om f.eks. utredninger og saksbehandling.   

 

Beskrivelse av saken 

Det er gjennomført en evaluering av arbeidssituasjonen under korona-tiden blant alle ansatte. 

Over 1100 besvarte undersøkelsen. Av de som svarte sier 67 % at arbeidsplassen har tatt i bruk 

digitale verktøy i større grad enn tidligere. 53 % mener at egen digital kompetanse har blitt 

bedre. I Ringerike kommune har Skype vært det mest vanlige verktøyet for videokonferanser. I 

skolesektoren har de i stor grad benyttet Meet.  

 

Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, etc.) er et av kommunens viktigste IT-

verktøy for å produsere og utveksle informasjon.  

 

Microsoft Office tilbyr ulik funksjonalitet for digital samhandling som Ringerike kommune ikke 

har tatt i bruk. Ett eksempel er «Teams». I «Teams» kombineres deling av dokumenter og 

videosamtaler for å gi brukerne en effektiv arbeidsplattform på tvers av sektorene i kommunen 

og med omverdenen.  
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Den nye generasjonen av Office - Microsoft 365 - har slik samhandlingsfunksjonalitet. 

Microsoft 365 har også den fordelen at den kan brukes på ulike digitale enheter, slik som PC, 

Chromebook, nettbrett og mobiltelefoner.   

Flere av kommunens fagsystemer krever integrasjon med Microsoft Office, og alternativer til 

Microsoft er derfor ikke vurdert. 

 

Sammen med den pågående innføring av nytt saks- og arkivsystem, vil en oppgradering til 

Microsoft 365 gi kommunen en fremtidsrettet løsning som legger til rette for en smartere og 

mer effektiv måte å levere tjenester.   

 

Økonomiske forhold 

Økonomiske konsekvenser av en oppgradering til Microsoft 365Microsoft 365 vil håndteres i 

kommunens ordinære budsjettprosess og vil synliggjøres som eget tiltak i 

handlingsprogrammet for 2021 - 2023. 

 
 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Flere av kommunens prioriterte bærekraftmål er relevante. Saken er spesielt relevant for 

bærekraftmål 17 – Samarbeid for å nå målene. Bedre IT-verktøy legger til rette for økt 

samarbeid.  

 

Rådmannens vurdering 

Koronatiden har vist hvor viktig digital samhandling er og kommunen har tatt steg i riktig 

retning for å bedre kompetanse og bruk av digitale løsninger. Gjennomført evaluering blant alle 

ansatte viser at den digitale kompetansen hos mange ansatte har blitt bedre og at det i større 

grad benyttes digitale løsninger for samhandling.  

 

For å ytterligere styrke den digitale samhandlingen i kommunen inngås det avtale om å ta i 

bruk Microsoft 365 og tilhørende samhandlingsfunksjonalitet.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen / Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Digitaliseringssjef Tor Eid 
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Arkivsaksnr.: 20/3749-1   Arkiv: 011  

 

Stortings- og sametingsvalg 2021 - fastsetting av valgdag  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/20 Valgstyret 22.09.2020 

134/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes over to dager: 

søndag 12. september og mandag 13. september. 

 

Det avholdes valgting i Veien og Ullerål krets søndag 12. september fra klokken 13:00 til 

klokken 19:00. 

Det avholdes valgting i alle kretser mandag 13. september fra klokken 09:00 til klokken 21:00. 

 
Valgstyret vurderer fortløpende om flere valglokaler også bør ha valgting søndag. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 
 

I statsråd 6. mars 2020 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 fastsatt til 

mandag 13. september 2021. 

 

Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det på ett eller flere steder i kommunen skal 

holdes valg også søndag 12. september 2021, jf. valgloven § 9 - 2 (2). 

I Ringerike har det blitt avholdt to-dagers valg siden 2013. 

 

Valgdeltakelsen i Ringerike har ligget under landsgjennomsnittet. Til Stortingsvalget 2017 var 

valgdeltakelsen 78,2 % på landsbasis, og i Ringerike 74,8 %. 

 

Ved Stortingsvalget 2017 ble det avlagt 1 675 stemmer på søndag. Ved Veien krets var det 

677 velgere som avla stemme på søndag. Ved Ullerål krets var det 998 velgere som avla 

stemme på søndag. 

 

Prosentvis ble det avlagt 15,34 % stemmer på søndag. 

 

Ved fjorårets kommunestyre- og fylkestingsvalg ble det mottatt totalt 2 955 stemmer på 

søndag. Dette utgjorde 12,17 % av alle mottatte stemmer.  

På landsbasis var valgdeltakelsen på 64,7 % og i Ringerike 59 %. 
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Åpningstidene på valglokalene har vært fra klokken 13:00 til 19:00 på søndager, og fra 

klokken 09:00 til klokken 21:00 på mandager. 

Tilbakemeldingene fra stemmestyrelederne er at åpningstiden er tilstrekkelig. 

 

De av velgerne som ikke har anledning til å avlegge stemme på valgting, har mulighet til å 

avlegge forhåndsstemme i perioden 1. juli til og med 10. september. 

Ved forrige valg var det 45,1 % av velgerne som valgte å forhåndsstemme. 

 

Økonomiske forhold 

 

Valgting over to dager medfører ekstra kostnader til lønn og bespisning.  

 

Det må påregnes at det vil komme ekstraordinære, statlige føringer/bestemmelser i forhold til 

gjennomføringen av valgting på grunn av korona-situasjonen. Slike føringer/bestemmelser er pr 

dato ikke kjent. 

 

Ved avvikling av valgting på søndag, ved Veien og Ullerål krets, vil det påløpe en ekstra kostnad på 

om lag 150 000,- kr. Summen vil kunne bli høyere dersom det kommer nye smittevernregler for 

gjennomføring av valgting. 

 
Alternative løsninger 

  

Kommunen er kun forpliktet til å avholde valg mandag 13. september 2021. Ved å avholde valg 

kun mandag, vil utgiftene i forbindelse med valggjennomføringen reduseres. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

På tross av økte kostnader med to-dagers valg anbefaler rådmannen at man også i 2021 avholder 

valg både søndag 12. og mandag 13. september 2021. Dette fordi valgdeltakelsen har vært under 

landsgjennomsnittet, og rådmannen mener at god tilgjengelighet for velgerne vil kunne være med å 

gi økt valgdeltakelse. 
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Vedlegg 

 

Fastsetting av valgdag, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 20/3754-1   Arkiv: 011  

 

Endring i antall stemmekretser  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Valgstyret 22.09.2020 

135/20 Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Stemmekretsen «Kirkekretsen» avvikles. De stemmeberettigede overføres til Hønefoss 

Syd.  

 

 

 

Sammendrag 

 

Iht. valgloven § 9-3 første ledd er det kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, som 

avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Valgstyret bestemmer hvor 

stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivning. Stemmegivningen skal 

foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. 

Dette følger av valgloven § 9-3 andre ledd.  

 

Foran neste års Stortingsvalg er det behov for en endring av stemmekretser i Ringerike 

kommune. Kirkeskolen er lagt ned og valglokalet fungerte dårlig ved fjorårets kommunestyre- 

og fylkestingsvalg. Stemmekretsen Hønefoss Syd benyttet i 2019 flerbrukshallen ved Benterud 

skole som valglokale. Dette fungerte veldig godt og hallen er stor nok til å ta imot de 1365 

stemmeberettigede fra Kirkekretsen. Dersom man slår sammen stemmekretsene Hønefoss Syd 

og Kirkekretsen vil det totale antallet stemmeberettigede i kretsen være 5323, basert på 

manntallet for kommune- og fylkestingsvalget 2019. Til sammenligning hadde Ullerål krets 

6272 stemmebrettigede ved valget i 2019. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kirkeskolen har vært nedlagt siden januar 2019. Gymsalen på skolen ble benyttet som 

valglokale ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i september 2019. Erfaringen fra forrige 

valg er at Kirkeskolen egner seg svært dårlig som valglokale. Gymsalen hadde ikke vært i bruk 

på flere måneder og det måtte bestilles ekstra vask av lokalet i forkant av valget. Det var ikke 

nettilgang til gymsalen, og valgfunksjonærene måtte benytte seg av et ustabilt mobilt bredbånd. 

Valgfunsjonærene hadde heller ikke tilgang til tekjøkken og de sanitære forholdene var ikke 

optimale. I tillegg ble det bemerket at det var dårlig luftkvalitet.  
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I følge tall fra valg.no var det 1365 stemmeberettigede ved Kirkekretsen ved forrige valg. Det 

ble avlagt 451 stemmer på valgdagen. Ca. 400 av de stemmeberettigede som tilhører 

Kirkekretsen forhåndsstemte. Det vil si at nesten 50 % av de stemmebrettigede fra 

Kirkekretsen som stemte ved valget, valgte å forhåndsstemme. I kommunen som helhet 

benyttet 45,1 % seg av muligheten til å forhåndsstemme ved kommunestyre- og 

fylkestingsvalget i 2019.  

 

Det er mulig å avlegge tidligstemme på rådhuset fra 1. juli i valgåret. Fra og med 12. august til 

og med fredagen før valgdagen er det mulig å forhåndsstemme. Ringerike kommune var veldig 

fornøyd med gjennomføringen av forhåndsstemmeperioden ved forrige valg. På bakgrunn av 

lite gjennomgangstrafikk på Sentrumskvartalet, foreslås det nå å flytte dette 

forhåndsstemmelokalet til Hvervenmoen. Det er kort avstand mellom butikkene på 

Hvervenmoen og Kirkeskolen, og dersom Hvervenmoen blir opprettet som 

forhåndsstemmested, vil de stemmeberettigede i Kirkekretsen ha tilgang til et 

forhåndsstemmelokale i sitt nærområde.  

 

Dersom Kirkekretsen avvikles og stemmekretsen slås sammen med Hønefoss Syd, kan de 

stemmeberettigede som ønsker å stemme på valgdagen benytte seg av valglokalet på nye 

Benterud skole. Ettersom det er få som bor i umiddelbar nærhet til Kirkeskolen, må de som 

hører til Kirkekretsen mest sannsynlig benytte seg av privat transport uansett. Reiseveien til 

Benterud skole vil derfor ikke bli veldig mye lenger for de stemmeberettigede. 

Stemmeberettigede kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen på valgdagen. Det 

vil si at de som har tilhørt Kirkekretsen i praksis kan velge selv hvor de vil stemme på 

valgdagen.  

 

Valgdagen for Stortingsvalget i 2021 er satt til 13. september. Innen den tid er det usikkert hva 

som er status for Kirkeskolen. Til neste høst vil bygget sannsynligvis ha forfalt ytterligere. 

Alternativt kan det ha blitt besluttet at bygget skal benyttes til et annet formål som ikke er 

forenlig med å anvende det som valglokale. Det anses derfor som risikalbelt å fastsette dette 

som valglokale så lang til i forveien.  

 

Den pågående pandemien vil ha stor innvirkning på gjennomføringen av det kommende valget. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med å forberede 

smitteverntiltak knyttet til valggjennomføringen 2021. Statsråden sier i et informasjonsskriv til 

kommunene at vi må ta høyde for at det kan være nødvendig med smitteverntiltak i lokalene og 

økt bemanning. I forhold til å benytte Kirkeskolen som valglokale, vil dette by på utfordringer. 

Gymsalen er relativt liten og det er kun èn inn- og utgang. Den dårlige luftkvaliteten er også en 

utfordring i forhold til smittevern. Valglokalet på Benterud skole er nytt, større og har flere 

inn- og utganger. Av hensyn til smittevern burde derfor de stemmeberettigede i Kirkekretsen 

overføres til stemmekretsen Hønefoss Syd. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

I 2012 ble stemmekretsene Heggen, Hønefoss Nord og Hen avviklet. Stemmeberettigede fra 

Heggen ble overført til Veien krets, og stemmebrettigede fra Hønefoss Nord og Hen 

stemmekrets ble overført til Ullerål krets. Ullerål krets hadde 6272 stemmeberettigede og 

Veien hadde 4091 stemmeberettigede i 2019. Valgavviklingen i disse kretsene har vært 

vellykket.  
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Det ble fremmet forslag om å legge ned Kirkekretsen foran forrige kommunestyre- og 

fylkestingsvalg. Valgstyret besluttet det å beholde Kirkekretsen som egen stemmekrets. 

 

Økonomiske forhold 

  

Det vil være kostnadsbesparende å slå sammen stemmekretsene Kirkekretsen og Hønefoss 

Syd. Det vil kun være behov for ett stemmestyre og i forhold til opprinnelig bemanning ved 

Hønefoss Syd vil det ikke være behov for en betraktelig økning av valgmedarbeidere. Den 

økningen i antall valgmedarbeidere som eventuelt vil forekomme, vil være et resultat av 

hensynet til smittevern i forbindelse med korona. Ved å avvikle ett stemmestyre vil man spare 

utgifter til honorar, reiseutgifter og bespisning.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at stemmekretsen Kirkekretsen avvikles og slås sammen med Hønefoss 

Syd. Kirkeskolen er ikke egnet som valglokale og byr på utfordringer med tanke på smittevern. 

Det er knyttet stor usikkerhet til hva bygget på gamle Kirkeskolen skal benyttes til i framtiden, 

og ved å avvikle stemmekretsen vil kommunen spare utgifter i forbindelse med stemmestyret. 

De stemmeberettigede vil ha gode muligheter til å forhåndsstemme. På valgdagen vil de tilhøre 

Hønefoss Syd, men de står fritt til å stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Kommunstyret  

Fra: Rådmannen 

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/4413-10 44519/20 Q34 03.09.2020 

Etablering av ladepunkter for elbil  

Presisering av antall plasser 
 

Formannskapet behandlet i møte 26.08.2020 sak om etablering av ladepunkter for elbil. Det ble 

i møtet reist spørsmål om hvor mange plasser det er snakk om (etter at man fjerner noen og 

etablerer noen nye), altså det som blir nettoantallet. 

 

Det er snakk om å fjerne 6 ladepunkter og etablere inntil 30 nye (ca. 24 stk ved 

Kirkegata/Hofgaardsgate og ca. 6 ved Glade hjul).  

Det blir 24 flere plasser enn i dag. Og totalt vil Ringerike kommune ha inntil 30 ladepunkter.  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4000-4  Arkiv: N02 &29  

 

Sak: 33/20 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Linn Merete Selte Løken (Sp) - Kollektivtilbudet i 

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Utsettes fordi interpellanten ikke var tilstede. 
 

Behandling i Kommunestyret 10.09.2020: 

 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4000-2   Arkiv: N02 &29  

 

 

Interpellasjon fra Linn Merete Selte Løken (Sp) - Kollektivtilbudet i Ringerike 

kommune  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Linn Merete Selte Løken (Sp) mottatt 02.09.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune 

v/ordfører 

 

 

 

23.08.20 

 

Interpellasjon – kollektivtilbudet i Ringerike kommune 

 

I kommunens styrende planverk legges det til grunn at flere skal kunne reise kollektivt. Dette 

gjelder både kommuneplanen og byplanen. For at flere skal kunne reise kollektivt er man 

avhengig av at det er et tilbud å benytte. Mange deler av Ringerike kommune opplever i dag 

at det ikke er noe reelt kollektivtilbud, - noe som medfører at man velger bil i stedet for buss.  

 

For å nå målsettingen som er satt i kommunen, kreves det at kommunen aktivt arbeider med 

problemstillingen.  

 

På enkelte strekninger, som Heradsbygda – Hønefoss – Haugsbygd, samt Bybussen, ser man 

at man har et tilbud med hyppige adganger. Andre steder i kommunen opplever innbyggerne 

at bussruter er blitt lagt ned, - eller at de har fått en regularitet som gjør at det i realiteten ikke 

er et tilbud.  

 

Utformingen av kollektivtilbudet er en fylkeskommunal oppgave. Men kommunen har en 

viktig rolle når det gjelder å komme med innspill, - samt utøve press for å få et bedre tilbud. 

For å kunne gjøre dette på en god måte er man avhengig av å ha en oversikt over hva vi har 

hatt, hva vi har og hva vi vil ha.  

 

Jeg tillater meg derfor å stille ordfører følgende spørsmål: 

 

1) Mener ordfører at vi i dag har et godt nok kollektivtilbud i Ringerike kommune? 

2) Kan ordfører redegjøre for hvilke bussruter som har fått færre avganger de siste årene? 

3) Kan ordfører redegjøre for hvilke bussruter som er lagt ned de siste årene? 

4) Kan ordfører redegjøre for hvordan Ringerike kommune koordinerer/arbeider med 

innspillene til fylkeskommunen om busstilbudet i kommunen? 

 

 

 

Linn Merete Selte Løken 

Kommunestyrerepresentant  

Senterpartiet   



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 
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Arkivsaksnr.: 20/4297-2   Arkiv: Q84 &29  

 

 

Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) Opplysningsskilt for biltrafikken  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) mottatt 18.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpellasjon KS 8. oktober 2020 

Interpellasjon til ordfører om opplysningsskilt for biltrafikken 

Å kjøre gjennom byen oppfattes som raskere enn å bruke omkjøringsveien.  Derfor blir 

mange hver eneste dag stående i en hensiktsløs kø.  De aller fleste skal ikke til Søndre Torv 

eller sentrum for å bruke butikkene og spisestedene.  De skal bare hjem igjen.  Det er grunn 

til å tro at opplysningsskilt i hver ende av byen kan redusere køene. Skiltene må i sanntid 

fortelle bilistene hvor lang tid det vil ta å kjøre gjennom byen og hvor lang tid det vil ta å 

bruke omkjøringsveien. 

Målinger har vist at dersom man kjører lovlig gjennom byen og stopper på rødt lys tar det 

fire minutter lenger tid å bruke omkjøringsveien.  Det betyr at dersom du bare blir sittende 

fire minutter i kø lønner det seg å kjøre rundt. 

Men hvordan køen er vet jo ikke bilistene når de for eksempel er på Hvervenkastet og skal 

hjem til Holt-tangen.  Fordi det oppfattes som raskere å kjøre gjennom byen tar bilisten 

sjansen.  Derfor mener jeg at opplysningsskilt som forteller bilistene hva som lønner seg 

akkurat nå vil få ned den unødige gjennomgangstrafikken. 

Byplanen har flere virkemidler som skal få biltrafikken ned.  Men mange av tiltakene ligger år 

fram i tid.  Så vi må etter min mening gjøre noe i mellomtiden. 

Jeg ber derfor ordfører svare på følgende: 

Er ordfører villig til å gjøre tiltak i trafikken mens vi venter på den fulle effekten av Byplanen? 

Mener ordfører at opplysningsskilt med trafikkopplysninger i sanntid er en løsning? 

Når ser ordfører for seg at en slik ordning kan være gjennomført? 

Lise Bye Jøntvedt 

Ringerike Høyre 

   



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Kommunestyret 
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Arkivsaksnr.: 20/4385-2   Arkiv: 520 &29  

 

 

Interpellasjon fra Anne-Erita Berta (MDG) - Korona-solidaritet  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

interpellasjon fra Anne-Erita Berta (MDG) mottatt 28.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunestyret 8. oktober 2020,

interpellasjon v/ Anne-Erita G. Berta, Ringerike mdg

Korona-solidaritet
Som følge av den verdensomspennende koronakrisa står Ringerike kommune sammen med
resten av landet og verden overfor store økonomiske utfordringer. Ved kommunestyremøtet
10. september 2020 orienterte rådmann, Tore Isaksen, nok en gang om mørke tall og store
økonomiske usikkerheter i tiden fremover. Scenarioene vi står overfor ved de ulike fasene av
koronautbruddet har til felles at de alle bidrar til store økonomiske konsekvenser for
kommunens økonomi og det forventes et underskudd på 30-40 millioner kroner. I samme
orientering, 10.9.20, presiserer rådmann at ingen av kommunens ansatte skal få et annet
lønnsoppgjør enn resten av landet. Dette har med arbeidsgiveransvar å gjøre, opplyser
rådmann.

Ringerike kommune er en kommune med lav skatteinngang. Vi har relativt høy
arbeidsledighet og stor andel lavtlønnede. Usikkerheten koronskrisa har ført med seg gjennom
permitteringer, økt sykefravær og arbeidsledighet gjør at mange av innbyggerne våre står enda
dårligere stilt økonomisk, enn før krisa.

Kommunen har imidlertid en stor stab med høytlønnede, faste ansatte, i trygge, offentlige
stillinger, som rådmann har presisert at ikke skal reduseres i lønn. Det er ingen tvil om at disse
ansatte gjør en viktig jobb i håndteringen av koronautfordringene og de skal selvfølgelig
anerkjennes for arbeidet, lik som alle andre innbyggere som i hverdagen gjør en innsats for å
unngå smittespredning og drar sin del av lasset.

Et sentralt prinsipp i den norske velferdsstaten bygger på solidaritet i omfordeling av goder.
Koronapandemien har tatt oss inn i en tid hvor viktigheten av solidaritet har blitt ytterligere
synliggjort. I et solidarisk perspektiv ber jeg derfor om politisk støtte til å anmode rådmann
om følgende:

1. Fremlegge for kommunestyret en utredning som viser hvor mye kommunen kan spare ved
å redusere lønnsnivået på kommunalt ansatte som tjener over 6G med 10%.

2. Fremlegge et forslag på hvordan overskuddsmidler fra et slik økonomisk tiltak kan benyttes
for å imøtekomme økte økonomiske utgifter i forbindelse med koronatiltak.

1
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Miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Kommunstyret  

Fra: Rådmannen 

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/4413-10 44519/20 Q34 03.09.2020 

Etablering av ladepunkter for elbil  

Presisering av antall plasser 
 

Formannskapet behandlet i møte 26.08.2020 sak om etablering av ladepunkter for elbil. Det ble 

i møtet reist spørsmål om hvor mange plasser det er snakk om (etter at man fjerner noen og 

etablerer noen nye), altså det som blir nettoantallet. 

 

Det er snakk om å fjerne 6 ladepunkter og etablere inntil 30 nye (ca. 24 stk ved 

Kirkegata/Hofgaardsgate og ca. 6 ved Glade hjul).  

Det blir 24 flere plasser enn i dag. Og totalt vil Ringerike kommune ha inntil 30 ladepunkter.  
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Arkivsaksnr.: 20/462-26   Arkiv: 216 &17  

 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.september 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets protokoll tas til orientering. 

 

 

  

 

Vedlegg 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.09.20 
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MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Ringerike kommune

Dato: 17.09.2020 kl. 13:00
Sted: Formannskapssalen, rådhuset, Hønefoss
Arkivsak: 20/00281

Til stede: Anne - Marit Lillestø (V), leder
Bente Aabel (Sp), nestleder
Hans Gravermoen (Sp), medlem
Erna Skaugrud (Ap), medlem
Dag Haakon Henriksen (H), medlem

Andre: Assisterende rådmann Terje Dalen
Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden , Viken kommunerevisjon
Forvaltningsrevisor Jonas Stris l and, Viken kommunerevisjon

Protokollfører: Pål Ringnes

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

SAKSKART Side

Saker til behandling

52/20 20/00286 - 1 Økonomirapport 2. kvartal 2020 3

53/20 20/00287 - 2 Risiko - og vesentlighetsvurdering 4

54/20 20/00288 - 2 Drøfting av mulige undersøkelser 5

55/20 20/00215 - 2 Budsjett 2021 for kontrollutvalget i Ringerike kommune 6

56/20 20/00290 - 1 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 7

57/20 20/00282 - 1 Sekretariatet informerer 8

58/20 20/00283 - 1 Revisor informerer 9

59/20 20/00289 - 1 Referatsaker 10

60/20 20/00284 - 1 Eventuelt 11
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Hønefoss , 17.09.2020

Anne - Marit Lillestø
kontrollutvalgsleder
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Saker til behandling

52/20 Økonomirapport 2. kvartal 2020

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 17.09.2020 52/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelse fra rådmannen til orientering.

Møtebehandling

Ass. r ådmann Terje Dalen redegjorde for økonomirapporteringen og besvarte
spørsmål fra kontrollutvalget.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelse fra rådmannen til orientering.

[Lagre]
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53/20 Risiko - og vesentlighetsvurdering

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 17.09.2020 53/20

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar risiko - og vesentlighetsvurdering til etterretning.

2. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt plan for forvaltningsrevisjon til neste møte
15. oktober 2020.

3. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt plan for eierskapskontroll til neste møte
15. oktober 2020.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden redegjorde for risiko - og vesentlighetsvurderingen.

Utover temaer som revisor har anbefalt, ble fø lgende områder blant annet drøftet:

- Beredskap (i tilknytning covid 19)
- Omsorgstjenester
- Samhandlingsreformen
- Funksjonshemmede barn

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar risiko - og vesentlighetsvurdering til etterretning.

2. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt plan for forvaltningsrevisjon til neste møte
15. oktober 2020.

3. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt plan for eierskapskontroll til neste møte
15. oktober 2020.

[Lagre]
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54/20 Drøfting av mulige undersøkelser

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 17.09.2020 54/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken fremmes med flere alternative forslag til vedtak.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden orienterte om prosjektplanutkastene.

Kontrollutvalgets leder Anne - Marit Lillestø (V) oppsummerte med følgende forslag:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan om sikring av vannkvalitet.

Kontrollutvalget slutter seg til at revisor gjennomfører en begrenset undersøkelse om
kommunens eierstyring.

Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra revisor til møte 15. oktober 2020 om når
undersøkelsen e vil rapporteres.

V otering

Lederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan om sikring av vannkvalitet.

Kontrollutvalget slutter seg til at revisor gjennomfører en begrenset undersøkelse om
kommunens eierstyring.

Kontrollutv alget ber om tilbakemelding fra revisor til møte 15. oktober 2020 om når
undersøkelsen e vil rapporteres.

[Lagre]
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55/20 Budsjett 2021 for kontrollutvalget i Ringerike kommune

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 17.09.2020 55/20

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 2 493 000 bevilges som budsjettramme 2021 for
kontrollarbeidet.

Budsjett 2021
Sekretariatet 293 000
Revisjonen 2 200 000
Sum for kontrollarbeidet 2 493 000

2. Kontrollutvalgets oversender saken til rådmannen for videre behandling i
formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger
formannskapets innstilling til kommunestyret.

Møtebehandling

Sekretariatet redegjorde kort for saken.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 2 493 000 bevilges som budsjettramme 2021 for
kontrollarbeidet.

Budsjett 2021
Sekretariatet 293 000
Revisjonen 2 200 000
Sum for kontrollarbeidet 2 493 000

2. Kontrollutvalgets oversender saken til rådmannen for videre behandling i
formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger
formannskapets innstilling til kommunestyret.

[Lagre]
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56/20 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 17.09.2020 56/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]
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57/20 Sekretariatet informerer

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 17.09.2020 57/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet informerte om følgende:

- Viken kontrollutvalgssekretariat er etablert fra 1. juli 2020
- Rapportering fra revisor om forenklet etterlevelseskontroll foreligg er nå. Dette

blir en sak til kontrollutvalgets møte 15. oktober 2020
- Fokus på risiko - og vesentlighetsvurdering i andre kommuner

V otering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]
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58/20 Revisor informerer

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 17.09.2020 58/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden informerte om s tatus for pågående
forvaltningsrevisjon om skolemiljø. Rapport vil etter planen foreligge til
kontrollutvalgets møte 26. november 2020.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]
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59/20 Referatsaker

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 17.09.2020 59/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk seg forelagt følgende:

- Utvalgte økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA - data for 2019,
Fylkesmannen i Oslo og Viken

- Saksprotokoll fra kommunestyret om kontrollutvalgets årsplan 2020
- Saksprotokoll fra kommunestyret om oppfølging av forvaltningsrevisjon -

legemiddelhåndtering og ernæring

Vot ering

Sekretariatets forslag ble enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

[Lagre]
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60/20 Eventuelt

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 17.09.2020 60/20

Møtebehandling

Bente Aabel (Sp) viste til interpellasjon i kommunestyremøte 10. september 2020 om
godtgjørelse a v varaordfører. Temaet ble drøftet. Kontrollutvalget ser ikke nærmere
på dette.

Vedtakene ble referert i møtet, og protokollen ble enstemmig godkjent.

Møtet ble hevet kl 1540.

[Lagre]



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1680-23   Arkiv: 243 D10  

 

 

Snøproduksjon på Ringkollen – Kommunal garanti – presisering av vedtak 
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune garanterer med en selvskyldnergaranti for lån opp til 2 800 000 kroner, 

som Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. 

 

Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt 2 800 000 kroner med tillegg på 10 % til 

enhver tid gjeldende hovedstol for dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2 800 000 kroner + 10 %. 

Garanti-/kausjonsansvaret gjelder fra vedtaksdato og opphører 08.10.2025 med tillegg av 2 år. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

I sak 29/20 gav Ringerike kommune Skiforeningen garanti for lån til spillemidler for 

snøproduksjonsanlegget på Ringkollen. Siste setning i vedtaket lød «Garantiansvaret opphører 

når spillemidler utbetales».  Søkeren har fått opplyst i Kommunalbanken at det må være en 

startdato og en sluttdato på garantivedtaket. 

 

Ventetiden på utbetaling av spillemidler i Ringerike kommune er nå 4 - 5 år.  Siste setning i 

vedtaket foreslås endret i tråd med bankens retningslinjer så den inneholder «..varighet på 

lånets løpetid med et tillegg av 2 år».  Disse retningslinjene bygger på §2 i «Forskrift om 

garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner».  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen tilrår at siste setning i vedtaket endres, så søker får benyttet den vedtatte garantien. 

Rådmannen kan ikke se at dette har noen konsekvenser for Ringerike kommune. 

 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll og saksutredning K-sak 29/20: Snøproduksjon på Ringkollen. 

 

 

 Ringerike kommune, 15.09.2020 

 



- 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Fivelsdal Brørby 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1680-16  Arkiv: 243 D10  

 

Sak: 29/20 

 

Saksprotokoll - Snøproduksjon på Ringkollen - Finansieringsstøtte og kommunal 

garanti - Ny behandling  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 2 800 000 kroner som 

Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg. 

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 2 800 000 kroner med tillegg på 10 % til 

enhver tid gjeldende hovedstol for dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.  

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2 800 000 kroner + 10 prosent. 

Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 03.03.2020: 

 

Anne-Erita Berta (MDG) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

 

Bertas (MDG) utsettelsesforslag oppnådde 2 stemmer (MDG) og falt. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG). 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1680-14   Arkiv: 243 D10  

 

 

Snøproduksjon på Ringkollen - Kommunal garanti  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 2 800 000 kroner som 

Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg. 

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 2 800 000 kroner med tillegg på 10 % til 

enhver tid gjeldende hovedstol for dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.  

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2 800 000 kroner + 10 prosent. 

Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales. 

 

 

  

 

Sammendrag 

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

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

kroner. Foreningen er tildelt 3 millioner kr i kommunal støtte i 2020, men har og søkt om 

kommunal garanti på 2,8 millioner kroner fram til spillemidlene det er gitt tilsagn om, utbetales. 

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

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

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

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

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

sammen med Ringerike idrettsråd støtter prosjektet.  

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

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

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

skiinteresserte i alle aldre.   

 

Beskrivelse av saken 

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

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



- 

lage er nytt snøproduksjonsanlegg som kan sikre snø i Ringkollens ake- og lekeland, 

stadionområdet, samt 2,5 km av lysløypenettet, og samtidig ha en reservekapasitet for resten 

av lysløypa og for hoppanlegget. 

 

Det nye anlegget består av følgende elementer 

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern 

2. Overføringsledning fra Røstjern til Ringkollplassen 

3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua 

4. Spredenett med vannledninger og trykkluft rundt i løypenettet 

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

 

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

anlegget i samarbeid med lokale idrettslag. 

 

Skiforeningen opplyser i epost 4.april 2019 følgende om status for planprosessen: 

 

1. «Grunneieravtaler:  

a. Grunneieravtaler med berørte private grunneier er signert og tinglyst 

b. Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg positivt vedr. dispensasjon fra 

byggeforbudet i markaloven samt tillatelse til bruk av statlig sikra 

friluftsområde, gnr/bnr 134/125. Formell avtale med Ringerike kommune skal 

inngås iht. vilkår fra fylkesmannen. 

2. Konsesjon fra NVE er innvilget. Tiltakshaver vil etablere målestasjon som ivaretar 

minstevannføring og –kote. 

3. Budsjett verifisert: Prosjektgruppen har startet innhenting av anbud fra både 

utstyrsleverandør og grunnentreprenør som verifiserer budsjettrammen. Det forventes 

at en evt. utsettelse grunnet manglende fullfinansiering, kan medføre en risiko for 

prisstigning/valutarisiko/økte prosjektkostnader (estimert til 0,5 – 1 millioner kr)» 

 

Skiforeningen opplyser i en e-post 28. januar 2020 at de nå er «i en prosess for å kvalitetssikre 

budsjettet og anbudspapirer med tanke på byggestart til sommeren/tidlig høst. Det er klart at 

en garanti for spillemidlene vil være viktig i det videre arbeidet med å sikre budsjettet og 

gjennomføringsevnen.» 

 

Skiforeningen opplyser i søknaden det er en av landets største og eldste friluftsorganisasjoner 

med rundt 73 000 medlemmer. I regionen er Skiforeningen representert med et lokalutvalg, to 

årsverk, deltidsansatte/avløsere og en engasjert dugnadsgjeng. Et årsverk og to deltidsansatte 

har base på Ringkollen. Skiforeningen er ansvarlig for vedlikehold, rydding, merking og 

preparering av regionens omfattende løypenett og anlegget på Ringkollen. Skiforeningen har til 

sammen 50 ansatte og årsberetninger og regnskap er tilgjengelige på foreningens nettsider. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Anlegget er i tråd med kommunale målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel og 

kommunedelplan for idrettsanlegg. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble behandlet i formannskapet (F-89/18):  



- 

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

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

handlingsplan 20-23.» 

Idrettsrådets har utarbeidet en prioriteringsliste der snøproduksjonsanlegget er prioritert som 

nummer en. 

Saken ble neste gang behandlet i 2019. Forslag om støtte og garanti fikk ikke flertall i 

kommunestyret. (K-47/19) 

I kommunens vedtatte handlingsprogram for 2020-2024 er det gitt støtte til 

snøproduksjonsanlegg på Ringkollen i 2020 med 3 millioner kroner. Tilskuddet finansieres fra 

disposisjonsfond. (K-sak 192/19) 

 

 

Økonomiske forhold 

 

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

Dette er finansiert slik: 

 Sparebankstiftelsen    4 500 000 kr 

 Egenkapital inkl. momskompensasjon 3 200 000 kr 

 Forhåndstilsagn spillemidler   2 800 000 kr 

 Kommunal støtte    3 000 000 kr 

 TOTALT              13 500 000 kr 

 

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

beregnet til 625 000 kroner per år. 

Garantisøknaden gjelder garanti fram til spillemidlene utbetales. Det tar noen år fra tilsagn gis 

til de utbetales. Skiforeningen lånefinansierer disse pengene, og en kommunal garanti gir 

låntaker muligheter for både å få lån, og en gunstig rente. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på videre utvikling av skianlegget på Ringkollen. Det har vært mange 

snøfattige vintre på Østlandet og tilsvarende korte skisesonger for de skiinteresserte.  En 

investering i snøproduksjonsanlegg vil sikre området og innbyggerne sine muligheter for å gå 

på ski også i kommende dårligere vintre. Det er og positivt at anlegget kan utvikles til også å 

dekke hoppbakkeområdet. Rådmannen mener dette anlegget vil være et godt supplement til de 

arenaer som finnes i kommunen for ulike idretter. Søknaden beskriver en stor interesse for 

tiltaket både hos organiserte og ikke organiserte skiinteresserte. Rådmannen støtter søkers 

vurdering om at dette er et tiltak i tråd med kommunens planverk og vil være et godt 

omdømmeskapende tiltak. 

Søknaden er utformet før forslag til kriterier for kommunale garantier ble utarbeidet. Den er 

likevel i all hovedsak i tråd med disse. Det er innenfor den økonomiske rammen, det er gitt 

idrettsfunksjonell godkjenning, grunneieravtaler er inngått og konsesjon er gitt. Garantibeløpet 

er på 2,8 millioner kroner, og vurderingen er at kommunen ikke påtar seg en vesentlig 

finansiell risiko ved å gi denne garantien. 

 

Vedlegg 

Søknad om finansieringsstøtte og kommunal garanti 

Protokoll fra 1. gangs behandling i formannskapet F-89/18  

Protokoll fra 2. gangs behandling i kommunestyret K-47/19 

Støtteerklæringer fra idretten 



- 

Ringerike idrettsråd sin prioritering på anlegg 

Årsmeldinger og regnskap er ikke vedlagt, men tilgjengelig på Skiforeningen.no 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Fivelsdal Brørby 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-9  Arkiv: M30  

 

Sak: 169/20 

 

Saksprotokoll - Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Forslag til endringer i dagens lokale forskrift om slamtømming (FOR 2009-06-25-

1049) vedtas.  

2. Regelendringen vil gjelde fra 01.01.2021  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.09.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-8  Arkiv: M30  

 

Sak: 62/20 

 

Saksprotokoll - Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Forslag til endringer i dagens lokale forskrift om slamtømming (FOR 2009-06-25-

1049) vedtas.  

2. Regelendringen vil gjelde fra 01.01.2021  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020: 

 

Terje Berghagen (Ap) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 2: 

«2. Regelendringen vil gjelde fra 01.01.2021» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Berghagens (Ap) endringsforslag ble enstemmig vedtatt som 

hovedutvalgets (HMA) innstilling til formannskapet.  

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-7   Arkiv: M30  

 

 

Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  
 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til endringer i dagens lokale forskrift om slamtømming (FOR 2009-06-25-

1049) vedtas.  

2. Regelendringen vil gjelde fra 01.11.2020.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune sendte forslag til endringer i lokal slamtømmeforskrift på offentlig høring i 

mai 2020. Det har ikke kommet uttalelser til høringen. Det er heller ikke kommet frem andre 

opplysninger som tilsier at forskriften ikke bør endres i tråd med høringsforslaget. Endringene i 

forskriften er av mindre betydning, men vil gi et tydeligere regelverk for slamtømming.  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i sak 135/19 oppstart av endringer i flere lokale forskrifter innen avløp 

og forurensning, herunder lokal slamtømmeforskrift. HMA vedtok 13.05.2020 å sende 

rådmannens forslag til endring på høring.  

  

De tre viktigste endringene i høringsforslaget var å:  

 

1) innføre krav til årlige rutinetømminger av tette tanker (for oppsamling av toalettavløp). 

2) gjøre det mulig å fakturere anleggseier hvis tanken ikke er tilgjengelig for tømming. 

3) ta ut krav til tømming av olje- og fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Høringsfristen var 03.08.2020. Kommunen har ikke mottatt høringsuttalelser. Det er heller 

ikke kommet frem andre opplysninger som tilsier at det bør gjøres endringer. 

 

Juridiske forhold  



- 

Dagens lokale tømmeforskrift ligger her. Endringsforskriften ligger vedlagt, sammen med 

saksframlegg og skjematisk oversikt, hvor endringene og konsekvensene av endringene er 

beskrevet nærmere. Rådmannen foreslår at den nye forskriften vil gjelde fra 01.11.2020 (tre 

uker etter at kommunestyret har hatt saken til behandling 08.10.2020). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA vedtok 13.05.2020 å sende rådmannens forslag til endring av forskrift på høring (sak 

32/20), se vedlagt saksprotokoll. Det fremkommer ikke av saksprotokollen, men det kom i 

møtet spørsmål fra Anders Braaten om forskriftens definisjonen av «abonnent» (§ 1) burde 

vurderes nærmere:  

 

Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 3. Dersom 

eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke 

annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet forlenget, slik at den 

samlede festetid blir mer enn 30 år. 

 

Rådmannen hadde for øvrig ikke foreslått å endre denne eksisterende definisjonen. Spørsmålet 

fra Braaten gikk ut på om det ikke ville være problematisk å følge opp denne 30-årsgrensen 

manuelt, og viste til at det etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven er 10 år som utløser 

krav til tinglysing.  

 

Rådmannen har sjekket saken med jurister på byggesaksavdelinga og oppmålingsavdelinga. 

Bakgrunnen til definisjonen er at den lokale forskriften er hjemlet i forurensningsloven § 34 

(avfallsgebyr)l, fjerde ledd, hvor det står:  

 

Gebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av ordning for innsamling av 

avfall eller tømming av slamavskiller, privet m.v. etter loven her. Dersom eiendommen er 

festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren svare gebyret om ikke annet er avtalt. Det 

samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir 

mer enn 30 år.  

 

Rådmannen finner derfor ikke grunnlag for å endre på definisjonen. 

 

Økonomiske forhold 

Forslaget om å innføre gebyr for oppmøte uten tømming der tanken ikke er tilgjengelig for 

tømming, vil gi kommunen mulighet til å viderefakturere abonnenten for det. Størrelsesorden 

på dette er lite, ca kr 50 000,-, avhengig av hvor mange slike tilfeller som oppstår.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Saken hvar vært på høring frem til 03.08.2020. Ny revidert forskrift blir kunngjort på 

lovdata.no etter at saken har vært behandlet i HMA, formannskapet og kommunestyret. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er ikke kommet høringsuttalelser til forslaget om endring av forskriften. Det er heller ikke 

kommet opp annen informasjon som tilsier at forslag til endring ikke bør bli vedtatt. 

Rådmannen mener derfor at endringene i lokal forskrift nå kan vedtas. 

 



- 

 

Vedlegg 

Saksprotokoll HMA 13.05.2020 

Saksframlegg til møtet i HMA 13.05.2020 

Forslag til endringer i slamtømmeforskriften 

Endringsforskrift 

Skjematisk oversikt over forslag til endring 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

avdelingsleder: Arne Hellum 

saksbehandler: Ingrid Strømme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-5  Arkiv: M30  

 

Sak: 32/20 

 

Saksprotokoll - Forslag til endring av lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Forslag til endringsforskrift til den lokale forskriften om tømming av mindre avløpsanlegg 

(FOR 2009-06-25-1049) sendes på høring med seks ukers frist. 

1. Rådmannen (teknisk VAR) fortsetter prosessen med å innarbeide rutiner for 

oljeutskillere og påslipp (forurensingsforskriften kapittel 15 og 15 A), herunder 

utarbeider en lokal forskrift til § 15A- 4. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020: 

 

Knut Stubben (Krf) fremmet følgende forslag: 

 «Forslag til endringsforskrift til den lokale forskriften om tømming av mindre avløpsanlegg 

(FOR 2009-06-25-1049) sendes på høring med seks ukers frist. 

2. Rådmannen (teknisk VAR) fortsetter prosessen med å innarbeide rutiner for 

oljeutskillere og påslipp (forurensingsforskriften kapittel 15 og 15 A), herunder 

utarbeider en lokal forskrift til § 15A- 4.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Stubbens (Krf) forslag, ble Stubbens 

forslag enstemmig vedtatt.  

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 
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Forslag til endring av lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  
 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til endringsforskrift til den lokale forskriften om tømming av mindre avløpsanlegg 

(FOR 2009-06-25-1049) sendes på høring med seks ukers frist.  

1. Rådmannen (Teknisk VAR) fortsetter prosessen med å innarbeide rutiner for 

oljeutskillere og påslipp (forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A), herunder 

vurdere behovet for lokal forskrift til § 15A-4. 

 

 

 

Sammendrag 

Rådmannen foreslår å gjøre noen mindre endringer i den lokale tømmeforskriften. De 

viktigste endringene er å:  

1) innføre krav til årlige rutinetømminger av tette tanker (for oppsamling av toalettavløp)  

2) gjøre det mulig å fakturere anleggseier hvis tanken ikke er tilgjengelig for tømming 

3) ta ut krav til tømming av olje- og fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere 

 

Dagens tømmeforskrift krever at tette tanker tømmes minst én gang i året, men de er ikke en 

del av den kommunale tømmeordningen. Ved å inkludere dem der, vil kommunen få mer 

kontroll på at tankene blir tømt når de skal og på riktig måte. I tillegg vil tilstanden på tankene 

bli kontrollert av slamtømmer i forbindelse med rutinetømming på lik linje med øvrige 

anleggstyper. 

 

Å endre forskriften slik at kommunen kan fakturere gebyr for oppmøte til anleggseiere som 

ikke har gjort tanken tilgjengelig for tømming, gjør at kommunen slipper å måtte dekke dette 

tapet. Selv om det årlige totalbeløpet for dette ikke er stort, så er det et viktig prinsipp at 

anleggseier må betale dersom han/hun ikke sørger for at tanken er tilgjengelig.   

 

Rådmannen foreslår å ta ut dagens krav til tømming av olje- og fettutskillere og 

årsrapportering av oljeutskillere fordi det ikke er tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag til å kreve 

dette gjennom slamtømmeforskriften. Å ta ut kravene vil ha liten praktisk betydning siden 

kravene ikke har blitt fulgt opp av kommunen etter at de ble satt inn i 2017. For eksempel er 

ikke olje- og fettutskillere inkludert i dagens slamtømmeordning. Det er en utfordring at 



- 

kommunen mangler innarbeide rutiner for oppfølging av olje- og fettutskillere (for eksempel 

behandling av søknader om tillatelse til påslipp). Denne utfordringen må imidlertid 

kommunen (som anleggseier) løse utenom lokal tømmeforskrift, ved å innarbeide rutiner og 

eventuelt lage en lokal forskrift for påslipp (jf. forurensningsforskriften § 15A-4). 

 

I tillegg foreslår rådmannen noen mindre justeringer i forskriften, hovedsakelig av språklig 

karakter.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 06.09.2019 oppstart av endring av disse to lokale forskriftene for 

mindre avløpsanlegg: 

- Lokal forskrift for om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (FOR 2009-06-

25-1048) 

- Lokal forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- 

og oljeutskillere (FOR 2009-06-25-1049) 

 

Rådmannen har i vinter jobbet med forslag til endringer i begge forskriftene for å få et mer 

oppdatert, ryddigere og klarere regelverk og å påse at kommunen ikke krever mer gjennom de 

lokale forskriftene enn det forurensningsloven gir anledning til. I februar i år informerte Norsk 

Vann at de i løpet av 2020 skal sette i gang et prosjekt om de lokale forskriftene på 

forurensningsområdet, inkludert begge disse forskriftene. Målet med prosjektet er å veilede 

kommunene i hvordan man utformer gode og hensiktsmessige lokale forskrifter. Rådmannen 

vurderer at det er verdt å vente på dette prosjektet før det foreslås endringer i lokal forskrift 

om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (som erstatter forurensningsforskriften § 

12-7 – 12-13). Når det gjelder tømmeforskriften, er endringene som rådmannen foreslår mer 

kurante, slik at det ikke er nødvendig å vente på prosjektet fra Norsk Vann for å kunne sende 

den på høring.  

 

Beskrivelse av saken 

Endringene som Rådmannen foreslår i tømmeforskriften kan deles inn i tre deler, i tillegg til 

en rekke språklige endringer for å gjøre teksten tydeligere. Vedlegget «Skjematisk oversikt 

over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften» gir en detaljert oversikt over 

endringsforslagene og bakgrunnen for dem.  

 

Her er en oppsummering av de viktigste endringene: 

 

1) Årlige kommunale tømminger av tette tanker  

Dagens lokale tømmeforskrift krever at tette tanker for oppsamling av toalettavløp skal 

tømmes etter behov, men minst én gang i året. De er i dag ikke inkludert i den kommunale 

slamtømmeordningen. Mye av forklaringen på dette er at behovet for tømming av tette tanker 

er avhengig av bruken i større grad enn andre tanksystemer (hvor avløpsvannet ledes videre til 

grøfter eller rør). Anleggseier derfor har dermed fått lov til å bestille tømming selv fra hvilket 

firma han/hun ønsker, slik som ved ekstratømming for alle anleggstyper. 

 

Det har vist seg å være en rekke ulemper med dagens ordning. For det første har ikke 

kommunen kontroll på at tankene blir tømt når det er behov og/eller at den blir tømt på lovlig 

vis. En del tette tanker mangler alarm som varsler eier om at tanken begynner å bli full, og da 

kan det hende at eier ikke får bestilt tømming i tide. Et annet problem er at tankene ikke blir 



- 

kontrollert av slamtømmer, dersom eier velger et annet firma enn det som kommunen har 

kontrakt med. Dessuten krever forurensningsloven § 26 at kommunen skal sørge for tømming 

av tette tanker, i likhet med andre «mindre renseinnretninger» for sanitært avløpsvann.  

 

2) Fakturering av «oppmøte uten tømming» 

Dagens lokale forskrift gir ikke kommunen anledning til å fakturere anleggseier gebyr når 

tanken ligger utilgjengelig for tømming, for eksempel at den ligger under vegetasjon eller 

materialer e.l. Siden slamtømmeselskapet fakturerer kommunen for oppmøte i slike tilfeller, 

innebærer dette et mindre tap for kommunen som må dekkes opp av inntekter på VA-området. 

 

3) Ta ut krav til tømming av olje- og fettutskillere og krav til årsrapporting av 

oljeutskillere 

Kommunen har ansvar for oppfølging av det kommunale vann- og avløpsnettet. Kommunens 

avløpsledningsnett og renseanlegg skal håndtere utslipp av avløpsvann, men er ikke bygd for å 

ta imot store mengder olje, fett og andre uønskede forbindelser i avløpsvann. Disse stoffene 

kan virke forstyrrende for driften av avløpsnett/renseprosess eller til ulempe for kommunens 

ansatte eller forurense naturen. Dette vil kunne føre til at kommunen ikke klarer å overholde 

sin utslippstillatelse fra overordnet myndighet. 

 

Kommunene er av Miljødirektoratet delegert forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig 

avløpsvann, og påslippsmyndighet for olje- og fettholdig avløpsvann fra virksomheter og 

industri til kommunalt nett. Utover saksbehandling med tillatelser (enkeltvedtak og pålegg 

med tilhørende vilkår), plikter kommunen å føre tilsyn med at bestemmelsene og vedtak 

truffet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A overholdes. Påslipp/utslipp er 

også forhold som kommunen må ta hensyn til gjennom planprosesser og bestemmelser.   

 

Krav til tømmehyppighet for olje- og fettutskillere og årsrapportering av oljeutskillere ble tatt 

inn i den lokale tømmeforskriften i 2017, fordi man ønsket å legge til rette for fremtidig 

oppfølging av olje- og fettutskillere, og man så at en rekke andre kommuner hadde lignende 

bestemmelser for dette. Rådmannen har i denne runden fått juridisk avklaring på at det ikke er 

hjemmelsgrunnlag i forurensningsforskriften/forurensningsloven for å kreve årlig tømming og 

årsrapportering av oljeutskillere i lokal tømmeforskrift, og at vilkår om dette må fastsettes i 

tillatelse (enkeltvedtak) eller pålegg. Teoretisk sett er det hjemmel for å kreve tømming av 

fettutskillere, men rådmannen mener det er kan være mer hensiktsmessig å vedta det i egen 

lokal forskrift som erstatter § 15A-4 for å tydeliggjøre dette. Dagens krav til olje- og 

fettutskillere har dessuten ikke blitt fulgt opp av kommunen, og den kommunale 

slamtømmeordningen omfatter ikke olje- og fettutskillere.  

 

Det er en utfordring at kommunen som anleggseier (Teknisk VAR) ikke har innarbeidede 

rutiner for oppfølging av olje- og fettutskillere, men dette er altså en utfordring som må løses 

utenfor den lokale tømmeforskriften. Anleggseier skaffet i 2019 et fagsystem, Industripåslipp 

(Powel AS) til kartlegging og saksbehandling på dette saksområdet. Dagens fagsystem kan 

også brukes til å kartlegge risikoabonnenter, som kan forurense kommunens ledningsanlegg så 

vel som direkte til resipienter. Denne karleggingsjobben er allerede godt i gang.  

 

Forholdet til overordnede planer 



- 

Rådmannen kan ikke se at forslaget til endring av lokal tømmeforskrift vil ha effekter for 

overordnede planer, slik som strategien for opprydding av avløp i spredt bebyggelse, 

hovedplaner for vann og avløp, kommuneplan osv. 

 

Juridiske forhold  

Rådmannen har laget forslag til endringsforskrift til tømmeforskriften (vedlegg) som skal 

sendes på høring sammen med øvrige saksdokumenter. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Både den lokale tømmeforskriften og lokal forskrift til forurensningsforskriften kap 12 (FOR 

2009-06-25-1048) ble vedtatt av kommunen i 2009 og endret i 2017 (KS sak 24/17).  

Endringene som ble gjort da var innføring av årlige, men ikke kommunale, tømminger av tette 

tanker og årlige tømminger av minirenseanlegg. Før dette var kravet annethvert år, både for 

tette tanker og minirenseanlegg. Videre ble det tatt inn krav til tømming av olje- og 

fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere.   

 

Økonomiske forhold 

Forslaget om å legge til rette for at kommunen kan fakturere eier for oppmøte dersom tanken 

ikke er tilgjengelig vil redusere kostnadene til kommunen i noen grad. Slamtømmefirmaet 

som kommunen har kontrakt med, Norva24, fakturerer kommunen kr 1 250,- (inkl. mva) for 

hvert slikt tilfelle. I 2018 og 2019 var det henholdsvis 12 og 27 slike tilfeller. Per 14.04.2020 

er tallet 29 for 2020. Dersom det årlige antallet for eksempel er 50, så vil kommunen måtte 

dekke et tap på kr 62 500,- fra resten av selvkost på vann- og avløp.  

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen foreslår å sende saken ut på offentlig høring. Planen er å annonsere 

forskriftsendringen i Ringerikes blad, på kommunens hjemmeside på internett og på 

kommunens facebookside. Rådmannen foreslår at fristen for å uttale seg til saken settes til 

seks uker. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Forslaget om årlige kommunale tømminger av tette tanker vil sikre regelmessig tømming og 

kontroll av disse på linje med andre typer avløpsanlegg. Dette vil føre til mindre risiko for 

forurensning ved at sjansen blir større for at tanken blir tømt ved behov. Det vil også bli 

vanskeligere å tømme tanken på andre mindre kontrollerte former, for eksempel gjennom 

andre slamtømmefirmaer hvor det ikke utføres kontroll av tanken og/eller at firmaet ikke har 

nødvendige tillatelser, eller at eier tømmer tanken selv. 

 

Forslaget om at anleggseier blir fakturert for «oppmøte uten tømming» gjør at det blir en mer 

rettferdig og riktig kostnadsdekning. Forslaget vil til en viss grad også kunne ha en positiv 

preventiv effekt, ved at det gir anleggseier insentiv til å gjøre tanken tilgjengelig i større grad, 

fordi man ikke ønsker å få dette gebyret.  

 

Å ta ut krav til tømming og årsrapportering fra oljeutskillere og tømming av fettutskillere vil 

ikke få konsekvenser av betydning, siden kravene ikke har blitt fulgt opp av kommunen. Siden 

kommunen heller ikke har hatt tilstrekkelig hjemmel til å inkludere dette i forskriften, vil det å 

ta det ut gjøre at kommunen får en ryddig forskrift.  



- 

 

Nærmere om oppfølging av olje- og fettutskillere: 

Som nevnt tidligere mangler kommunen som anleggseier innarbeidede rutiner for oppfølging 

av olje- og fettutskillere ved utslipp til kommunalt avløpsledning.  

 

En lokal forskrift etter § 15A-4 (påslipp) vil blant annet kunne styre/angi hvilke virksomheter 

som skal ha fettutskiller eller tillatt mengde overvann/takvann/drensvann etter fordrøyning, og 

ta gebyr for overskridelser av volum og stoffer. Dette er utfordrende i dag, fordi man ikke har 

tydelig hjemmel. Kommunen har heller ikke hatt praksis for å gi tillatelser til påslipp, men 

istedenfor inngått privatrettslige avtaler. Det er da ikke mulig å benytte hjemlene i 

forurensningsloven for å følge opp avvik hos disse. Dersom kommunen for eksempel får 

innarbeidede rutiner på å behandle søknader om tillatelse til påslipp til kommunal ledning, 

kan kommunen kunne sette vilkår om f.eks. utslippsgrense for oljeinnhold i påslippet. 

 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset 

grunn, Ringerike kommune, Buskerud ble vedtatt 14.09.2009, og gir kommunen hjemmel til å 

ta gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn i medhold av forurensningsforskriftens 

kap. 2, 12, 13, 15 og 15A. For kap 15 (oljeutskillere) mangler det kun å få formalisert gebyret 

i betalingsreglementet. For kap 15A (påslipp) må man starte en prosess for å finne ut om 

kommunen skal vedta en lokal forskrift til § 15A-4. I begge tilfeller kan kommunen ta gebyr 

gjennom selvkost for å dekke saksbehandling, tilsyn og overskridelser (kun § 15A-4).  

 

Oppsummert, så er rutiner for oljeutskilllere og lokalt regelverk for påslipp (fettutskillere 

m.m.) noe kommunen bør jobbe videre med, men dette må altså løses utenom lokal 

tømmeforskrift. 

 

Konklusjon: 

Konsekvensene av de foreslåtte endringene i den lokale tømmeforskriften er av mindre 

betydning. Det er likevel viktig å få gjort disse endringene for at kommunens skal kunne følge 

opp tømming av mindre avløpsanlegg på en mer hensiktsmessig måte, og for å få en mer 

ryddig forskrift. 

 

 

Vedlegg 

1. Saksprotokoll: sak 135/19 – Kommunestyrevedtak om oppstart på forskriftsarbeidet 

2. Skjematisk oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften 

3. Forslag til endringsforskrift 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

leder: Arne Hellum 
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saksbehandler: Ingrid Strømme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skjematisk oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften: 

Dette dokumentet gir en oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften. Begrunnelse for endringene står under hver 

bestemmelse. Endringene er, så langt det er praktisk mulig, markert i gult. 

 

Overskrift 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av 
avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune 

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av 
avløpsvann, Ringerike kommune 

Hvorfor endre?:  
Tittelen endres siden krav til olje- og fettutskillere foreslås tatt ut. Se forklaring under § 1. Virkeområde. 

 

Hjemler 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Forurensningsloven § 26, jf. § 30 3. ledd § 34. Forurensningsloven §§ 26, jf. 30, 3. ledd,  34 og 79. 

Hvorfor endre?:  
Forurensningsloven § 79 omtaler straff som er omtalt i § 11. Straff (siste bestemmelse i denne forskriften).  
Bestemmelsen om straff (§ 11) står også i dagens forskrift, hjemmelen for dette er ikke oppført. Dette foreslås tatt inn nå. 

 

§ 1. Virkeområde 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Forskriften gjelder tømming av tanksystem for 
oppsamling av sanitært avløpsvann, fettutskillere 
og oljeutskillere fra bolighus, fritidsbebyggelse, 
næringsvirksomhet og lignende virksomheter i 
Ringerike kommune. 

Forskriften gjelder for alle eiendommer i Ringerike kommune hvor det er 
oppført bolig, fritidsbolig, næringsbygg og andre virksomheter som har 
tanksystem for oppsamling av sanitært avløpsvann.  

Forskriften regulerer arbeidet med fremmøte, tømming, transport og levering 
av slam og avløpsvann. Forskriften gir bestemmelser om fakturering. 

Hvorfor endre?: 



 
1. ledd: 
Kommunen har ikke direkte hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A til å kreve tømming og årsrapportering av 
oljeutskillere, eller tømming av fettutskillere. Slike krav må eventuelt settes som vilkår i tillatelse (enkeltvedtak), og eller i 
påleggssaker (knyttet til drift og kontroll/internkontroll osv.). Det er i dag ikke noen innarbeide rutiner for slik saksbehandling, noe 
som må løses av kommunen som anleggseier (Teknisk VAR). Kommunen har ikke avtale med tømmefirma om tømming for 
verken olje- eller fettutskillere. Kommunen har anledning til å vedta lokal forskrift etter kapittel 15A-4 med blant annet krav til 
tømming av fettutskillere. Denne vil ikke gjelde for oljeutskillere (kapittel 15). 
  
Reglene i forurensningsforskriften tilsier at man kun kan endre disse bestemmelsene:  
 

 I kapittel 15 kan man kun endre/erstatte § 15-7 om utslippsgrense og eventuelt angi dette på samme måte som for 
avløpsanlegg etter kapittel 12. Videre er innholdet i oljeutskiller og sandfang (to forhold) er definert som farlig avfall. I 
henhold til avfallsforskriften § 11-8 skal farlig avfall leveres minimum én gang pr. år dersom mengden overstiger 1 kg. I 
tillegg er tømming direkte knyttet til krav om internkontroll (særlig vern av ytre miljø), som ikke gjelder for avløpsvann etter 
kapittel 12 fordi de i de aller fleste tilfeller ikke er knyttet til virksomhet med sysselsatte.   

 

 I kapittel 15A kan man kun endre § 15A-4 (Påslipp til offentlig avløpsnett), men da som en helhetlig lokal forskrift som 
erstatter denne paragrafen. Da har man muligheten til å lage bestemmelse for blant annet tømming av fettutskiller, men 
fortsatt ikke for oljeutskiller. Man kan da, i teorien, vise til denne lokale forskriften og hjemmelen i en lokal tømmeforskrift 
eller andre forskrifter, men det er ikke hensiktsmessig å ha to forskrifter som regulerer det samme.  

 
2. ledd: 
I andre ledd er det tatt inn at i tillegg til tømming, så gjelder forskriften også arbeidet rundt tømmingen, slik som utkjøring, 
transport, rensing av slam og fakturering.  

 

 

 

 



§ 2. Definisjoner 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i 
henhold til § 3. Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller 
mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er 
avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

 

 
- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, 
bad, vaskerom eller lignende. 
 

 

-Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling 
og rensing av avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, 
slamavskiller, tett oppsamlingstank for avløpsvann. 
 

 
- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som 
fjerner synlige forurensninger og partikler. 
 

 - Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis 
toalettavløp. 

  
 

 

- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i 
henhold til § 3. Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller 
mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er 
avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 
 

 
- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, 
bad, vaskerom eller lignende. 
 

 

- Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling 
og/eller rensing av avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, 
slamavskiller eller tett tank. 
 

 
- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som 
fjerner synlige forurensninger og partikler. 
 

 

- Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis 
toalettavløp. 
 
 

 

Hvorfor endre?: 
Kun gjort en mindre språklig endring på definisjonen av «tanksystem». 

 

 

 

 



§ 3. Pålagt tømming 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Kommunen er ansvarlig for ordinær tømming av alle 

tanksystem bortsett fra tette tanker. Ordinære tømminger skal 

utføres av firma som har kontrakt med kommunen. 

Abonnent er ansvarlig for tømming av tette tanker og eventuelle 

ekstratømminger av øvrige tanksystem. 

 

Kommunen er ansvarlig for rutinetømminger av alle 

tanksystem. Rutinetømmingene skal utføres av firma som har 

kontrakt med kommunen. 

Hvorfor endre?: 
Endret på grunn av forslag om å innføre rutinetømminger for tette tanker. Innholdet i siste avsnitt foreslås flyttet til § 4 (siste 
avsnitt). 

 

§ 4. Tømmehyppighet 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

For de ordinære tømmingene gjelder følgende 
tømmehyppigheter: 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hver 
2. år. 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 
4. år. 

 - For slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år. 

- For slamavskillere i minirenseanlegg: Ikke sjeldnere enn én 
gang årlig.  

For rutinetømmingene gjelder følgende tømmehyppigheter: 

 - Slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hvert 2. år. 

 

 - Slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 4. år. 

 

 

 

- Alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år. 

- Slamavskillere i minirenseanlegg: Minst én gang årlig.         

Anbefalt tømmefrekvens i gjeldende SINTEF teknisk god-      

kjenning er å anse som rutinetømminger. 

- Tette tanker: Én gang i året.  



Dersom utslippstillatelse eller drifts- og serviceavtalen krever 

hyppigere tømming, må dette følges. Dette defineres som 

ordinær tømming. 

Tette tanker skal tømmes ved behov, men minst én gang i året. 

 

Kommunen kan bestemme hyppigere rutinetømminger av alle de 

nevnte tanksystemene ved behov. 

Ved behov for tømming utover rutinetømminger, må eier bestille   

dette selv direkte fra kompetent slamtømmefirma. Dette er ikke 

rutinetømminger, men ekstratømminger. 
 

Hvorfor endre?: 
«Rutinetømminger» er et mer presist ord enn «ordinære tømminger», og også det ordet som er brukt i vedtak og i nåværende 
kontrakt med slamtømmefirma. 
«Minst én gang årlig» (minirenseanlegg) er tydeligere språk enn «ikke sjeldnere enn én gang årlig». Frekvensen som står i 
SINTEF-godkjenningen anses som et riktig faglig grunnlag for å bestemme frekvensen. 
Ny bestemmelse om at kommunen kan bestemme hyppigere rutinetømminger ved behov bidrar til å sikre at anleggene blir tømt 
når de skal.  
Det siste avsnittet (om ekstratømminger) er bare flyttet fra § 7 i dagens forskrift. 

 

§ 5. Tømmegebyr 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Gebyr for ordinær tømming av slamavskillere skal dekke 
kommunens kostnader med innsamling og behandling. Gebyr 
betales pr. tømming. Gebyret kan differensieres etter type og 
volum på tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens 
gebyrregulativ 

Gebyr for rutinetømming skal dekke kommunens kostnader 
med fremmøte, innsamling og rensing. Gebyr betales per 
tømming. Gebyret kan differensieres etter type og volum på 
tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens gjeldende 
betalingsreglement. 

Hvorfor endre? 
I 1. ledd er «ordinære tømming» erstattet med «rutinetømminger» (som over). Ordet «slamavskiller» fjernes siden 
rutinetømminger gjelder alle andre tanksystemer. 
 
Ordet «fremmøte» er satt inn for å gi kommunen hjemmel til å ta gebyr dersom tanken ikke er gjort tilgjengelig av eier, jf. 
bestemmelse om Abonnentens plikter. «Rensing» er et mer presis ord enn «behandling».  

 



 

§ 6. Fakturering 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Kommunen fakturerer abonnent for ordinære tømminger i 

henhold til § 4 og § 5. 

All fakturering for tømming av tette tanker og ekstratømminger 

skjer fra utførende firma til abonnent. 

 

Kommunen fakturerer abonnent for rutinetømminger i henhold 

til § 4 og § 5. Dersom tanken ved tømming ikke er tilgjengelig 

og tanken ikke blir tømt, faktureres abonnent for fremmøte i 

henhold til kommunens betalingsreglement. 

All fakturering av ekstratømminger skjer fra utførende firma til 

abonnent. 

Hvorfor endre?: 

I 1. ledd er «ordinære tømminger» erstattet av «rutinetømminger», og det er lagt til en presisering om at kommunen kan ta gebyr 

for fremmøte uten tømming.  

2. ledd er endret for å ta høyde for at det blir rutinetømminger på tette tanker.  

 

§ 7. Gjennomføring av tømming 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for ordinær 

tømming. 

Abonnent bestiller selv tømminger av tette tanker og 

ekstratømminger fra kompetent firma. 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for 

rutinetømming. 

 

 



Avfallet skal behandles på anlegg som har utslippstillatelse som 

dekker dette. 

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig 

utstyr for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på 

plass. 

 

Innsamlet slam skal leveres til behandling på anlegg som har 

nødvendige tillatelser og kapasitet. 

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig 

utstyr for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på 

plass. 

 

Hvorfor endre?:                                                                                                                                                                                             

Det andre leddet i dagens forskrift er slettet fordi det er flyttet til § 4 (siste ledd).                                                                                 

Det tredje leddet i dagens forskrift er endret for å få et klarere språk og for å understreke at mottak må ha kapasitet og ikke bare 

tillatelse. 

 

 

§ 8. Abonnentens plikter 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Dersom abonnent benytter et annet firma for tømming av 

tette tanker og ekstratømminger enn det kommunen har 

avtale med, må vedkommende uoppfordret sende inn 

dokumentasjon på tømming fra tømmefirma til kommunen. 

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal 

ikke innbygges eller tildekkes. Det skal ikke plasseres 

gjenstander på kumlokk. 

Dersom abonnent benytter et annet firma for ekstratømminger enn 

det kommunen har avtale med, må vedkommende uoppfordret 

sende inn dokumentasjon på tømming fra tømmefirma til 

kommunen. 

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke 

bygges inn eller tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på 

kumlokk.  



Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og 

stigningsforhold egnet for kjøring med tømmebil. Tømmebil 

må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. 

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være 

brøytet og om nødvendig strødd. 

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 

m fra kjøreveg og bunnen av slamavskiller/tett tank skal 

ligge maksimalt 8 m lavere enn vegen. 

Abonnenten er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er 

sikret. 

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold 

egnet for kjøring med slamtømmebil. Bilen må kunne snu forsvarlig 

eller rygge inn uten problemer. 

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om 

nødvendig strødd. 

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 meter fra 

kjøreveg, og bunnen av tanken skal ligge maksimalt 8 meter lavere 

enn vegen. 

 

Hvorfor endret?: 
1. ledd er endret på grunn av forslag om rutinetømminger for tette tanker.  
I 2. og 3. ledd er det bare språklige endringer 
Siste ledd i dagens forskrift er slettet, fordi forhold rundt sikring er bestemt i plan- og bygningsloven § 28-6, så det er ikke behov 
for å ha det i lokal forskrift.   

 

 

§ 9. Tømming av olje- og fettutskillere 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

Oljeutskillere skal tømmes hvert år, eller oftere dersom 

driftstilstanden tilsier det. 

Fettutskillere bør tømmes ved behov ut fra driftstilstand, men 

ikke sjeldnere enn 2 ganger per år. 

(slette hele § 9). 



Kommunen kan gå inn og kontrollere at funksjon- og drift av 

olje- og fettutskillere er tilfredsstillende, og bestemme ev. annen 

tømmefrekvens. 

Eier av olje- og fettutskillere er selv ansvarlig for bestilling av 

tømming av sine anlegg. 

Entreprenør som tømmer anleggene må ha nødvendig 

godkjenning. 

Alle virksomheter med oljeutskiller skal sende inn årsrapport til 
Ringerike kommune innen 1. mars hvert år. 

 

 

Hvorfor endre? 
Kommunen har ikke direkte hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A til å kreve tømming og årsrapportering av 
oljeutskillere, eller tømming av fettutskillere. Se nærmere forklaring under § 1 «Virkeområde».  

 

§ 9. (tidligere § 10) Unntak 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming av tanksystemer, 
må vanntilførselen avstenges permanent av godkjent rørlegger, 
og skriftlig melding sendes kommunen. 

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming, må 

vanntilførselen avstenges permanent av godkjent rørlegger, og 

skriftlig melding sendes kommunen. 

 

Også i andre tilfeller hvor det vil være åpenbart urimelig å 

tømme, kan kommunen behandle søknader om unntak. Det 

kan kun gis unntak for inntil to år av gangen. 
 

Hvorfor endre? 
Nytt siste ledd gir mulighet for kommunen til å kunne gi utsatt tømming i spesielle tilfeller. Dette kan for eksempel være aktuelt 
dersom huset er permanent ubebodd eller at avløpsanlegget er betydelig overdimensjonert. 



§ 10. (tidligere § 11) Klage 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

§ 11 Klage  
Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskrift kan 
påklages. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og kan 
ikke påklages. 

§ 11 Klage  
Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskriften, kan 
påklages. Klagen skal avgjøres av kommunens ordinære 
klageorgan. Gebyrsatsene er vedtatt gjennom forskrift, og kan 
derfor ikke påklages.  

Hvorfor endre? 
Setning to er satt inn for å presisere hvem som skal avgjøre klagen. Siste setning er gjort om for å få et klarere språk.  

 

§ 11 (tidligere 10) Straff 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter 
forurensningslovens § 79, 2. ledd. 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med 
bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd. 

Hvorfor endre? 
Bestemmelsen er endret for å få samme ordlyd som i forurensningsloven § 79. 

 



Forskrift om endring i: 

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av 

avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune, 

Buskerud 
 

I FOR-2009-06-25-1049 (tømmeforskriften) gjøres følgende endringer: 

 

Ny overskrift skal lyde: 
Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, Ringerike 

kommune 

 

Hjemmel:  

Forurensningsloven §§ 26, jf. 30, 3.ledd, 34 og 79. 

 

§ 1 skal lyde: 

§ 1. Virkeområde: 

Forskriften gjelder for alle eiendommer i Ringerike kommune hvor det er oppført 

bolig, fritidsbolig, næringsbygg og andre virksomheter som har tanksystem for 

oppsamling av sanitært avløpsvann.  

Forskriften regulerer arbeidet med fremmøte, tømming, transport og levering av slam 

og avløpsvann. Forskriften gir bestemmelser om fakturering. 

 

§ 2 skal lyde: 

§ 2. Definisjoner 

 

- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 3. 
Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som 
abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 
 

 
- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller 
lignende. 
 

 

- Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling og/eller rensing av 
avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, slamavskiller eller tett tank. 
 
 



 
- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som fjerner synlige 
forurensninger og partikler. 
 

 

- Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis toalettavløp. 
 
 
 
§ 3 skal lyde: 
 
§ 3. «Pålagt tømming»: 
 

Kommunen er ansvarlig for rutinetømminger av alle tanksystem. Rutinetømmingene 

skal utføres av firma som har kontrakt med kommunen. 

 

§ 4 skal lyde: 

§ 4. Tømmehyppighet 

For rutinetømmingene gjelder følgende tømmehyppigheter: 

-   Slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hvert 2. år 

-  Slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 4. år 

- Alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år. 

-  Slamavskillere i minirenseanlegg: Minst én gang årlig. Anbefalt tømmefrekvens i 

gjeldende SINTEF teknisk godkjenning er å anse som rutinetømminger.  

- Tette tanker: Én gang i året.  

Kommunen kan bestemme hyppigere rutinetømminger av alle de nevnte 

tanksystemene ved behov. 

Ved behov for tømming utover rutinetømminger, må eier bestille dette selv direkte 

fra kompetent slamtømmefirma. Dette er ikke rutinetømminger, men 

ekstratømminger. 

 

§ 5 skal lyde: 

§ 5. Tømmegebyr 

Gebyr for rutinetømming skal dekke kommunens kostnader med fremmøte, 

innsamling og rensing. Gebyr betales per tømming. Gebyret kan differensieres etter 

type og volum på tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens gjeldende 

betalingsreglement. 

 

 



§ 6 skal lyde:  

§ 6. Fakturering: 

Kommunen fakturerer abonnent for rutinetømminger i henhold til § 4 og § 5. Dersom 

tanken ved tømming ikke er tilgjengelig og tanken ikke blir tømt, faktureres abonnent 

for fremmøte i henhold til kommunens betalingsreglement. 

All fakturering av ekstratømminger skjer fra utførende firma til abonnent. 

§ 7 skal lyde: 

§ 7. Gjennomføring av tømming: 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for rutinetømming. 

Innsamlet slam skal leveres til behandling på anlegg som har nødvendige tillatelser 

og kapasitet. 

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr for å få utført 

tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass. 

 

§ 8 skal lyde: 

§ 8. Abonnentens plikter 

Dersom abonnent benytter et annet firma for ekstratømminger enn det kommunen 

har avtale med, må vedkommende uoppfordret sende inn dokumentasjon på 

tømming fra tømmefirma til kommunen. 

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke bygges inn eller 

tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk.  

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold egnet for kjøring 

med slamtømmebil. Bilen må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. 

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig 

strødd. 

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 meter fra kjøreveg, og 

bunnen av tanken skal ligge maksimalt 8 meter lavere enn vegen. 

 

Hele dagens § 9. Tømming av olje- og fettutskillere slettes.  

 

§ 9 skal lyde: 



§ 9. Unntak: 

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming, må vanntilførselen avstenges 

permanent av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen. 

Også i andre tilfeller hvor det vil være åpenbart urimelig å tømme, kan kommunen 

behandle søknader om unntak. Det kan kun gis unntak for inntil to år av gangen. 

 

§ 10 skal lyde: 

§ 10. Klage 

Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskriften, kan påklages. Klagen skal 

avgjøres av kommunens ordinære klageorgan. Gebyrsatsene er vedtatt gjennom 

forskrift, og kan derfor ikke påklages. 

 

§ 11 skal lyde: 

§ 11. Straff 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter 

forurensningslovens § 79, 2. ledd. 

 

Hele dagens § 12. Straff slettes. 

 

 

 
 
 
 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3893-4  Arkiv: 027  

 

Sak: 166/20 

 

Saksprotokoll - Regnbuen, - status og videre drift  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. HOV ber om et bedre saksfremlegg til neste møte 13/10-20. 

I forkant av dette møtet ber vi om et temamøte hvor både Regnbuen, Fontenehuset, 

Kirkens bymisjon og Villaen kommer og informerer. 

Regnbuen er stengt for brukerne pga inneklima, brann- og redningsproblemer, 

manglende universell utforming og smittevern. 

2. Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover, og en individuell 

oppfølging.   

3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell 

rehabiliteringsplan innen 1. halvår 2021. 

4. Rådmannen orienterer i HOV 13/10 hvordan oppfølgingen av brukerne er. 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.09.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3893-2  Arkiv: 027  

 

Sak: 32/20 

 

Saksprotokoll - Regnbuen, - status og videre drift  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. HOV ber om et bedre saksfremlegg til neste møte 13/10-20. 

I forkant av dette møtet ber vi om et temamøte hvor både Regnbuen, Fontenehuset, 

Kirkens bymisjon og Villaen kommer og informerer. 

Regnbuen er stengt for brukerne pga inneklima, brann- og redningsproblemer, 

manglende universell utforming og smittevern. 

2. Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover, og en individuell 

oppfølging.   

3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell 

rehabiliteringsplan innen 1. halvår 2021. 

4. Rådmannen orienterer i HOV 13/10 hvordan oppfølgingen av brukerne er. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020: 

 

Trine Sandum (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

1. «Saken utsettes 

 

Trine Sandum fremmet følgende forslag: 
«HOV ber om et bedre saksfremlegg til neste møte 13/10-20. 

 I forkant av dette møtet ber vi om et temamøte hvor både Regnbuen, Fontenehuset, Kirkens 

bymisjon og Villaen kommer og informerer». 

 

 

Per Christian Aurdal (Sp) fremmet p.v.a. Sp, Rødt og SV følgende forslag: 

 «Tilbudet ved Regnbuen videreføres. 

 Rådmannen legger frem en sak på HOV`s møte i oktober som vider hensiktsmessige 

løsninger på de bygningsmessige utfordringene, samt ivaretakelse av smittevernhensyn. 

 Rådmannen innarbeider tilbudet i budsjettet for 2021». 

 

Ole Johan Andersen (Frp) fremmet følgende forslag: 

1. «Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover. 

2. Huset er stengt for brukerne p.g.a. inneklima, brann- og redningsproblemer, manglende 

universell utforming og smittevern. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som 

omhandler en eventuelt rehabiliteringsplan innen 1. halvår 2021». 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

1. «Hovedutvalget anbefaler FS at nåværende dagtilbud ved Regnbuen avvikles. 

2. Brukerne ved Regnbuen får annet tilbud etter individuell oppfølging av hver enkelt. De 

ansatte ivaretas i henhold til lovverket». 

 

Fellesforslag fremmet p.v.a. Ap, H, SV, Rødt, Sp og Frp: 

Regnbuen er stengt for brukerne pga inneklima, brann- og redningsproblemer, manglende 

universell utforming og smittevern. 

1. Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover, og en individuell 

oppfølging.   

2. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell rehabiliteringsplan 

innen 1. halvår 2021. 

3. Rådmannen orienterer i HOV 13/10 hvordan oppfølgingen av brukerne er. 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Sandums (Ap) utsettelsesforslag oppnådde 1 stemme (Ap) og falt. 

 

Sandums (Ap) forslag til nytt punkt, samt fellesforslag fra Ap, H, SV, Rødt, Sp og Frp ble 

enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til formannskapet. 

 
 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3893-1   Arkiv:   

 

Regnbuen, orientering om status og videre drift  
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget tar til etterretning at dagtilbudet ved Regnbuen avvikles. 

2. Hovedutvalget forutsetter at kompenserende tiltak iverksettes ovenfor brukere som blir 

negativt berørt av en avvikling, og at ansatte som har vært dedikert tiltaket ivaretaes i 

henhold til lovverket. 

 

  

Beskrivelse av saken 

«Regnbuen» har vært stengt i sommer, da lokalitetene har en slik beskaffenhet at det ikke vil 

kunne være drift med de krav den pågående pandemien stiller. Man har greid å opprettholde en 

møteplass i hagen to dager i uken. Tilbudet har sporadisk vært brukt av 4-8-brukere som har 

vært innom kortere perioder en eller begge dager. 

Når høsten kommer og det blir mer ustabilt vær, vil det ikke lengere være forsvarlig å basere 

seg på hagen som møtested. Det vil være nødvendig å ivareta smittevernet over tid, og 

rådmannen vil måtte vurdere andre måter å ivareta et tilbud til brukergruppen. 

Det er er faktum at dagens brukergruppe er liten, og bruken av tilbudet er  beskjedent. 

Kostnadene er derfor forholdsvis høye. Det er i dag flere tilbud som kan være aktuelle. Noen 

av brukerne benytter disse også p.d.d. i tillegg til å stikke innom Regnbuen, og tjenesten vil 

sørge for at aktuelle brukere blir presentert for alternative tilbud.  

Det er nå snart 20 år siden psykiatrien fikk nasjonalt fokus og ble tilgodesett med relativt store 

ressurser fra stortingets side. I Ringerike kommune ble det bygd flere omsorgsboliger for 

målgruppen samt gjennomfør en styrking av bemanning, både kvantitativt og kvalitativt. Deler 

av tildelte styrkningsmidler ble også overført Fontenehuset, som så dagens lys i 2003. 

Kommunen etablerte også aktivitetstilbudet «Regnbuen», som i utgangspunktet rettet seg mot 

mennesker med psykiske problemstillinger som var noe dårligere enn den gruppen som 

frekventerte Fontenehuset. 

I årene som har gått, har det skjedd merkbare endringer innen tilbudene, fagfeltet og 

målgruppen: 

 Psykiatriske lidelser er alminneliggjort og er ikke «tabubelagt» på samme måte som 

tidligere. 



 Man har også fått øynene opp for at psykiske lidelser ofte henger sammen med en 

rekke andre problemstillinger. Ofte ser vi kombinasjoner med rusmisbruk og ADHD. 

 En erkjennelse av at psykiske lidelser både debuterer og forefinnes i relativt stor grad 

blant unge mennesker, er etablert. Stress og forventningskrav og prestasjonsambisjoner 

forsterker dette bilde. 

 En rekke ideelle og frivillige organisasjoner har etter hvert som psykiske lidelser har 

blitt alminneliggjort implementert mennesker med disse lidelsene inn i sine målgrupper. 

 Fontenehuset har hatt svært gode resultater og øker medlemsantallet sitt for hvert år. 

Forestillningen om at det bare er relativt godtfungerende mennesker med psykiske 

problemstillinger som frekventerer Fontenehuset, og at brukere av Regnbuen er langt 

dårligere, er en myte. I dag ser vi at Fontenehuset bringer brukerne tilbake til et verdig 

og meningsfullt liv (se årsrapport 2019), mens Regnbuen i dag ikke har noe terapeutisk 

tilbud og i stor grad konserverer problemstillingene 

 Frivillighetssentralen og StjerneGruppen fungerer godt og er et viktig supplement til de 

offentlige tjenestene. 

 Ringerike kommune har bygd «Slettåkerveien» som er et bemannet bo/behandlingssted 

for mennesker med psykiske lidelser. Kompetansen her er svært god.  

 Kirkens bymisjon har etablert seg på Hønefoss, og er allerede en markant operatør 

innen sitt område. 

Disse endringer som er beskrevet ovenfor, har ført til at behovet for et eget dagsenter til denne 

gruppen er marginalt. Behovet for Regnbuen er nå i realiteten så lite, at det er ikke faglig 

forsvarlig å opprettholde dette. Kostnadene blir for høye i forhold til den terapeutiske effekten 

tilbudet gir. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

Dersom tilbudet skulle opprettholdes, vil kommunen også måtte skaffe tilveie nye lokaler. En 

ny vurdering av dagens lokaliteter (Terje Schistad-Stensvoll, april 2020) tilsier at en 

videreføring med dagens lokasjon vil innbære store kostnader: 

Vi har hatt en befaring av ulike behov på Regnbuen. Jeg ser av omfang at det nå er så graverende 
skader (etterslep) som gjør at bygget sårt trenger en del strakstiltak. Dette være seg utettheter i 
konstruksjon, store utvendige råteskader (fare for brekkasje/nedfall), innvendig tapet løsner fra 
vegg, gulvbelegg er utslitt, murpuss i kjeller faller av. Ikke minst maling av utvendige fasade/rep og 
murskader/løs puss. Alle disse tingene påvirker det fysiske miljøet, og er av slik karakter at det 
påvirker drift/bruk/brukere på en negativ måte.  

Ved branntilsyn, ble det også avdekket at rømningsveier fra 2. etg. ikke er forsvarlig, fordi 

verandaen er preget av råteskader. Med situasjonen rundt smittevern, i tillegg til 

totalvurderingen av byggets beskaffenhet, ble det bestemt at bygget skulle stenges for drift.   

Dette er årsak til at rådmannen anbefaler å ikke legge for mye arbeid eller kapital i å sikre 

tilbudets fremtidige drift. 



Ved en avvikling av tilbudet er rådmannen orientert om at brukerne vil få andre og likeverdige 

eller bedre tilbudved andre dagtilbud, og at en ansatt vil få tilbud om å arbeide ved en annen 

enhet knyttet til dagtilbud i Ringerike kommune. Tillitsvalgte er informert om forholdet. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



Tilleggsopplysninger til sak 32/20 Regnbuen - status og videre drift:
Formidlet før saken ble behandlet, og sendes til utvalgsmedlemmene etter møtet.

Rådmannens forslag handler ikke om innsparinger, eller kutt i budsjett for Helse og omsorg. Det
handler om å finne alternative måter å drifte et dagtilbud som etter hvert ikke inneholder noe annet
enn et kaffe og samtaletilbud ute i hagen ved Regnbuen. Eie ndomsforvaltning har sammen med
kommunalsjef gjennomgått tilstandsvurderingen av bygget, og funnet at bygget ikke tilfredsstiller
krav til brann og rømningsveier, inneklima eller universell utforming. Da pandemien kom, og vi måtte
tenke smittevern, vurdert e vi det dithen at smittevern var vanskelig å ivareta i dette huset. Rommene
er små, og det er derfor utfordrende å ivareta smittevern og avstand. Det er bare 1. etg. Som kan
benyttes i og med at huset ikke er universelt utformet, og at verandaen som funge re som
rømningsvei i 2. etg. er ødelagt av råteskader. Verandaen i 1. etg. Er heller ikke uten råteskader.
Derfor ble tilbudet gitt utendørs. Dette har fungert i sommer , men nå er det høst, og det er ikke alltid
like greit å møtes ute. På bakgrunn at denne totalvurderingen legges det nå frem en orienteringssak
om at tilbudet avsluttes i sin nåværende form, og at brukerne omdisponeres til andre eksisterende
tilbud.

Bygget er fra mars 2020, stengt for brukere og ansatte. Tilbudet gis ute i hagen 2 ganger hv er uke .
Vi har i den videre prosessen, lagt vekt på individuelle vurderinger av alle brukerne - samtaler med
hver enkelt, for å finne andre og likeverdige aktiviteter . Det bil også bli lagt vekt på muligheter for
felles aktiviteter for å beholde kontakt mel lom brukere.
Det er i dag en fast kjerne på om lag 5 brukere , og gjennomsnittlig 8 brukere som møter hver gang.
Det vil også bli lagt vekt på å b ruke personalet ved Regnbuen til å følge opp brukerne over i nye
tilbud, slik at de blir kjent og trygge.

A dministrasjonen har fra saksfremlegget ble publisert og frem til nå, jobbet med å finne alternative
aktiviteter som kan gjøres utenfor huset.
Dette er tilbud som er bekreftet og kan iverksettes :

- Gå gruppe x1 pr uke, med personale fra psykisk helse og Reg nbuen, med felles gratis lunsj på
Kirkens Bymisjon

- Etablere temakveld x1 pr. uke sammen med Kirkens Bymisjon
- Samarbeid med Fontenehuset - og at brukerne kan komme til deres tilbud som er mer

innholdsrikt og aktivitetsbasert, åpent hver dag og i sentrum .
- De som ønsker å ha et sted å møtes for å drikke kaffe, og bare være - vil få muligheten til

dette ved dagtilbudet Gleden. De kan også benytte aktivitetene som er ved Gleden - trening,
måltider, turer, sang, spill mm. Personale fra Regnbuen vil midlertidig bli omdisponert til
dette dagsenter et , og vil kunne trygge og følge opp brukerne fra Regnbuen. De vil få
mulighet for å hentes av sjåførene i sentrum, enten til fast tidspunkt, eller ved avtale.

Rådmannen mener at dette tilbudet vil være bedre enn dagens tilbud, men vil be tinge prosesser
individuelt og med gruppen av brukere ved Regnbuen. Rådmannen vet at endringer er veldig
vanskelig for brukergruppen, og dersom man klarer å tenke aktiviteter uten å binde seg til å tenke
lokasjon, vil det være mulig å fin ne gode løsninger.

Dersom Hovedutvalget ikke mener at tilbudet som nå er fremlagt, vil være tilfredsstillende, må det
gis føringer og bevilges penger til alternativt lokale (for det lokalet administrasjonen mener det er
krav til). Saker av økonomisk kara kter avgjøres av FS og KS slik at hovedutvalget bør anbefale et
forslag og sende saken videre til FS og KS.

Dersom Hovedutvalget kan gi tilslutning til at tilbudet avvikles i sin nåværende form, og drives videre
slik fremlagt, vil rådmannen komme tilbake med en sak om selve huset og forvaltning av dette.



Med vennlig hilsen

Christine Myhre Bråthen
Kommunalsje f
Helse og Omsorg
_______________________________________________

Ringerike kommune
Postbox 123, sentrum
N - 3502 Hønefoss
Norway

Besøksadresse:
Rådhuset, Osloveien 1, 3511 Hønefoss

Telefon:
Sentralbord +47 32 11 74 00
Mobil +47 95 16 16 50
christine.myhre.brathen@ringerike.kommune.no

http://www.ringerike.kommune.no
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Arkivsaksnr.: 18/3329-24   Arkiv: 047 &00  

 

 

Delegeringsreglementet  
 

Forslag til vedtak: 

 

Myndigheten til å oppnevne medlemmer til stemmestyre etter valgloven § 4-2 delegeres til 

valgstyret.  

 

Redegjørelsen om delegeringsreglementet tas for øvrig til orientering.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret traff i sak 18/20, i møte avholdt 3. mars 2020, følgende vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar revidert delegeringsreglement for Ringerike kommune.  

 

Rådmannen ved advokatkontoret gis fullmakt til å rette klare feil i 

delegeringsreglementet, og til å foreta nødvendige endringer i delegeringsreglementet 

som følge av lovendringer, forutsatt at prinsippene for delegering som er nedfelt i 

saksfremlegget følges.  

 

Rådmannen skal en gang i året orientere kommunestyret om endringer som 

rådmannen har foretatt i delegeringsreglementet i medhold av ovennevnte fullmakt. 

 

Rådmannen ønsker ved dette å foreslå endret delegering i valgloven, orientere kommunestyret 

om det videre arbeidet med delegeringsreglementet, samt orientere kommunestyret om en 

rettet feil i delegeringsreglementet.   

  

 

 

Endret delegering i valgloven 

 

Etter valgloven § 4-2 skal det oppnevnes et stemmestyre i hver stemmekrets, som skal bestå av 

minimum tre personer. Stemmestyret skal administrere stemmegivningen på hvert sted og 



- 

forestå den praktiske gjennomføringen av valget på valgdagen. Det stilles ingen formelle krav 

til medlemmer av stemmestyret, men listekandidater er ikke valgbare. 

 

Myndigheten til å oppnevne medlemmer til stemmestyret er etter dagens delegeringsreglement 

ikke delegert, og foretas av kommunestyret. Myndigheten har gjennom flere år vært delegert 

valgstyret. Rådmannen er usikker på om det beror på en feil at dette ikke ble gjort i revidert 

delegeringsreglement og foreslår under rådmannens vurdering at myndigheten delegeres 

valgstyret.  

 

Videre arbeid med Ringerike kommunes delegeringsreglmenent 

 

Av kommunens reviderte delegeringsreglement fremkommer delegering ned til rådmannen. 

Rådmannen har myndighet til å delegere delegert myndighet videre ned i organisasjonen, om 

ikke kommunestyret har vedtatt noe annet. Rådmannen har besluttet at rådmannens 

videredelegering til kommunalsjef, og eventuelt videre til enhetsleder, skal fremkommer av 

kommunens publiserte delegeringsreglement.  

 

Enhetsleder vil ha mulighet til å videredelegere, med mindre rådmannen har besluttet noe 

annet. Dersom enhetsleder delegerer myndighet videre ned i organisasjonen må enhetsleder 

kunne dokumentere at slik delegering er gitt. Dette vil imidlertid ikke fremkomme av det 

publiserte delegeringsreglementet. Etter rådmannens vurdering vil delegeringsreglementet bli 

for omfattende om også slik videredelegering skulle inntas i reglementet, og det ville også 

kunne hindre fleksibilitet.  

 

Advokatkontoret er i sluttfasen med å legge inn i delegeringssystemet delegering fra 

rådmannen og ned til kommunalsjef, eventuelt enhetsleder. Advokatkontoret har som mål å få 

publisert ny versjon av delegeringsreglementet, hvor dette fremkommer, kort tid etter 

kommunestyremøtet.  

 

Endret delegering i plan- og bygningsloven 

 

Etter plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd kan kommunestyret delegere myndighet til å 

treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke 

gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammen i planen, og heller ikke 

berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Denne myndigheten har over flere år vært 

delegert rådmannen. I revidert delegeringsreglement ble denne myndigheten delegert 

formannskapet. Advokatkontoret har ansett det som en klar feil at det her ble endret på en 

etablert prasis i kommunen, og har endret feilen i medhold av den fullmakt som 

Advokatkontoret er gitt i ovennevnte vedtak.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør myndigheten til å oppnevne medlemmer til stemmestyret 

delegeres til valgstyret. Det er viktig at det raskt kan velges et nytt medlem til stemmestyret 



- 

dersom et medlem kort tid før valget blir forhindret fra å møte. Det vil da praktisk kunne være 

utfordrende om myndigheten til å oppnevne medlemmer til stemmestyre tilligger 

kommunestyret. Det bør heller ikke være politisk interesse rundt valg av medlemmer til 

stemmestyret. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5 - Likhet for loven - Lov om 

støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven)  
 

Forslag til vedtak: 

 

«Rådmannen avgir høringssvar i tråd med rådmannens vurdering.» 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har ved brev fra Justis- og beredskapsdepartementet, datert 9. juni 2020, 

fått til høring NOU 2020:5 Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven). 

Høringsfristen er 9. oktober.  

 

Lov om fri rettshjelp ble vedtatt i 1980. Loven gir regler om gratis eller subsidiert rettslig 

bistand i sivile saker. I noen typer av saker, bl.a. offentlige tvangssaker som f.eks. 

barnevernssakene, har søkeren krav på bistand uavhengig av formue og inntekt, og det betales 

ingen egenandel. I andre typer av saker, som f.eks. visse familiesaker, noen typer klagesaker til 

NAV, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i 

arbeidsforhold, er retten til fri rettshjelp behovsprøvet og det betales en egenandel, oppad 

begrenset til 8 480 kroner (8 ganger rettshjelpssatsen). Personer med bruttoinntekt under 

100 000 kroner betaler per i dag ikke egenandel.  

 

Utvalget mener det er behov for en del større omlegginger av rettshjelpsordningen, og legger 

frem forslag til en ny rettshjelpslov. Av særlige utfordringer som er trukket frem av utvalget er: 

 

1) Det er kun en liten gruppe av samfunnet som omfattes av ordningen,  

2) Systemet bidrar i liten grad til at sakene løses på et tidlig stadium, 

3) Systemet for egenandeler gir ikke rettshjelpsmottakerne tilstrekkelige insentiver til å 

løse sakene tidlig, 

4) Praksis for godkjennelse av tidsbruk på rettssaksstadiet kan virke prosessdrivende. 

 



- 

Utvalget mener formålet med rettshjelpsloven bør være å sikre at alle har tilgang til nødvendig 

rettshjelp i saker av stor betydning og at alle bør ha like muligheter til å ivareta sine rettigheter.  

 

Utvalget kommer med en rekke forslag for å sikre økt grad av likhet. Det viktigste av disse er å 

øke inntekts- og formuesgrensene slik at flere faller inn under ordningen. Videre foreslår 

utvalget å gjøre beregningsgrunnlaget mer treffsikkert, samt å gradere egenandelene slik at de 

som tjener mest, også betaler mest. Utvalget foreslår også å fjerne taket for egenandelene, og 

at egenandelen beregnes som en andel av alle rettshjelpsutgiftene. I tillegg foreslår utvalget 

flere lovendringer som skal bidra til at rettsmøtetiden i barnevernssaker og andre saker om 

administrative tvangsinngrep kortes ned, noe som vil redusere kostnadene forbundet med fri 

rettshjelp.  

 

Etter at departementet har mottatt svar på høringen vil departementet vurdere om de vil 

fremme forslag til en ny rettshjelpslov, eventuelt om de vil fremme forslag til endringer i 

eksisterende rettshjelpslov. Et nytt lovforslag eller et endringsforslag vil bli sendt på ny høring.  

 

Utvalgets viktigste forslag 

 

1. Rettshjelp med behovsprøving  

 

1.1 Flere bør omfattes av ordningen.  

 

Utvalget foreslår endringer i beregningen av hvem som har krav på rettshjelp. Dagens 

økonomiske vilkår for rettshjelp tar bare hensyn til bruttoinntekt og nettoformue, og hvorvidt 

man er i par eller ikke. Dette medfører at personer med svært ulik betalingsevne behandles likt. 

I FNs menneskerettighetskomités merknader til Norges sjette periodiske rapport fikk Norge 

kritikk for det rigide systemet for behovsprøving. Det ble påpekt at søkernes reelle økonomiske 

situasjon ikke ble vurdert godt nok. 

 

Utvalget foreslår i tillegg til økt dekningsgrad endringer som skal sikre at ordningen treffer 

dem som trenger den mest. Inntekt og formue skal vurderes samlet, etter et mer finmasket 

system enn i dag. Fordelen ved å eie egen bolig skal inngå i vurderingen. Det samme skal 

forsørgelsesbyrde.  

 

Utvalgets forslag til nye økonomiske vilkår, herunder endringer av beregningen av 

egenandelen, innebærer at rettshjelpsordningen vil omfatte 25 prosent av den voksne 

befolkningen. Utvalget har et alternativt forslag hvor det offentliges kostnadene til ordningen 

holdes på samme nivå som i dag. Det alternative forslaget vil medføre at rettshjelpsordning 

omfatter 17 prosent av den voksne befolkningen. I 2017 var det bare 9 prosent av den voksne 

befolkningen i Norge som fylte de økonomiske vilkårene for støtte til rettshjelp.  

 

 

 

1.2 Utvidet egenandel 

 

Beregningen av egenandelen etter dagens ordning skaper skarpe skillene mellom relativt like 

parter alt ettersom parten faller inn under eller utenfor ordningen. Dette utgjør etter utvalgets 

vurdering en vesentlig svakhet ved ordningen. Ordningen er urimelig for parter som akkurat 

faller utenfor inntektsgrensen, særlig dersom de er i tvist med en motpart som tjener rett under 
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inntektsgrensen og dermed får dekket nesten alle sine utgifter fra det offentlige. For å hindre 

dette skarpe skillet foreslår utvalget gradert egenandeler, hvor størrelsen på egenbetalingen 

beregnes ut fra rettsmottakerens betalingsevne.  

 

Utvalget foreslår at alle som mottar støtte til rettshjelp skal betale en egenandel. Utvalget går 

inn for en modell hvor rettshjelpsmottakerens egenandel beregnes som en prosentandel av de 

samlede rettshjelpsutgiftene i den aktuelle saken. Prosentandelen vil avhenge av 

rettshjelpsmottakerens økonomiske situasjon. I vurderingen av mottakerens økonomiske 

situasjon skal både inntekt, formue, forsørgelsesbyrde, familiesituasjon og renteutgifter inngå. 

Dagens ordning med en øvre grense for egenbetalingen foreslås avviklet. 

 

For å tydeliggjøre at ytelsen er et supplement til en betalingsvillighet som i utgangspunktet 

ligger hos rettshjelpsmottakeren selv, foreslår utvalget at betegnelsen fri rettshjelp erstattes 

med støtte til rettshjelp.     

 

 

2. Ordningen bør bedre stimulere til tidlig løsning av rettskonflikter 

 

Utvalget foreslår å øke rammene for den rettshjelpen man kan motta utenfor domstolene, og å 

stramme inn tidsbruken i domstolene. 

 

Utvalget foreslår at dagens systemer med salærfastsettelse etter medgått tid og ulike varianter 

av stykkpris erstattes med et nytt system hvor det på forhånd fastsettes et tak for antall timer 

rettshjelpsmottakeren har til rådighet for rådgivning og saksforberedelse. Tid som går med til 

eventuelle rettsmøter, kommer i tillegg til dette taket. Fastsettelsen av taket skal skje etter mer 

standardiserte prosedyrer enn det som i dag er situasjonen ved salærfastsettelse etter medgått 

tid. Etter forslaget settes i retten og fylkesnemnda taket individuelt i hver sak.  

 

Det fastsatte taket skal ikke kunne påklages eller overskrides. Dersom det foreligger særlige 

forhold som tilsier at det er nødvendig med flere timer, enten fordi den opprinnelige 

fastsettelsen var for lav, eller fordi det har inntrådt uforutsette omstendigheter underveis, kan 

rettshjelpsmottakeren søke om å få fastsatt et nytt tak. For å sikre likebehandling bør denne 

type søknader etter utvalgets vurdering behandles av rettshjelpsforvaltningen, se punkt 2.6. 

 

 

3. Utvidelse av hvilke saker hvor det kan tilkjenne rettshjelp 

 

Alle saksområdene som i dag er prioritert er foreslått videreført i utvalgets forslag til ny 

rettshjelpslov. På en del av saksområdene er det foreslått utvidelser, blant annet slik at krav om 

utbetaling av lønn og feriepenger faller inn under kategorien «arbeidsrettssaker». I tillegg til 

dette foreslår utvalget at det skal gis støtte til behovsprøvet rettshjelp i sosialsaker og i saker 

om oppheving av gjeldsordning.  

 

Etter utvalgets syn bør det være større rom enn i dag for å få innvilget rettshjelp på 

saksområder som ikke er angitt i loven. I forslaget til ny rettshjelpslov er det fastsatt kriterier 

som skal tillegges vekt ved den skjønnsmessige vurderingen av om rettshjelp bør innvilges 

utenfor de prioriterte saksområdene. Utvalget foreslår at det innvilges støtte i alle saker av 

særlig stor betydning hvor søkeren ikke vil ha mulighet til å ivareta sine rettslige interesser uten 

rettslig bistand. 



- 

 

4. Rettshjelp uten behovsprøving og uten egenandel  

 

4.1 Barnevernssaker 

 

Etter utvalgets syn bør den rettslige bistanden til partene i barnevernssaker i større grad 

kanaliseres til de tidlige stadiene av en sak. Utvalget foreslår å øke partenes mulighet for å få 

tilgang til rettslig bistand før en sak bringes inn for fylkesnemnda. Utvalget foreslår også vide 

rammer for rettslig bistand i saker som behandles etter samtaleprosess. Utvalget foreslår flere 

lovendringer som skal bidra til at rettsmøtetiden i barnevernssaker og andre saker om 

administrative tvangsinngrep kortes ned.  

 

Etter utvalgets forslag skal rettsmøtene i barnevernssakene normalt gjennomføres på én dag, 

og sakene skal avgjøres på bakgrunn av en kombinasjon av skriftlig behandling og rettsmøte. 

En kombinasjon av skriftlig og muntlig saksbehandling vil i seg selv medføre kortere 

rettsmøter. Utvalget mener videre at både antall vitner i den enkelte sak og tid brukt til hvert 

vitne kan reduseres. Utvalget viser til at det f.eks. er en utstrakt praksis at det føres vitner som 

bevis for opplysninger som allerede framgår av skriftlige bevis. Dette er etter utvalgets 

vurdering overflødig. Utvalget viser også til at det er store forskjellene mellom Norge og andre 

nordiske land når det gjelder rettsmøtets varighet. Dersom rettsmøtetiden settes til en dag vil 

dette fortsatt være mer enn dobbelt så mye tid som man bruker på sakene i Sverige og 

Danmark.  

 

Utvalget mener at en kortere tidsramme og delvis skriftlig saksbehandlingen fortsatt vil sikre at 

de som skal vurdere saken, har tilstrekkelig grunnlag til å foreta en reell og inngående 

overprøving av barnevernets tvangsbruk. Utvalget viser bl.a. til at retten uansett skal prøve alle 

sider av saken og således er mindre bundet av partenes muntlige argumentasjon enn den vil 

være i andre sivile saker. 

 

Utvalget mener at taket for antall timer rettshjelp til parter med en sentral rolle bør settes til 

omtrent 20 timer forberedelse i en ordinær sak i fylkesnemnda om første gangs 

omsorgsovertakelse. Dersom flere parter har felles advokat, eller saken er spesielt krevende, 

bør taket settes høyere, opp mot 30 timer. Dersom saken er mindre omfattende, eller 

advokaten tidligere har gitt bistand i samme sakskompleks, bør taket settes lavere, ned mot ti 

timer. Taket for antall timer rettshjelp til parter med en stor rolle i saken bør settes til omtrent 

ti timer i en gjennomsnittlig endringssak. 

 

Utvalget anbefaler at ti timer settes som tak for antall timer som kan benyttes til forberedelse 

og etterarbeid til det første samtalemøtet. Dersom det avholdes flere samtalemøter, bør det 

settes nye tak for saksforberedelse til arbeid som påløper mellom samtalemøtene. 

Utvalget foreslår at det bør åpnes for skriftlig behandling i tingretten. Det foreligger ikke en 

slik adgang i dag, noe som fører til at domstolenes behandling av kurante saker blir unødvendig 

omfattende og ressurskrevende. Som eksempel nevner utvalget saker som avvises av 

fylkesnemnda fordi den som fremmer saken ikke har partsrettigheter. Det virker lite 

hensiktsmessig at tingretten må behandle en slik sak på samme måte som den behandler saker 

om overprøving av tvangsvedtak.  

 

4.2 Utlendingssakene 

 



- 

Utvalget foreslår en vesentlig styrking av retten til gratis rettslig bistand i utlendingssaker. 

Rammene for tidsbruk i slike saker er i dag svært snevre, og flere sakstyper av stor betydning 

er ikke omfattet av ordningen. Styrkingen består derfor dels i å inkludere en del nye sakstyper i 

ordningen og dels i å utvide omfanget av den bistanden som gis på områder som allerede er 

omfattet. I tillegg foreslår utvalget at den skjønnsmessige adgangen til å få innvilget rettshjelp i 

utlendingssaker for domstolene bør praktiseres mindre restriktivt enn i dag. 

 

4.3 Forslag om å utvide ordningen til også å omfatte visse tvangssituasjoner  

 

Utvalget foreslår også å innføre noen nye ordninger med gratis rettslig bistand til personer som 

er i en særlig utsatt situasjon. Det ene forslaget gjelder barn som blir utsatt for tvangsbruk på 

barnevernsinstitusjoner og omsorgssenter for mindreårige. Det andre forslaget gjelder innsatte i 

fengsler. 

 

5. Andre endringer 

 

Utvalget foreslår at den nye rettshjelpsloven rendyrkes som en lov om behovsprøvd rettshjelp 

etter økonomiske vilkår, og at reglene om gratis rettslig bistand flyttes til den aktuelle 

særlovgivningen, dvs bl.a. til barneverntjenesteloven.  

 

Utvalget foreslår at det opprette én samlet rettshjelpsforvaltning som ivaretar de fleste 

oppgavene knyttet til rettshjelpsordningen. Ordningen håndheves i dag av fylkesmennene, 

tingrettene og advokater. Utvalget har ingen klare anbefalinger om hvordan den samlede 

rettshjelpsforvaltningen bør organiseres. Utvalget peker på at en mulig løsning er å opprette 

rettshjelpsforvaltningen som et eget organ. En annen mulighet er å legge funksjonene til et 

annet organ. Funksjonene kan for eksempel legges til Fylkesmannen i Vestland, som allerede 

har ansvar for den elektroniske skjemaløsningen på rettsrad.no.  Statens sivilrettsforvaltning 

bør etter utvalgets syn fortsatt være klageinstans for vedtakene som rettshjelpsforvaltningen 

treffer i første instans. 

 

 

Økonomiske forhold 

  

Utvalgets forslag innebærer en økning av statens kostnader til rettshjelp med omtrent 22 

prosent. Kostnadsøkningen skyldes først og fremst at dekningsgraden for ordningen utvides fra 

9 til 25 prosent av befolkningen. Årsaken til at utvidelsen ikke forventes å føre til større 

kostnadsøkninger, ligger særlig i det foreslåtte systemet for egenbetaling og i de forventede 

tidsbesparelsene i saker for domstolene. Utvalget har et alternativ forslag hvor kostnadene for 

staten ikke øker. Utvalget anbefaler ikke denne løsningen. I det alternative forslaget er 

dekningsgraden 17 % av den voksene befolkningen. Utvalget mener dette alternative ikke får 

dekningsgraden opp på et forsvarlig nivå, og at forslaget da ikke vil gi hele befolkningen en 

mulighet til å identifisere og ivareta sine rettslige interesser, slik formålet med loven skal være.  

 

Forslaget vil ikke få direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Forslag om endringer i 

prosessene etter barneverntjenesteloven har som mål å bidra til at rettsmøtene kortes ned. 

Forslaget vil således kunne medføre mindre ressursbruk hos barneverntjenesten og ved 

advokatkontoret. Det samme gjelder forslag om å gi støtte tidligere i prosessene, som har som 

mål å hindre rettstvister.  

 



- 

Alternative løsninger 

 

Dersom kommunestyret ikke er enig i rådmannens vurderinger vil et alternativt forslag til 

vedtak være: 

 

«Rådmannen avgir høringssvar i tråd med rådmannens vurdering, men med følgende 

endringer:…» 

 

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 vil bedre innbygernes muligheter til å identifisere og ivareta sine rettslige 

interesser. Lovforslaget vil således kunne tenkes å virke inn på fokusområdet god helse (mål 

3).  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er enig med utvalget i at det er behov for større endringer i rettshjelpsordningen, 

og støtter de fleste av de endringer som utvalget foreslår, særlig endringer som medfører at 

ordningen omfatter flere og at det innføres et nytt system for beregning av egenbetalingen.  

 

Det er i dag få som omfattes av ordningen for fri rettshjelp. Av rettssikkerhetsmessige grunner 

er det etter rådmannens vurdering viktig at personer med lav inntekt får støtte til rettshjelp, slik 

at de kan få advokatbistand og således vurdert og eventuelt prøvd sine rettigheter. 

 

Etter rådmannens vurdering bør kommunen også støtte forslaget om endringer knyttet til 

beregningen av egenandelen. Egenandelen foreslås i større grad fastsatt på bakgrunn av 

betalingsevnen. En slik endring vil hindre at forskjellene mellom de som faller inn under 

ordningen og de som faller utenfor ikke blir så store som i dag. Videre vil forslaget om at 



- 

egenandelene øker med kostnadene ved rettshjelpen, og at den beregnes ut fra alle kostnader 

som omfattes av rettshjelpsordningen, medføre at rettshjelpsmottakerne begrenser 

ressursbruken til det som er nødvendig, og foretar en avveining av behovet for de ulike 

kostnadene som kan påløpe i forbindelse med bistanden. Dette vil sikre at også parter som 

mottar rettshjelp tar økonomiske kostnader med i sin vurdering. Forslagene vil sikre en større 

likestilling av parter som faller henholdsvis innenfor og utenfor ordningen. Endringene av 

beregningen av egenandelen vil også medføre høyere egenandeler og således lavere kostnader 

for staten, og gi økte muligheter for utvidelse av ordningen.  

 

Rådmannen er også positiv til forslaget om at det gis støtte til rettshjelp tidligere i prosessene 

og utenfor domstolene. Forslaget vil forhåpentligvis medføre at det blir færre rettsprosesser. 

Etter rådmannens vurdering bør kommunen også støtte forslaget om at det åpnes opp for en 

skjønnsbestemmelse i den nye rettshjelpsloven. Den nye bestemmelsen vil gi søkere mulighet til 

å få innvilget rettshjelp i saker av særlig stor betydning, og hvor søkeren ikke vil ha mulighet til 

å ivareta sine rettslige interesser uten rettslig bistand.  

 

Utvalget foreslår at tidsbruken i fylkesnemnda og domstolene strammes inn. Rådmannen har 

forståelse for ønsket om å redusere kostnadene forbundet med fri rettshjelp, bla i 

barnevernssakene. Samtidig er et tale om svært inngripende saker, og det er viktig at disse 

sakene blir tilstrekkelig belyst. Rådmannen er positiv til at det i større grad åpnes opp for en 

blanding av skriftlig og muntlig behandling i barnevernssakene, og at nemndleder/dommer er 

mer aktive under planleggingen av sakene, bl.a. når det gjelder behovet for vitneførsel. Etter 

rådmannens vurdering bør imidlertid kommunen ikke støtte forslaget om at det legges klare 

føringer på hvor mye tid som skal avsettes til behandling av ulike typer av barnevernssaker. 

Etter rådmannens vurdering bør dette være en konkret vurdering som avgjøres av 

nemndsleder/dommer i den enkelte sak, basert på sakens kompleksitet og etter innspill fra 

partene i saken. 

 

Etter rådmannens vurdering bør kommunen støtte forslaget til at det åpnes opp for skriftlig 

behandling også i tingrettene. Dette er det en viss adgang til per i dag i fylkesnemnda. Etter 

rådmannens vurdering bør det være en tilsvarende adgang i tingretten, når bl.a. sakens tema og 

kompleksitet tilsier at dette er ubetenkelig.  

 

 

 

Vedlegg:  Link til utvalgets utredning 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d585490f628a4504bb450fdf5d92f63

7/no/pdfs/nou202020200005000dddpdfs.pdf 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4185-1   Arkiv: 080 &17  

 

 

Skal folkevalgte organer gis adgang til å holde et møte som fjernmøte  
 

Forslag til vedtak: 

 

«Folkevalgte organer i Ringerike kommune har adgang til å holde møter som fjernmøter.»  

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Det følger av kommuneloven § 11-2 at folkevalgte organer skal behandle saker og treffe 

vedtak i møter. Med «møte» menes her et lovlig innkalt møte med fysisk nærvær av de 

deltakende medlemmer. § 11-7 fastsetter et unntak fra dette utgangspunktet.  

 

Etter § 11-7 har kommunestyret myndighet til å treffe vedtak om at folkevalgte organer i 

kommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøter. Fjernmøte innebærer at deltakerne 

ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og 

kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for 

fjernmøter. Et møte som skal lukkes kan ikke holdes som fjernmøte, jf. § 11-7 trejde ledd.  

 

Dersom kommunestyret treffer vedtak om at folkevalgte organer i kommunen har adgang til å 

holde møter som fjernmøter vil beslutningen om å benytte denne møteformen normalt treffes av 

utvalgets leder i forbindelse med innkallingen til møte. Alternativt vil det folkevalgte organet 

selv vedta i møte at et senere møte skal holdes som fjernmøte.  

 

Det er ikke noe krav om at en sak må haste for å kunne behandles i fjernmøte, og ordinære 

møter kan avholdes som fjernmøte.  

 

I § 11-7 siste ledd er det en alminnelig hjemmel til å fastsette forskrift om krav til 

gjennomføring av fjernmøte. Denne forskriftshjemmelen er per i dag ikke benyttet.  

 

I forbindelse med covid-19 epidemien vedtok kommunal- og moderniseringsdepartementet 

midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å 

begrense spredningen av viruset. Denne forskriften opphørte 1. august 2020. Det vil per i dag 



- 

ikke være anlednding til å holde folkevalgte møter som fjernmøte, uten at det treffes vedtak av 

kommunestyret om dette.  

 

Alternative løsninger 

  

Et alternativt forslag til vedtak kan være at kun noen bestemte folkevalgte organer, dvs f.eks. 

kommunestyret, formannskapet og/eller noen eller alle hovedutvalgene og rådene, gis 

anledning til å holde møter som fjernmøter. Et slikt vedtak vil kunne lyde som følger:  

 

«Følgende folkevalgte organer i Ringerike kommune har adgang til å holde møter som 

fjernmøter: […….]». 

 

Kommunestyret kan også velge ikke å gi noen folkevalgte organer i Ringerike kommune 

adgang til å holde møter som fjernmøter.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

 

Den teknologiske utviklingen og samfunnsutviklingen har medført at betenkelighetene ved 

fjernmøter er mindre. Fysisk tilstedeværelse i samme rom har sine fordeler. På den andre siden 

har mange folkevalgte en hektisk hverdag, hvor det er behov for raske og effektive møter, og 

hvor det å kunne unngå reisetid vil være en fordel. Fjernmøter i ulike former er også blitt stadig 

mer vanlig på andre områder i samfunnet. Ringerike kommune har for å begrense spredningen 

av Covid-19 viruset gjennomført flere folkevalgte møter som fjernmøter, da i medhold av 

ovennevnte midlertidige forskrift. Etter rådmannens vurdering har dette fungert 

tilfredsstillende.  

 

Etter rådmannens vurdering bør kommunestyret åpne opp for adgangen til å holde møter som 

fjernmøter. Det vil i så tilfelle bli opp til organets leder, eventuelt organet selv, å avgjøre om et 

møte skal avholdes som fjernmøte. Det er grunn til å tro at det i denne vurderingen vil bli sett 

hen til sakslisten for møtet. Dersom en sak haster, og det er behov for et ekstraordinært møte 

innen kort tid, vil det også kunne være ønskelig at møtet kan holdes som fjernmøte, da spart 

reisetid vil kunne gjøre det enklere å finne et møtetidspunkt som passer for de fleste av 

organets medlemmer.  

 

Skulle kommunestyret treffe vedtak i tråd med rådmannens anbefaling, kan kommunestyret til 

enhver tid treffe nytt vedtak og trekke adgangen tilbake, f.eks. dersom ordningen viser seg ikke 

å fungere hensiktsmessig. Spørsmålet vil også bli behandlet i forbindelse med vedtakelsen av 

nytt reglement for kommunestyret og andre folkevalgte organer.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.09.2020 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 20/4215-2   Arkiv: 038  

 

 

Viken Kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 01.07.2020 for Viken kommunerevisjon IKS. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Viken kommunerevisjon IKS er en sammenslåing av tidligere Buskerud kommunerevisjon IKS 

(BKR) og Follo distriktsrevisjon IKS (FDR). Formålet med sammenslåingen var å etablere en 

større og sterkere faglig revisjonsenhet som følge av endringer i eksterne rammevilkår gjennom 

kommune- og regionreformen, og økt etterspørsel etter spesialkompetanse og bredde i 

kommunerevisjonens tjenestetilbud.  

 

FDR gikk inn i BKR, og selskapet endret sitt navn til Viken kommunerevisjon IKS (VKR). 

Selskapsavtale ble vedtatt av alle eierne i mai og juni 2019, og endringene ble registrert i 

Brønnøysund i desember 2019. 

 

VKR har frem til 1. juli 2020 hatt ansvar for revisjon av Buskerud fylkeskommune, samt 

Drammen, Enebakk, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nesodden, 

Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande, Sigdal, Svelvik, Øvre Eiker og Ås kommune. 

Selskapet har hovedkontor i Drammen, med avdelingskontor på Hønefoss og i Ski. 

 

VKR må ha en ny selskapsavtale som følge av endringer på eiersiden pga kommune- og 

regionreformen, samt nye deltakerkommuner fra Hallingdal. Ny selskapsavtale må vedtas av 

kommunestyret i alle eierkommunene. 

 

VKR har fått frist fra foretaksregisteret til 1. november 2020 for å registrere ny selskapsavtale. 

Før dette må det foreligge likelydende vedtak fra alle eierkommune. Eierkommunene har fått 

frist til å legge frem saken for kommunestyrene senest innen utløpet av oktober 2020.  

 

Beskrivelse av saken 



- 

 

Endringer på eiersiden som følge av kommune- og regionreformen: 

 Sande kommune slo seg sammen med Holmestrand kommune fra 1.1.2020, og nye 

Holmestrand kommune har valgt Vestfold og Telemark revisjon IKS som revisor. VKR 

har gjennomført revisjon av årsregnskapet for 2019, og Sande/Holmestrand kommune 

trer ut som deltaker i VKR fra 1.7.2020. 

 Buskerud fylkeskommune slo seg sammen med fylkeskommunene i Akershus og 

Østfold til Viken fylkeskommune fra 1.1.2020. Viken fylkeskommune har vedtatt en 

revisjonsordning med egen ansatt revisjon, Viken fylkesrevisjon. VKR har gjennomført 

revisjon av årsregnskapet for Buskerud fylkeskommune for 2019, og fylkeskommunen 

trer ut som deltaker i VKR fra 1.7.2020. 

 Nedre Eiker, Svelvik og Drammen kommune har slått seg sammen til nye Drammen 

kommune fra 1.1.2020. Kommunestyret i nye Drammen kommune har valgt VKR som 

revisor. 

Endringer på eiersiden som følge av nye kommuner i Hallingdal: 

Hol og Flå kommune vedtok i mai og juni 2019 å velge VKR som ny revisor. VKR har utført 

revisjon av årsregnskapet for 2019 for disse kommunene.  

Videre vedtok kommunene Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål i juni 2020 å velge VKR som sin 

revisor, og at kommunene blir deltaker i VKR gjennom å tre inn i selskapsavtalen. 

Kommunene har gitt uttrykk for at det er ønskelig at VKR etablerer et avdelingskontor i 

Hallingdal, slik at lokale kompetanseplasser sikres. Selskapet er i gang med 

rekrutteringsprosessen, for å kunne bemanne et avdelingskontor med nødvendig kompetanse. 

 

Juridiske forhold  

Ny selskapsavtale fra 1.7.2020: 

Som følge av endringene ovenfor, er det behov for ny selskapsavtale for VKR. Avtalen må 

vedtas av kommunestyret i alle eierkommunene, og det må fattes likelydende vedtak. Avtalen 

er datert 01.07.2020, og trer i kraft når den er vedtatt av samtlige eiere. 

Selskapsavtalen er basert på forutsetningene i utredningen som ble foretatt i forbindelse med 

sammenslåingen av FDR og BKR til VKR, og avtalen som ble vedtatt av eierkommunene i 

2019 for VKR.  

Deltakere i selskaper er endret, og det er innarbeidet et lite innskudd for de nye kommunene. 

Deltakerne gjør ikke ytterligere innskudd i selskapet. Deltakernes eierandel og ansvar er basert 

en beregning hvor ¼ av andelene er fordelt likt på deltakerne, mens de resterende ¾ er fordelt 

etter driftsinntekter, avrundet til en desimal. Ansvarsfordelingen reflekterer størrelsen på 

kommunene, men likevel slik at alle deltakerne får en viss representasjon. 



- 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av én representant fra hver av 

deltakerne. Hver representant skal ha to personlige vararepresentanter. Valget skjer normalt 

for en periode på fire (4) år og følger kommunestyrets valgperiode. Deltakerne har stemmerett 

i forhold til sin eierandel. 

Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nesbyen og Ål kommuner må velge en fast representant til 

representantskapet, samt to personlige vararepresentanter samtidig som selskapsavtalen vedtas. 

De øvrige kommunene, herunder Ringerike kommune, har valgt representanter for perioden 

2019-2023. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 
 

Ingen.  

 

Rådmannens vurdering 

Som følge av endringer på eiersiden pga kommune – og regionreformen, samt nye 

deltakerkommuner fra Hallingdal må ny selskapsavtale vedtas av kommunestyret i alle 

eierkommunene. Rådmannen gir sin tilslutning til den foreslåtte nye selskapsavtalen, og 

anbefaler at denne vedtas av kommunestyret.  

 

Vedlegg 

Selskapsavtale - 01.07.2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 



Selskapsavtale for Viken kommunerevisjon IKS – 01.0 7 .2020

1

1

SE LSKAPSAVTALE

FOR

VI KE N KOM M U N E RE VI SJON I KS

Organisasjonsnummer 985 731 098

§ 1. Foretaket

Viken K ommunerevisjon IKS er e t interkommunal t selskap opprettet med hjemmel i L ov om
interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr 6 .

§ 2. Deltak erne i selskapet

Deltakere i selskapet er :

• Drammen kommune (org.nr 921 234 554)
• Enebakk kommune (org.nr 964 949 581)
• Flesberg kommune (org.nr 940 898 862)
• Flå kommune (org.nr 964 951 462)
• Gol kommune (org.nr 964 952 612)
• Hemsedal kommune (org.nr 964 952 701)
• Hol kommune (org.nr 944 889 116)
• Kongsberg kommune (org.nr 942 402 465)
• Krødsherad kommune (org.nr 964 962 855)
• Modum kommune (org.nr 970 491 589)
• Nesbyen kommune (org.nr 964 951 640)
• Nesodden kommune (org.nr 944 383 565)
• Nore og Uvdal kommune (org.nr 964 950 946)
• Ringerike kommune (org.nr 940 100 925)
• Rollag kommune (org.nr 964 963 282)
• Sigdal kommune (org.nr 964 962 766)
• Øvre Eiker kommune (org.nr 954 597 482)
• Ål kommune (org.nr 864 952 992)
• Ås kommune (org.nr 964 948 798)
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§ 3. Selskapets formål

Selskapets formål er å utføre l ovpålagte r evisjonsoppgaver for deltakerne etter gjeldende Lov om
kommuner og fylkeskommuner (k ommune lov en) med tilhørende forskrifter . Revisjonsarbeidet
omfatter regnskapsrevisjon , forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll . Selskapet utfører også andre
tjenester, herunder undersøkelse r , så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor.

Selskapet kan påta seg oppdrag for andre enn selskapets deltakere så fremt dette ikke er i strid med
gjeldende bestemmelser om revisjon og annen lovgivning.

Selskapet yter også andre former for rådgivning og veiledning re latert til kommunal og
fylkeskommunal drift , så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor .

Selskapet har ikke erverv til formål.

§ 4 . Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Drammen kommune .

§ 5 . Innskuddsplikt

Deltakernes samlede innskudd fordeler seg på følgende måte:

Deltaker Samlet innskudd
Drammen kommune 409 000
Enebakk kommune 60 000
Flesberg kommune 21 000
Flå kommune 27 000
Gol kommune 49 000
Hemsedal kommune 34 000
Hol kommune 51 000
Kongsberg kommune 185 000
Krødsherad kommune 12 000
Modum kommune 65 000
Nesbyen kommune 40 000
Nesodden kommune 103 000
Nore og Uvdal kommune 22 000
Ringerike kommune 146 000
Rollag kommune 16 000
Sigdal kommune 27 000
Øvre Eiker kommune 70 000
Ål kommune 52 000
Ås kommune 105 000
Sum 1 494 000

Deltakerne gjør ikke ytterligere innskudd i selskapet.
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§ 6 . E ierandeler og ansvar

Deltakernes ansvars an del er lik deltakernes eierandel med følgende fordeling:

Deltaker Eierandel i %
Drammen kommune 23,0
Enebakk kommune 4,2
Flesberg kommune 2,3
Flå kommune 1,8
Gol kommune 3,3
Hemsedal kommune 2,3
Hol kommune 3,4
Kongsberg kommune 9,1
Krødsherad kommune 2,2
Modum kommune 5,2
Nesbyen kommune 2,7
Nesodden kommune 6,5
Nore og Uvdal kommune 2, 6
Ringerike kommune 10,0
Rollag kommune 2,0
Sigdal kommune 2,5
Øvre Eiker kommune 6,6
Ål kommune 3,5
Ås kommune 6,8

Nye deltaker e godkjennes av kommunestyrene og nye eier andeler beregnes. Tilsvarende gjelder ved
uttreden av deltaker e .

§ 7 . Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av én representant fra hver av
deltak er ne . Hver representant har to personlige vararepresentanter. Valget skjer normalt for en
periode på fire ( 4 ) år og følger kommunestyrets valgperiode.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Deltakerne har stemmerett i forhold til sin eierandel. Ved voterin ger vektes den enkelte delt aker s
stemme svarende til deltakernes eierandel i selskapet med utgangspunkt i fremmøtte deltakere.

§ 8 . Representantskapets møter

Representantskapets leder innka ller til representantskapsmøte. Innkalling til representant -
skapsmøte skal skje skriftlig og minst fire (4) uker før møtet. Innkallingen skal inneholde en saksliste.

Ordinært r epresentantskapsmøte skal holdes 1. halvår innen 30.4. og i 2. halvår innen 15.12.
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Ordinært representantskapsmøte i 1. halvår skal behandle:
1. Års beretning
2. Å rs regnskap
3. Valg til styret
4 . Valg av valgkomité
5. Valg av revisor .

Ordinært representantskapsmøte i 2. halvår skal behandle:
1. Økonomiplan for de fire neste budsjettår
2. Årsbudsjett for kommende kalenderår.

For øvri g skal representantskapet avgjøre:
1. Andre saker som i henhold til lovgivningen skal avgjøres av representantskapet .
2. Andre saker som styret forbereder og legge r frem for representantskapet .

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av
møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Representantskapet selv kan vedta deltagelse i annet interkommunalt selskap innenfo r sitt formål og
ansvarsområde. Kjøp av aksjer i andre selskaper og i nngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler av
strategisk art avgjøres av representantskapet.

Representantskapets leder kan på eget initiativ, eller dersom to styremedlemmer eller min s t en av
deltakerne ber om det, kal le inn til representantskapsmøte med kortere frist, minimum to ( 2 ) uker, i
de tilfeller dette er påtrengende nødvendig.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet . A lle styremedlemmene og daglig
leder har møte - og talerett.

§ 9 . Styret

Styret bestå r av seks ( 6 ) medlemmer og tre ( 3 ) prioriterte varamedlemmer. Styremedlemmer og vara
velges av representantskapet og velges for to år. Styret sitter til nytt styre er valgt. Hvert år velges
halvparten av medlemmene. Ett av medlemmene og varamedlemmet velges av og blant de ansatte i
selskapet.

Daglig leder har innstillings - , møte - og talerett i styremøter, om styret ikke for det enkelte tilfellet
bestemmer noe annet.

Hvert styremedlem har en stemme.

Styremøter avholdes når lederen finner det påkrevd eller når medlem av styret eller daglig leder
krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal, så langt mulig, inneholde en saksliste
utarbeidet av styrelederen.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, deriblant leder eller
nestleder. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende – men likevel mer enn
1/3 - del av samtlige styremedlemmer – har stemt for. Ved stemmelikhet e r møteleders stemme
avgjørende.
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Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapet formål, selskapsavtalen, selskapets
årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.

Styret ansetter daglig leder . Styret skal fø re tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret s godtgjøre l s e fastsettes av representantskapet.

§ 10. Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité på tre medlemmer. Representantskapet velger komitéens leder og
medlemmer.

Valgkomitéen skal sammensettes slik at hensynet til eierfellesskapets interesser blir ivaretatt.
Flertallet i komitéen skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Daglig leder eller andre
ledende ansatte kan ikke være medlem av komitéen.

Valg komitéen foreslår kandidater til styret.

Valgkomitéens funksjonstid er to år.

§ 1 1 . Daglig leder

Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som
styret gir vedrørende driften av selskapet.

Daglig leder er representantskapets og styrets sekretær og saksbehandler . Daglig leder har tale - og
forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne
møte.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor
betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig
leder myndighet til det, eller når styrets be slutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for
selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

Daglig leders fullmakter fastsettes i egen instruks for daglig leder.

§ 1 2 . Representasjon og signatur

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan delegere til daglig leder , eller til
daglig leder sammen med ett styremedlem , retten til å tegne firmaet. Slik deleg ering må meldes til
Foretaksregister e t.

Daglig leder representerer selskapet i saker i den daglige driften som faller inn under daglig leders
myndighet, jfr. § 11 .
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§ 1 3 . Lån og garantistillelse

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak i henhold til den til enhver tid
gjeldende lovverk , dog begrenset til kr 3 ,0 mill.

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser.

Selskapet kan ikke foreta utlån.

§ 1 4 . Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i selskapet.

Viken k ommunerevisjon IKS skal være tilknyttet en arbeidsgiverorganisasjon og være medlem av
kollektiv pensjonsordning .

Styret fastsetter rammer og lønnsbetingelser for daglig leder.

§ 1 5 . Regnskap og revisjon

Regnskapet skal avgis etter regnskapsloven. Regnskapet og årsberetningen fastsettes av
representantskapet. Styret fremlegger forslag til årsregnskap og årsberetning.

Revisor velges av representantskapet .

§ 1 6 . Uttreden

En deltaker kan med ett års (12 måneders) skriftlig varsel, på grunnlag av vedtak i kommunestyret
eller fylkestinget, si opp sitt deltakerforhold i selskapet med virkning fra 1.7. det enkelte år og kreve
seg utløst av selskapet.

Ved uttreden fra selskapet hefter deltakeren for sin andel av selskapsforpliktelsene på
uttredelsestidspunktet , jfr. § 6 i selskapsavtalen .

Ved uttreden skal ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser dekkes etter følgende prinsipper:

1. Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra de tidligere enhetene
Buskerud kommunerevisjon IKS (org.nr. 985 731 098) og Follo distriktsrevisjon IKS (org.
nr. 914 022 134) , fordeles på deltakerne i Buskerud K ommunerevisjon IKS og Follo
distriktsrevisjon IKS basert på eierandel i de respektive selskapene pr 31.12.2019.

2. Forpliktels er for oppsatte og løpende pensjoner i selskapet som har inntrådt etter
1. 1. 2020 baseres på eierandeler i selskapet.

3. Pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på uttredelsestidspunktet baseres på
eierandel i selskapet.
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Alle beregninger gjøres på grun nlag av de prinsipper som benyttes av Pensjonskontoret i
”Overføringsavtalens sikringsordning”. Ved endringer i pensjonslovgivning eller pensjonsordninger
skal disse prinsippene for fordeling av de historiske pensjonsforpliktelsene fortsatt gjelde for
del takerne i selskapet.

§ 1 7 . Oppløsning og avvikling

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Forslag til oppløsning av selskapet må
vedtas enstemmig av representantskapet, jfr. Lov om interkommunale selskaper § 32.

Eventuelle tvister i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning avgjøres ved voldgift,
om ikke annen løsning følger av lov eller forskrift.

§ 1 8 . Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende Lov om interkommunale selskaper om forhold som ikke
er regulert i denne avtalen .

§ 19 . Ikrafttredelse og endring

Selskapsavtalen trer i kraft når den er vedtatt av samtlige eiere.

Endringer av selskapsavtalen skal gjøres i tråd med L ov om interkommunale selskaper § 4, 2. ledd.
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Arkivsaksnr.: 20/2808-1   Arkiv:   

 

IKA Kongsberg, - selskapsavtale  
 

Forslag til vedtak: 

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

Kongsberg) 2021 godkjennes. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

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

organisert som et interkommunalt selskap i 2003. I 2020 har selskapet 38 eiere. 

Sigdal kommune har søkt om å bli medeier i selskapet fra 1.6.2020. Styret behandlet søknaden 

på styremøtet 28.5.2020. Styret anbefalte opptak av Sigdal kommune som ny eier i selskapet 

og at dette effektueres ved at ny selskapsavtale sendes dagens deltakere og Sigdal kommune 

for behandling av utvidelsen. 

 

Beskrivelse av saken 

En utvidelse av eiere i selskapet reguleres i IKA Kongsbergs selskapsavtale §§ 1 og 5, og en 

endring av eiere i selskapet krever justering av §§ 1 og 5 (eiere og eierandeler) i IKA 

Kongsbergs selskapsavtale. Utvidelsen er formelt godkjent når alle deltakere har behandlet og 

godkjent ny selskapsavtale med likelydende vedtak i alle deltakeres øverste politiske organ 

(hjemlet i Lov om interkommunale selskap § 4). 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

Utvidelsen av selskapets deltakere har ingen negative økonomiske konsekvenser for eierne. 

Heller har det en positiv effekt ved at eierandeler og garantisum vil bli redusert, og også 

synergieffekten en utvidelse gir for selskapets robusthet. 

Tjenester til ny eier løses innenfor dagens infrastruktur og rammer. Rådmannen anbefaler at 

kommunestyret slutter seg til styrets positive anbefaling. 

 

Vedlegg 



 IKA Kongsberg, - selskapsavtale 2021. 

 Oversikt over deltakeres eierandel og garantisum. 
 

 

 

 Ringerike kommune, 10.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

  

          rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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IKA KONGSBERG 

§ 1. Navn 
 
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) er et interkommunalt 
selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. 
Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper kan være eiere i selskapet. 
  
Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS". 
 
Selskapet har 39 eiere: 
 
Bamble kommune 
Drangedal kommune 
Flesberg kommune 
Flå kommune 
Fyresdal kommune 
Færder kommune 
Gol kommune 
Hemsedal kommune 
Hjartdal kommune 
Hol kommune 
Hole kommune 
Holmestrand kommune 
Horten kommune 
  

Kongsberg kommune 
Kragerø kommune 
Krødsherad kommune 
Kviteseid kommune 
Larvik kommune 
Midt-Telemark kommune 
Modum kommune 
Nesbyen kommune  
Nissedal kommune 
Nome kommune 
Nore og Uvdal kommune 
Porsgrunn kommune 
Ringerike kommune 
 

Rollag kommune 
Sandefjord kommune 
Seljord kommune 
Sigdal kommune 
Siljan kommune 
Skien kommune 
Tinn kommune 
Tokke kommune 
Tønsberg kommune 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Viken fylkeskommune 
Vinje kommune 
Ål kommune 

§ 2. Rettslig status  
 
Selskapet er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.  
 
Selskapet skal være registrert i Foretaksregisteret.  
 
§ 3. Hovedkontor  
 
Selskapet har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune.  
 
§ 4. Formål og ansvarsområde  
 
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og 
effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere 
som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.  
 
Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta 
privatarkiv. 
 
Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om offentlige arkiv. 
 
§ 5. Eiertilskudd og eierandel  
 
Eierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. 
Eiertilskuddet er beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet og et grunnbeløp vedtatt av  
representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, det vil si interkommunale 
selskap, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.   
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Fordeling av eierandel for hver enkelt eier skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av 
hver enkelte eier.  
 
Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er regnet ut i fra hver enkelt eiers årlige tilskudd til 
selskapet.  
 

Deltakere 

  Andel   Andel 

Bamble kommune 2,45 Modum kommune 2,46 

Drangedal kommune 1,18 Nesbyen kommune 1,09 

Flesberg kommune 1,01 Nissedal kommune 0,86 

Flå kommune 0,81 Nome kommune 1,49 

Fyresdal kommune 0,84 Nore og Uvdal kommune 0,98 

Færder kommune 3,86 Porsgrunn kommune 4,94 

Gol kommune 1,25 Ringerike kommune 4,3 

Hemsedal kommune 0,99 Rollag kommune 0,85 

Hjartdal kommune 0,88 Sandefjord kommune 7,99 

Hol kommune 1,23 Seljord kommune 1,04 

Hole kommune 1,52 Sigdal kommune 1,11 

Holmestrand kommune 4,39 Siljan kommune 0,97 

Horten kommune 3,93 Skien kommune 7,01 

Kongsberg kommune 3,97 Tinn kommune 1,38 

Kragerø kommune 2,04 Tokke kommune 0,95 

Krødsherad kommune 0,95 Tønsberg kommune 7,89 

Kviteseid kommune 0,98 Vestfold og Telemark fylkeskommune 6,48 

Larvik kommune 6,14 Viken fylkeskommune 4,74 

Midt-Telemark kommune 2,65 Vinje kommune 1,14 

    Ål kommune 1,26 

 
Eierandelen justeres ved inn- og utmelding og ved sammenslåing av kommuner/fylkeskommuner. 
 
§ 6. Ansvarsfordeling  
 
Den enkelte eier hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, 
jf Lov om interkommunale selskap § 3, første ledd.  
 
§ 7. Selskapets organ  
 
Selskapet skal ha følgende tre organer:  
- Representantskapet  
- Styret  
- Daglig leder 
 
§ 8. Representantskapet  
 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 
 
Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med én representant hver.  
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Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant. Er et interkommunalt 
selskap eier, oppnevner selskapets representantskap dets representant. Det skal oppnevnes minimum 
ett varamedlem for hver av de faste medlemmene. 
 
Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg 
eller flertallsvalg.  
 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 
 
Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.  
 
Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte eier 
kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den 
gjenværende del av valgperioden.  
 
§ 9. Representantskapets møter  
 
Ordinært representantskapsmøte skal innkalles innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært 
representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste. 
Med tilsvarende frist skal også de enkelte eiere varsles.  
 
Innkalling til representantskapet følger ellers de regler som framgår av lov om interkommunale 
selskaper § 8. 
 
Ordinært representantskapsmøte behandler:  
 
1. Valg av protokollkomité med to medlemmer 
2. Årsmelding og regnskap 
3. Budsjett, økonomiplan 
4. Rammer for låneopptak og tilskudd fra eierne 
5. Valg av revisor 
6. Valg til styret 
7. Valg av valgkomité med minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for to år 
 
Representantskapets leder innkaller representantskapet. 
 
Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte ved behandling av særskilt angitte spørsmål. 
Det skal innkalles skriftlig med to ukers varsel når to styremedlemmer, revisor eller ett/flere 
representantskapsmedlemmer/eiere ber om det eller om representantskapets leder finner behov for 
dette.  
 
Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig 
leder har møte- og talerett.  
 
Representantskapet kan gjøre vedtak når minst to tredjedeler av eierne er til stede.  
Ved votering har hver tilstedeværende eier en stemme hver. 
 
Protokollkomiteen utferdiger og undertegner protokoll fra representantskapets møter.  
 
§ 10. Budsjettbehandlingen 
  
Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan. 
 



  
   

 Vår dato  Vår referanse 5 av 8 

 03.06.2020  FE - 026, TI - 
&01/2020000910 - 1 

IKA KONGSBERG 

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjett og økonomiplan. Dersom styrets forslag 
går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i eiernes 
økonomiplan, skal representantskapet og eierne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om 
styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.  
 
De til enhver tid gjeldende forskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhold av lov om 
interkommunale selskap skal gjelde for virksomheten. 
 
Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1. september hvert år.  
 
Budsjettet er ikke endelig før alle eiernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45. 
  
Styret skal utarbeide slike økonomirapporter som representantskapet beslutter.  
 
§ 11. Styret  
 
Styret skal ha seks medlemmer, hvorav fem velges av representantskapet etter valgkomiteens 
innstilling. De valgte styremedlemmene skal ha tre nummererte varamedlemmer. Styrets medlemmer 
og varamedlemmer skal velges av representantskapet for to år. Blant styrets medlemmer velges av 
representantskapet styrets leder og nestleder for ett år av gangen. De ansatte velger et styremedlem 
med vara. Medlemmet har rettigheter i styret i henhold til kommunelovens § 26 pkt 1 og 2.  
 
Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved 
representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det 
nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.  
 
Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i 
henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for at saker som skal behandles i 
ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets 
vedtak. Styret kan bare ta opp lån eller påføre eierne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig 
vedtak om dette i representantskapet. 
  
Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan 
delegere til daglig leder å tilsette selskapets øvrige personale.  
 
Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.  
 
Styret representerer selskapet utad og tegner firmaet. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å 
tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap. 
 
§ 12. Styrets møter 
 
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller 
møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til 
stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll som 
godkjennes av styret.  
 
Styret fastsetter daglig leders lønn. 
 
Styret vedtar personalreglement for selskapet. 
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§ 13. Daglig leder  
 
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. 
 
Daglig leder har sekretariatsfunksjonene og ansvaret for saksframlegg til styret. Vedkommende har 
tale- og forslagsrett i styrets møter.  
 
§ 14. Organisering av tilsynsfunksjoner  
 
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og 
om økonomi og personalforhold. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har 
nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets 
møteprotokoller skal fortløpende sendes til eierne.  
 
§ 15.  Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet til annen lovgivning  
 
Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, 
offentlighetsloven og personopplysningsloven.  
 
Reglene om habilitet i kommuneloven gjelder for selskapets organer. 
For områder som ikke direkte er regulert i selskapsavtalen gjelder de til enhver tid gjeldende regler i lov 
om interkommunale selskaper. 
 
§ 16. Økonomiforvaltning  
 
Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. 
 
Regnskap, budsjett og økonomiforvaltning ellers skal følge regler i lov om interkommunale selskaper 
og de til enhver tid gjeldende forskrifter for slike selskaper. 
 
§ 17. Låneopptak og garantistillelse  
 
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på NOK 170 000 000 for selskapets samlede låneopptak. 
For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om 
interkommunale selskaper og tilhørende forskriftsverk. 
 
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 
forpliktelser. Virksomheten kan selv ikke låne ut penger.  
 
Dersom det kreves garantistillelse fra eierne, må dette vedtas av de respektive 
kommunestyrene/fylkesting. Den enkelte eier garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer 
eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i overensstemmelse med bestemmelsene i 
kommuneloven § 51 nr. 2.  
 
§ 18. Arbeidsgiveransvar  
 
Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.  
Styret avgjør tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon. 
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§ 19. Møtegodtgjørelse m.v. 
 
Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av 
representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende 
reglene i kommuneloven § 41.  
 
Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer. 
 
§ 20. Endring av selskapsavtalen  
 
Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For 
eiere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet. 
 
Endringer i selskapsavtalen som gjelder de punktene som lov om interkommunale selskap § 4 tredje 
ledd setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et likelydende 
vedtak om dette.  
 
Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte 
stemmene. 
 
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av 
Eierne.  
 
Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse 
fremmes for behandling hos eierne.  
 
§ 21. Nye eiere 
 
En ny eier må tilfredsstille kravene i § 1, samt at det kreves samtykke fra alle øvrige eiere. 
 
En ny eier påtar seg de samme forpliktelser for selskapet som gjelder for eksisterende eiere, samt vil 
være bundet av alle tidligere fattede vedtak og beslutninger som selskapet har fattet. 
 
I tillegg til det faste eiertilskuddet beskrevet i § 5, betaler ny eier et inntredelsestilskudd tilsvarende 
50% av det årlige eiertilskuddet. 
 
§ 22. Utelukking, uttreden og oppløsning  
 
Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne enstemmig 
vedta at vedkommende Eier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale 
selskaper § 31.  
 
Den enkelte eier kan med 1 – ett - års skriftlig varsel ensidig si opp sitt eierskap etter reglene i lov om 
interkommunale selskaper § 30.  Oppsigelsen får uansett ikke virkning før etter 31.12 året oppsigelsen 
ble levert. 
 
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om 
oppløsning må godkjennes av samtlige eiere og av departementet.  
 
Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om 
interkommunale selskaper § 30.  
 



  
   

 Vår dato  Vår referanse 8 av 8 

 03.06.2020  FE - 026, TI - 
&01/2020000910 - 1 

IKA KONGSBERG 

Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§ 33-38 og 
eventuelle forutsetninger/føringer fra departementet. 
 
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  
 
§ 23. Ikrafttredelse 
 
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av samtlige eieres øverste politiske 
organ. 
 



Garantisum Andel Garantisum Andel Innbyggertall
Deltakere
Bamble kommune 3 297 799 2,485 % 3 123 962 2,45 % 14 061
Drangedal kommune 1 591 550 1,199 % 1 506 426 1,18 % 4 060
Flesberg kommune 1 361 753 1,026 % 1 290 667 1,01 % 2 688
Flå kommune 1 089 511 0,821 % 1 033 078 0,81 % 1 050
Fyresdal kommune 1 128 308 0,850 % 1 070 348 0,84 % 1 287
Færder kommune 5 183 941 3,906 % 4 921 180 3,86 % 26 730
Gol kommune 1 673 786 1,261 % 1 592 604 1,25 % 4 608
Hemsedal kommune 1 326 438 1,000 % 1 258 901 0,99 % 2 486
Hjartdal kommune 1 175 727 0,886 % 1 115 324 0,88 % 1 573
Hol kommune 1 656 709 1,248 % 1 566 342 1,23 % 4 441
Hole kommune 2 049 983 1,545 % 1 937 158 1,52 % 6 799
Holmestrand kommune 5 868 288 4,444 % 5 593 385 4,39 % 24 275
Horten kommune 5 278 764 3,978 % 5 009 275 3,93 % 27 351
Kongsberg kommune 5 300 750 3,994 % 5 062 046 3,97 % 27 723
Kragerø kommune 2 746 957 2,070 % 2 601 777 2,04 % 10 380
Krødsherad kommune 1 286 314 0,969 % 1 215 812 0,95 % 2 212
Kviteseid kommune 1 313 505 0,990 % 1 245 849 0,98 % 2 403
Larvik kommune 8 236 078 6,206 % 7 825 611 6,14 % 47 204
Midt-Telemark kommune 3 641 201 2,744 % 3 378 322 2,65 % 10 444
Modum kommune 3 281 496 2,473 % 3 131 623 2,46 % 14 115
Nesbyen kommune 1 464 714 1,104 % 1 382 664 1,09 % 3 273
Nissedal kommune 1 159 810 0,874 % 1 095 667 0,86 % 1 448
Nome kommune 1 999 083 1,506 % 1 892 496 1,49 % 6 515
Nore og Uvdal kommune 1 320 966 0,995 % 1 251 510 0,98 % 2 439
Porsgrunn kommune 6 608 381 4,980 % 6 292 536 4,94 % 36 397
Ringerike kommune 5 743 606 4,328 % 5 475 992 4,30 % 30 641
Rollag kommune 1 150 359 0,867 % 1 086 546 0,85 % 1 390
Sandefjord kommune 10 653 618 8,028 % 10 174 804 7,99 % 63 764
Seljord kommune 1 401 544 1,056 % 1 322 119 1,04 % 2 888
Sigdal kommune 0 0 1 416 789 1,11 % 3 490
Siljan kommune 1 301 236 0,981 % 1 235 941 0,97 % 2 340
Skien kommune 9 363 486 7,056 % 8 923 320 7,01 % 54 942
Tinn kommune 1 873 408 1,412 % 1 762 915 1,38 % 5 691
Tokke kommune 1 284 490 0,968 % 1 214 082 0,95 % 2 201
Tønsberg kommune 10 624 083 7,984 % 10 049 491 7,89 % 55 706
Vestfold og Telemark fylkeskommune 8 702 940 6,558 % 8 254 665 6,48 % 424 396
Viken fylkeskommune (Gml. Buskerud) 6 340 218 4,778 % 6 013 644 4,74 % 283 148
Vinje kommune 1 532 360 1,155 % 1 446 039 1,14 % 3 676
Ål kommune 1 689 537 1,273 % 1 602 983 1,26 % 4 674

2020 2021
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3744-3  Arkiv: H43 &01  

 

Sak: 171/20 

 

Saksprotokoll - Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for 

vold i nære relasjoner, - Krisesenteret  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Vedlagt forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret, vedtas. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.09.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3744-2  Arkiv: H43 &01  

 

Sak: 36/20 

 

Saksprotokoll - Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for 

vold i nære relasjoner, - Krisesenteret  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Vedlagt forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret, vedtas. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3744-1   Arkiv:   

 

Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i nære 

relasjoner, - Krisesenteret  
 

Forslag til vedtak: 

Vedlagt forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret, vedtas. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Dagens samarbeidsavtale ble inngått 1.1.2015 med varighet fram til 31.1.2019. Deretter løper 

den videre for ytterligere fem år om gangen dersom den ikke sies opp innen ett år før 

utløpsdato. 

Samarbeidsmøte har ønsket en revisjon av avtalen, som effektueres i denne sak. Endringene 

består i: 

 Ajourføring av lovhenvisninger og forskrifter 

 Enkelte kosmetiske endringer, oppsett og «lay-out». 

 Tidligere avtale omhandlet ubrukte budsjettmidler ved årets slutt, som skulle 

fondsavsettet. Samarbeidsmøtet har ønsket og konkretisere et slikt fonds størrelse, og 

følgende tillegg er tatt inn i avtalens 4.1 Budsjett/Fordeling av utgifter: 

Ubrukte midler på driftsbudsjettet avsettes på fond til bruk etterfølgende år. 

Størrelsen på fondet er satt til 300 000i og vurderes i forhold til 

budsjettforhandlingene. Deltakerkommunene mottar rapport fra vertskommunen hvert 

tertial, som beskriver kostnadsutvikling og prognoser. Et evt. driftsunderskudd etter 

bruk av fondsmidler, dekkes av deltakerkommunene i henhold til folketall. 

 Den reviderte avtalen gjøres gjeldene fra 1.10.2020. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

                                                
i Sak 5 i vårmøtet 2017.  



- 

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

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

planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:  

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

3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), bærekraftige byer og tettsteder 

(mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og samarbeid for å nå målene (mål 17).  

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

eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele tiden arbeide med de andre 

bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte fokusområder.  

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

hvilken måte det blir gjort.  

 

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

Liv på land (mål 15), Mindre ulikheter (mål 10) og Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 8)  

Framlagte sak relateres betydningsmessig i forhold til mål 3 God Helse og mål 17 Samarbeid for å 

nå målene. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at revidert avtale for vertskommunesamarbeidet i forhold til krisesenteret 

vedtas. 

 

Vedlegg 

 Forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret 

 

  

 

Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Heidi Lafton, enhetsleder/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

 Avtale om Vertskommune- 

samarbeid  

om  

Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner 

(Krisesenteret) 
 

 

1 Allmenne bestemmelser 

1.1 Parter 

Partene i denne avtalen er: 

 

a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925 

b. Jevnaker kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 363 

c. Hole kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 960 010 833 

d. Modum kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 970 491 589 

e. Krødsherad kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964 962 855 

f. Sigdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964 962 766 

g. Lunner kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961381452 

h. Gran kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961381541 

i. Sør-Aurdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 819 

j. Nord-Aurdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 908 

k. Etnedal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 933 038 173 

l. Vang kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 382 246 

m. Vestre Slidre kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 382 157 

n. Øystre Slidre kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 382 068 

 

Vertskommunen og samarbeidskommunene utgjør” deltakerkommunene” og er 14 selvstendige 

rettssubjekter, heretter kalt «partene». 

1.2 Formål og rettslig grunnlag 

Den interkommunale krisesenterordningen skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til voksne 

og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, etter Lov av 1. januar 2010 om 

kommunale krisesentertilbud (Krisesenterloven).  

 

Samarbeidsavtalen om drift av felles krisesenter er inngått med hjemmel i kommuneloven av 22. juni 

2018 § 20-1. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 22-2. 

1.3 Varighet 

Avtalen er gyldig når den er godkjent i deltagerkommunenes kommunestyrer, og trer i kraft 1.10.2020. 

Fra denne dato gjelder avtalen for fem (5) år med automatisk forlengelse for fem (5) år av gangen med 

mindre den sies opp. Hver av partene kan si opp avtalen med ett (1) års varsel. Avtalen kan bare sies 

opp med virkning fra neste kalenderår. 

Se for øvrig bestemmelse om uttreden av avtalen, punkt 5.2. 

 

 



 

1.4 Samarbeidsmøtet og samarbeidsorganets oppgaver 

Det gjennomføres samarbeidsmøter mellom partene. Her møter rådmennene/kommunedirektørene 

(eller den han/hun bestemmer) fra hver deltagerkommune og leder for Krise- og kompetansesenteret. 

Samarbeidsmøtet gjennomføres med to møter per år (ett møte/halvår), og vil være et forum for strategi, 

utveksling av informasjon, behandling av avvik på systemnivå og samhandling. Samarbeidsmøtet skal 

bl.a. behandle: 

a) Budsjettspørsmål (men det er deltagerkommunene som vedtar budsjettet jfr. pkt. 4.1), 

b) Regnskap, 

c) Revisjonsrapporter,  

d) Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeidet. 

 

Ut over dette melder deltagerkommunen inn saker ved behov. 

Vertskommunen rapporterer om status/planer for samarbeidet minimum to ganger per år. 

 

1.5 Arbeidsgiverforhold 

Vertskommunen har driftsansvaret for Krise- og kompetansesenteret og ivaretar arbeidsgiveransvaret 

for alle ansatte. Krise- og kompetansesenteret inngår i Ringerike kommunes driftsorganisasjon, og 

ansettelser ved Krise- og kompetansesenteret skjer av det organ og etter de retningslinjer som gjelder 

for vertskommunen.  

2 Delegasjon og kontroll 

2.1 Delegering av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen 

 

Forutsetning for denne avtalen er at kommunestyret i samarbeidskommunen gir rådmannen/ 

kommunedirektøren i egen kommune adgang til delegering av myndighet til rådmannen/ 

kommunedirektøren i vertskommunen jfr. kommuneloven § 20-2, annet ledd. 

Rådmannen/kommunedirektøren i samarbeidskommunen delegerer til rådmannen/kommunedirektøren 

i vertskommunen å løse samarbeidskommunens oppgaver etter denne avtalen på sine vegne. Det 

forutsettes at rådmannen/kommunedirektøren i vertskommunen videredelegerer i overensstemmelse 

med vertskommunens organisasjonsstruktur og reglement, jfr. kommunelovens § 20-2, annet ledd. 

Delegasjonen fra samarbeidskommunen iht. forrige ledd skal gi rådmannen/kommunedirektøren i 

vertskommunen fullmakt til å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. 

kommunelovens § 20-2, første ledd. 

Uavhengig av den generelle fullmakten iht. forrige setning, kan samarbeidskommunen i saker som kun 

gjelder dem, avtale spesielle forhold. 

For øvrig gjelder kommuneloven § 20-2. 

Vertskommunen plikter å gi melding til fylkesmannen i Oslo og Viken når vertskommunesamarbeidet 

etableres eller endres. 

2.2 Om kontrollutvalg og lovlighetskontroll   

Plikten til å gjennomføre internkontroll, jfr krisesenterlovens § 8 påhviler vertskommunen.  

 

Vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for de tjenester som samarbeidsavtalen omfatter, jfr. 

kommuneloven § 20-9.  



 

For krav om lovlighetskontroll av virksomheten gjelder kommuneloven § 20-7. 

3 Informasjon 

Hver enkelt kommune har i nært samarbeid med vertskommunen ansvaret for å gjøre Krise- og 

kompetansesenterets tjenester kjent overfor innbyggerne i egen kommune og andre relevante instanser. 

Dette kan bl.a. skje gjennom presseoppslag, informasjonsbrosjyrer, samarbeidskommunenes 

internettsider og annet informasjonsmateriell.  
 

4 Budsjett og økonomirapportering 

4.1 Budsjett / Fordeling av utgifter 

Budsjettet skal sikre heldøgndrift og dekke de lovpålagte krav både for menn, kvinner og medfølgende 

barn, jfr. Krisesenterloven §1. 

 

Vertskommunen utarbeider utkast til årlig driftsbudsjett og oversender budsjettutkastet til 

samarbeidskommunene innen 1. september hvert år. Det er deltakerkommunene som vedtar 

budsjettene. Det enkelte budsjett er gyldig når alle kommunene har vedtatt dette. 

På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunen sine deler av utgiftene 

forskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. august hvert år. Ved opphør av 

samarbeidet, skal evt. felles investeringer etter samarbeidsavtalen fordeles forholdsmessig mellom 

deltakerkommunene etter fordelingsnøkkelen. 

Kostnadene fordeles på partene etter en kostnadsfordelingsnøkkel basert på antall innbyggere i 

kommunen den 01.01 året før budsjettåret. 

Det beregnes «administrative overheadkostnader» lik 0,7 % av samarbeidstiltakets lønnsutgifter (j.fr. 

sak 6/13 den 31.1.2013 i Ringerike kommunestyre). Administrative overheadkostnader (husleie, 

overordnet ledelse, fakturabehandling, personaladministrasjon, lønn) inkluderes i driftsbudsjettet og 

fordeles på deltakerkommunene etter kostnadsfordelingsnøkkelen. 

Ubrukte midler på driftsbudsjettet avsettes på fond til bruk etterfølgende år. Størrelsen på fondet er satt 

til kr. 300 000,- 1 og vurderes i forhold til budsjettforhandlingene. Deltakerkommunene mottar rapport 

fra vertskommunen hvert tertial, som beskriver kostnadsutvikling og prognoser. Et evt. 

driftsunderskudd etter bruk av fondsmidler, dekkes av deltakerkommunene i henhold til folketall. 

 

Samarbeidskommunene mottar tertialrapporter fra vertskommunen som beskriver kostnadsutvikling og 

prognoser. 

4.2 Regnskap 

Vertskommunen fører regnskap for senterets drift. Regnskapet følger bestemmelsene som gjelder for 

interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap i vertskommunens driftsregnskap. 

 

Vertskommunen er videre ansvarlig for å ivareta samarbeidskommunenes innsyns- og 

informasjonsbehov. 

Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA rapportering kan ivaretas av partene på en effektiv 

måte. Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og 

tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA, o.a.), blir ikke endret ved denne 

avtalen. 

                                                   
1 Sak 5 i vårmøtet 2017.  



 

 

5 Endringer og oppløsning av samarbeidet 

5.1 Utvidelse av samarbeidet 

Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for inntreden i 

samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. Utvidelse av samarbeidet med flere 

deltagere krever godkjenning i alle deltagerkommunenes kommunestyrer. 

5.2 Uttreden av samarbeidet 

Samarbeidskommunen kan med ett års skriftlig varsel si opp samarbeidet, og kreve seg utløst fra 

avtalen. Avtalen kan bare sies opp med virkning fra neste kalenderår jfr. kommuneloven § 20-8, annet 

ledd. 

Ved uttreden/avvikling av samarbeidet, vil deltakerkommunene sammen ha et ansvar for ivaretagelse 

av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling (rett til annen stilling, fortrinnsrett mv.), jfr. 

arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

For øyeblikkelig oppløsning gjelder kommuneloven § 20-8, første ledd.  

5.3 Endring av avtalen 

Forslag om endringer i denne avtalen kan tas opp til drøfting dersom det reises krav om dette fra av en 

av partene.   

Endringer i avtalen skal foretas skriftlig, undertegnes av alle parter og innføres i en endringsprotokoll 

til samarbeidsavtalen.  

5.4 Tvisteløsning 

Tvist om avtalen eller om hvordan elementer i avtalen skal forstås, løses gjennom forhandlinger 

mellom partene og avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i 

Oslo og Viken (vertskommunens fylke) dersom enighet gjennom forhandlinger ikke oppnås. Det 

samme gjelder tvist om utgiftsfordelingen.  

 

6 Ikrafttredelse 

 
Avtalen trer i kraft 01.10.20. Deltakerkommunene forplikter seg til å gjennomføre 

kommunestyrebehandling og delegere myndighet til vertskommunen iht. bestemmelsene i avtalens pkt. 

2.1 innen avtalt ikrafttredelsestidspunkt.  

 

 

 

Ringerike kommune xx/xx.20    Sør-Aurdal kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 

Hole kommune xx/xx.20     Nord-Aurdal kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 



 

Modum kommune xx/xx.20     Etnedal kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 

Krødsherad kommune xx/xx.20    Vang kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 

Sigdal kommune xx/xx.20     Vestre Slidre kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 

Jevnaker kommune xx/xx.20     Øystre Slidre kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 

Lunner kommune xx/xx.20     Gran kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3229-6  Arkiv: F00 &20  

 

Sak: 167/20 

 

Saksprotokoll - Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.09.2020: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til tillegg: 

«Trine Sandum overtar Anne Katrine Korneliussens plass i utvalget fra dags dato» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslaget fra Ohren (Ap) ble ikke votert over. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3229-5  Arkiv: F00 &20  

 

Sak: 33/20 

 

Saksprotokoll - Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3229-3  Arkiv: F00 &20  

 

Sak: 10/20 

 

Saksprotokoll - Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 01.09.2020: 

 

Enhetsleder Heidi Elisabeth Lafton orienterte om «Strukturutredning for helse og 

omsorgstjenesten - status og framdrift»  

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3229-4  Arkiv: F00 &20  

 

Sak: 5/20 

 

Saksprotokoll - Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  

 

Vedtak i Integreringsrådet: 

 
Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

Integreringsrådet holdes informert i prosessen underveis og at det gis mulighet til eventuelt å 

komme med innspill  

Ref. – kommentaren om at spørreskjema vil bli sendt ut. 

 
 

Behandling i Integreringsrådet 31.08.2020: 

 

Enhetsleder Heidi Elisabeth Lafton orienterte om «Strukturutredning for helse og 

omsorgstjenesten - status og framdrift. 

Leder fremmet følgende forslag til tilleggskommentar til rådmannes forslag til vedtak.: «Rådet 

holdes informert i prosessen underveis og at det gis mulighet til eventuelt å komme med 

innspill  

Ref. – kommentaren om at spørreskjema vil bli sendt ut.» 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3229-2  Arkiv: F00 &20  

 

Sak: 17/20 

 

Saksprotokoll - Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 31.08.2020: 

 

Enhetsleder Heidi Elisabeth Lafton orienterte om «Strukturutredning for helse og 

omsorgstjenesten - status og framdrift»  

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Integreringsrådet 

Rådet for funksjonhemmede 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Strategi og plan 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3229-1   Arkiv:   

 

Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  
 

Forslag til vedtak: 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har besluttet å utrede fremtidig tjenestestruktur i helse- og 

omsorgssektoren. Det er redegjort for mandatet i sak 59/20 til Formannskapet. 

Fomannskapet vedtok 24.03.2020: 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

Kommunestyret vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet/ 

i prosjektet, med utredning om behov for økning av antall sykehjemsplasser (korttids- 

og permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og videre framover. 

Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere 

plasser med sykehjemstandard; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, 

verbalforslag) 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen og utvider samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 Runar Johansen (H) 



- 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet har framdrift som planlagt. Det er engasjert prosessveileder fra OPAK AS og den 

politiske samarbeidsgruppen har hatt to møter. Prosjektstyringsdokumentet er nå ferdigstilt. 

 

Prosjektleder vil presentere prosjektstyringsdokumentet og orientere om status og framdrift i 

arbeidet. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

God helse, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og tettsteder, mindre ulikheter, 

anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4336-1   Arkiv:   

Strukturutredning helse og omsorg - opprettelse av adhocutvalg  
 

Forslag til vedtak: 

1. Det opprettes en adhocutvalg som skal lede arbeidet med behovsanalyse og 

strukturutredning av helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune. Vedlagte 

prosjektstyringsdokument er mandat for arbeidet.  

 

Utredningen legges til grunn for adhocutvalgets endelige innstilling til 

kommunestyret.  

 

Rådmannen tilrettelegger for sekretærfunksjon og for bistand til innhenting av data.   

 

2. Medlemmer av den opprinnelige politiske samarbeidsgruppa blir medlemmer i 

adhocutvalget;  

 Runar Johansen (H) 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Trine Sandum (Ap) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

Som leder av utvalget velges:  ___________________________________ 

Som nestleder av utvalget velges:  ___________________________________ 

 

3. Det avsettes ytterligere 1 million kroner fra formannskapets disposisjonskonto til 

arbeidet, hovedsakelig for å dekke utgifter til tilstandsvurderinger av eksisterende 

omsorgsbygg, dette i forbindelse med behandlingen av 3. kvartal. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 



- 

Ringerike kommune har besluttet å utrede fremtidig tjenestestruktur i helse- og 

omsorgssektoren. Det er redegjort for bakgrunn og mandat i sak 59/20 til formannskapet. 

Formannskapet vedtok 24.03.2020: 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

Kommunestyrets vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet i prosjektet, 

med utredning om behov for økning av antall sykehjemsplasser (korttids- og 

permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og videre framover. 

Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere 

plasser med sykehjemstandard; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, 

verbalforslag. 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen og utvider samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 Runar Johansen (H) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet er igangsatt og har framdrift som planlagt. Det er engasjert prosessveileder fra 

OPAK AS og administrasjonen har hatt to møter med den politiske samarbeidsgruppen. 

Utredningen har frem til nå vært organisert som et prosjekt, med prosjektleder fra Helse og 

omsorg, rådmannens utvidede ledergruppe som administrativ styringsgruppe og 

formannskapet som politisk styringsgruppe. Prosjektplanen ble ferdigstilt og godkjent av 

administrativ styringsgruppe og den politiske samarbeidsgruppa 18.08.20. Det ble orientert 

om status for arbeidet i råd for funksjonshemmede, integreringsrådet, eldrerådet og 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd i august/september. Framdriftsplan for prosjektet 

er skissert i figuren under, med planlagt ferdigstillelse sommeren 2021. 

 

Ordfører har nå fremmet et ønske om å endre styringsform på utredningen, og ber om at det 

opprettes et utvalg i henhold til Kommunelovens § 5-7. Ordfører foreslår at tidligere valgte 

samarbeidsgruppe omdefineres til et adhocutvalg jamfør §§ 7 og 8 i Reglement for 

kommunestyret i Ringerike kommune. 



- 

Et av de fem medlemmene som ble valgt inn i politisk samarbeidsgruppe, Anne Katrine 

Korneliussen, ble innvilget fritak i KS 26.08.2020, sak 10/20. Trine Sandum ble samtidig 

valgt inn som nytt medlem i ad-hoc utvalg i HOV. 

Vedlagte prosjektstyringsdokument er oppdatert med endringer som følger av endret 

styringsform.  

 

Økonomi 

Det er allerede avsatt inntil 1 million kroner fra formannskapets disposisjonskonto til blant 

annet innleie av ekstern prosessveileder, KS 59/20. Videre vil det være behov for å 

gjennomføre tilstandsvurderinger av de eldste bygningene. Dette for å kunne gjøre en 

totalvurdering om det er hensiktsmessig og kostnadsmessig forsvarlig å videreføre disse som 

omsorgsbygg. Det er anslått at kostnaden for dette beløper seg til omlag 250.000 kr per bygg, 

og det kan dreie seg om to til fire bygg, men kun som et estimat. Eksakt kostnad vil ikke 

foreligge før dette har vært ute i anbud.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

God helse, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og tettsteder, mindre ulikheter, 

anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen støtter ordførers ønske om endret styringsform på utredningsarbeidet.  

 

Rådmannen anser det som nødvendig at utredningsarbeidet fortsetter uten unødig opphold. 

Den opprettede prosjektgruppa består i hovedsak av egne ansatte fra stab Helse og omsorg, 

med unntak av prosessveileder. Gruppa kan fortsette arbeidet med å innhente dokumentasjon 

og nødvendige data i henhold til prosjektstyringsdokument godkjent av politisk 

samarbeidsgruppe 18.08.20. Videre vurderer Rådmannen at det er nødvendig å beholde 

innleid prosessveileder, dette som en støtte både for det videre administrative arbeidet og som 

støtte for adhocutvalget.  

 

Flere av de bygningene som benyttes til omsorgsbygg i dag tilfredsstiller sannsynligvis ikke 

Husbankens krav til omsorgsbygg. Vurdering av byggenes funksjonalitet for drift av 

omsorgstjenester gjennomføres med interne ressurser. Videre er det usikkerhet knyttet til 

teknisk tilstand på noen av byggene, og Rådmannen mener at det er behov for en ekstern 

vurdering av disse som en del av utredningen.  

 

Vedlegg:  

Prosjektstyringsdokument strukturutredning 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.09.2020 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

Saksbehandler: Heidi Lafton 
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Bakgrunn for prosjektet

Oppfølgning av framskrivinger og anbefalinger fra 201 6

Utfordringene som helse - og omsorgstjenestene i Ringerike kommune står overfor er
mange og sammensatte, og de økonomiske rammene er stramme. Det er spesielt tre
forhold som vil medføre at behovet for helse - og omsorgstjenester vil øke betydelig:

- Vi blir flere og eldre

- Flere behandlin gsløp vil flyttes ut av sykehusene

- Medisinske framskritt kan gi endret behov for kommunale helse - og
omsorgstjenester

Framskrivninger og vurderinger som ble gjort i rapporten fra 2016 skal oppdateres i
behovsanalysen for denne utredningen.

Politiske vedtak og føringer
• Kommunestyret 30 . 06 . 16 sak 107/16: På bak g runn av rapporten,

«OMSORGSPLASSER I RINGERIKE, - framskrivninger og anbefalinger» fattet
kommunestyret vedtak om at:

• « Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda
videreføres.

• Videre planlegging av nytt sykehjem, herunder erstatning for Hønefoss
sykehjem avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse foreligger 2020. »

• Formannskapets budsjettseminar 12 . 06 . 19 vedtok flere strategier som skal legges
til grunn for det vider e arbeidet med Handlingsprogrammet 2020 – 2023. En av
disse strategiene er at det skal utredes fremtidig struktur for pleie og
omsorgstjenestene.

• Kommunestyret 12.12.19 sak 192/19: Her ble følgende verbale forslag vedtatt:
• « Kommunestyret ber rådmannen om å utrede behov for økning av antall

sykehjemsplasser (korttids - og permanente plasser) for planperioden 2020
– 2023 og videre framover. Det legges fram plan med konkrete forslag til
utbygging og heldøgns drift av flere plasser med sykehjemstandard. Saken
p rioriteres og tas opp til politisk behandling innen 1. halvår 2020, i forkant
av budsjettrevisjon. Kommunestyret gir med dette et sterkt politisk
styringssignal for å forbedre ivaretakelsen av våre syke og hjelpeløse, som
havner i en ytterst vanskelig situ asjon i livets høst. »

• « Eldrebølgen kommer i alle kommuner om få år. Det skjer også i
Ringerike. Det vil skape store økonomi - og personellutfordringer innen
Helse & omsorg. Av den grunn foreslås en opprettelse av et ad hoc - utvalg,
sammensatt av politikere o ppnevnt av Hovedutvalget Helse og omsorg,
administrasjonen og fagforening som utarbeider en omsorgsplan over
aktuelle områder med nå - status, endringer/forbedringer og nødvendige
tiltak. »
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• Formannskapet 22.04.20 sak 59/20: Vedtak om at det nedsettes en poli tisk
samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal utarbeide en plan for
videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie - og
omsorgstjenestene. Utredningen skal omfatte behov for økning av antall
sykehjemsplasser for planperiodene 20 2 - 2023 og videre fremover, samt inkludere
en plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere plasser med
sykehjemsstandard.

• Kommunestyret 29.11.18 sak 143/18: Vedtak om at Ringerike kommune skal
legge FNs bærekraftmål til grunn for sin virksomhet.

• Kommunestyret 7.11.2019 sak 158/19: Her vedtok kommunestyret ni av FNs
bærekraftsmål som fokusområder for Ringerike kommune.

3 God helse
4 God utdanning
8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
9 Innovasjon og infrastruktur
10 Mindre ulikhet
11 Bærekraftig by og lokalsamfunn
13 Stoppe klimaendringene
15 Liv på land
17 Samarbeid for å nå målene

• Formannskapet (strategi og plan) 20.03.2019 sak 5/19: Her fikk formannskapet
en gjennomgang av planlagt framdrift for folkehelseoversikten, kommunal
planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel.

• Formannskapet (strategi og plan) sak 5/20: Formannskapet behandlet forslag
til kommunal planstrategi for perioden 2020 - 2023 og planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel. I planstrategien framgår det at samfunnsdelen
skal revideres, med planlagt sluttbehandling innen utgangen av mars 2021.

De nevnte vedtak har alle betydning for arbeidet med behovsanalyse, strukturutredning
og planarbeid i helse og omsorg, og det er derfor nødvendig å se disse i sammenheng.
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Prosjektbeskrivelse

For prosjektet utredning av fremtidig tjenestestruktur i helse - og omsorgssektoren, har vi
skissert en prosess som har til hensikt å sikre et faglig og politisk beslutnings grunnlag for en
bærekraftig struktur innen helse og omsorg. Kontinuerlig forankring, spesielt i helse og
omsorg , er svært viktig for en effe ktiv prosess og en gjennomarbeidet utredning. Videre er
det viktig med tverrsektorielt samarbeid med både tjeneste - og byggeier for å sikre at alle
behov blir ivaretatt gjennom hele prosessen.

Utredningens plass i plansystemet

Utredningen er ikke særskilt definert i plansystemet, men vil danne grunnlag for arbeid med
kommunedelplan for helse og omsorg som starter opp i 2021.

Formål
Formålet med utredningen er å belyse:

• Hvilke behov, mål og krav prosjektet skal tilfredsstille
• Aktuelle konsepter for fremtidens struktur i helse og omsorg
• Samfunnsmessige, økonomiske, bemanningsmessige virkninger av de ulike konsepter
• Konseptenes måloppnåelse

Utredningen skal gi en anbefaling av hvilket konsept som vurderes å være det beste for
Ringerikssamfunnet. Utred ningen skal være det faglige og politiske grunnlaget for en
bærekraftig struktur innen helse og omsorg.
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Rammebetingelser

Prosjektmandat
Utredningen skal beskrive fremtidig struktur for tjenestene innen helse og omsorg for
Ringerike kommune. Utredningen skal også vurdere og anbefale fremtidi g lokalisering av
institusjoner og omsorgsb oliger med heldøgns bemanning. Dette arbeidet gjøres i tett
samarbeid med pågående arealstrategi. Behovsanalysen vil også vurdere ulik
dimensjonering av andre nivå er i omsorgstrappa.

Målsettinger og avgrensning

2.5.1 Prosjektets avgrensning

Utredningen skal gi en bred faglig vurdering knyttet til strukturen i innen helse og omsorg.
Sentralt i utredningen blir å identifisere fremtidens behov og muligheter for helsetjenest er
som følger samfunnsutviklingen og stram kommuneøkonomi i årene som kom mer.

Utredningen avgrenses til å gjelde tjenester til brukere fra 1 8 år og oppover med behov for:
Plass i institusjon eller tilsvarende boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Lokasjon av base for ambulante hjemmetjenester

Utredning vil da ikke inkludere tjenester i form av barneboliger og tilbud om avlastning til
innbyggere under 1 8 år.
Pågående prosesser med utbygging og bruk av nye omsorgssentre ivaretas i denne pl anen.

Nivå Normative dokumenter

Lover og forskrifter Plan - og bygningsloven
Forskrift om tekniske krav til byggv erk (Byggteknisk forskrift TEK17 )
Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester m.m. (helse - og omsorgstjenesteloven)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Lov om pasient - og brukerrettigheter (pasient - og brukerrettighetsloven)
Forskrift for sykehjem og boform for hel døgns omsorg og pleie
Forskrift om kvalitet i pleie - og omsorgstjenestene for tjenesteyting
Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)
Forskrift om tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken

Politiske målsettinger Meld. St. 26 (2014 - 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet
Meld. St. 28 (2011 - 2012) Gode bygg for eit betre samfunn
Meld. St. 29 (2012 – 2013) Morgendagen s omsorg
Meld. St. 47 (2008 - 2009) Samhandlingsreformen
Omsorg 2020 - Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 - 2020
« Heldøgns » - Et notat om bruken av begrepet «heldøgns helse - og omsorgstjenester» i
statistikk, forskning og tilskuddsforvaltning .
Demensplan 2020
Kvalitets - og aktivitetsreform i eldreomsorgen 2019
NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg
Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn – Flere år – flere muligheter

Fylkeskommunale føringer Ingen kjente
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P lanhorisont for utredningen settes til 2020 - 2035 .

2.5.2 Resultatmål

Resultatmålet beskriver prosjektets sluttleveranse;

• Det skal utarbeides en rapport innen mai 2021 som innledningsvis inneholder
behovsanalyse med framskrivinger. Videre skal rapporten beskrive ulike
muligheter for struktur på pleie - og omsorgstjenestene, og hvilke konsekvenser de
ulike alternativene gir.

• Det skal utarbeides et saksfremlegg med tanke på politisk vedtak om fremtidig
struktur innen juni 2021 .

• Innholdet i utredningen skal v ære samordnet med arealstrategien

Utredningen utgjør kunnskapsgrunnlaget for kommunedelplanen for helse og omsorg.

Grensesnitt mot andre kommunale strategier og planer
Behovsanalysen og strukturutredningen henger tett sammen med en rekke andre strategier
og planer. Dette gjelder blant annet:

Kommuneplanens samfunnsdel
Arealstrategi
Påbegynt/fremtidig handlingsplan for Leve hele livet
Påbegynte prinsipper for Heltidskultur
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Organisering
Prosjektorganisering

Arbeidet med strukturutredningen organiseres som et eget prosjekt, som vist i figuren under.

Adhocutvalget skal lede arbeidet med behovsanalyse og strukturutredning for plei e - og
omsorgstjenestene. Utvalget skal legge frem sin innstilling eller tilrådning til kommunestyret.

Rådmannens utvidete leder gruppe er et rådgivningsorgan for sekretariatet . De skal bidra
til at prosjektet når sine mål, ved å involvere seg i framdrift, gi nødvendige avklaringer til
prosjektleder og prioritere ressurser til gjennomføring. Gruppen behandler saker fremmet av
sekretariatet .

Sekretariatet , ved prosjektleder , bistår adhocutvalget med utarbeidelse av behovsanalyse
og strukturutredningen . Prosjektleder leder prosjektgruppen . Prosjektleder skal rapportere til
adhocutvalget ved definerte milepæler . Prosjektleder har den daglige oppfølgingen av
prosjektet, og skal planlegge, delegere og følge opp aktiviteter i prosjektgruppa, og skal sikre
fremdrift og involvere alle til å bidra for å nå prosjektets mål.

Prosjektgruppen har ansvar for å innhente og produsere nødvendig kunnskapsgrunnlag,
gjennomføre informasjon og medvirkning samt produksjon av selve dokumentet med tekst,
kart og illustrasjoner.



10

3.1 .1 Rådmannens utvidete ledergruppe

Oppgave Rolle Navn

S kal bidra til at prosjektet
når sine mål, ved å
involvere seg i fremdrift, gi
nødvendige avklaringer til
prosjektleder og prioritere
ressurser til gjennomføring.

Rådmann Tore Isaksen
Ass. rådmann Terje Dahlen
Kommunalsjef HR og fellestjenester Trude Bredal Steinmo
Kommunalsjef Helse og omsorg Christine Myhre Bråthen
Kommunalsjef Teknisk, kultur og idrett Hilde Brørby Fivelsdal
Kommunalsjef Økonomi og IT Gyrid Christoffersen
Kommuna l sjef Utdanning og familie Marianne Mortensen
Kommunikasjonssjef Mats Øieren
Byplansjef Inger Kammerud
Næringssjef Harriet Slaaen
Klima - og miljøsjef Bente Elsrud Anfinnsen
NSF Sølvi Bergerud

Fagforbundet Bente Anita Bråthen

Hovedverneombud Arne Ihle Skuterud

3.1 .2 Prosjektgruppe

Navn Rolle/tema

Heidi Lafton Prosjektleder

Glenn Bjørsrud Prosessveileder

Sveinung Homme Stab HO

Tom Morten B. Nilsen Stab HO

Kristin E. Akre - Hansen Stab HO

Sanna Grønlid Økonomikonsulent
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Gjennomføringsstrategi
Møter med adhocutvalget gjennom hele prosjektet, spesielt ved større milepæler .

Møter med Rådmannens utvidete ledergruppe avholdes ved behov. På dette møtet skal
prosjektleder rapportere om status for arbeidet .

Utredningsarbeidet utføres hovedsakelig med interne ressurser, men prosjektstøtten er
innleid. Kvalitetssikringen av det faglige arbeidet forutsettes utført av interne. Denne
strategien er valgt for å sikre eierskap til kommunens egne strategier, og for å sikre at
prosjekt - og utredningskompetansen fra denne fasen blir værende i kommunen. Det gir
samtidig læring, god forankring og kunnskap til å kunne s tyre etterfølgende planlegging .

Samhandling, medvirkning og kommunikasjon
Det vurderes egen politisk medvirkning for denne utredningen når mulighetsrom skal
presenteres (februar/mars 2021).

Kommunikasjons - og i nvolveringsplan skal utarbeides og s amordnes blant annet med Leve
hele livet. Innbyggermedvirkning håndteres sammen med Leve hele livet , kommun e planens
samfunnsdel og arealstrategi . Interessentanalyse som gjennomføres tidlig i
utredningsarbeidet vil identifisere de sentrale interessenter og aktører s om vil bli håndtert
kvalitativt i arbeidet gjennom intervjuer .

Medvirkning internt i organisasjonen søkes samordnet med eksisterende møtestrukturer som
MKS - samlinger, e nhetsledermøter og o verordnete medbestemmelsesmøter.

Rammer og økonomi
Det er avsatt en økonomisk ramme til prosjektet. Dette dreier seg først og fremst om
konsulentbistand til prosjektstøtte tilsvarende ca. 40% stilling.
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Framdrift og milepæler
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4307-1   Arkiv: N64 &10  

 

 

Styrking av digital samhandling i Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar den fremlagte saken til orientering. 

 

  

 

 

Bakgrunn 

Ett av de strategiske målområdene i Ringerike kommunes digitaliseringsstrategi handler om at 

«vi skal bruke digital teknologi for å levere tjenestene på en smartere og mer effektiv måte, så 

vi får mer ut av hver krone».  

 

Vårens korona-periode med mange ansatte på hjemmekontor, ga oss en tydelig påminnelse om 

hvor viktig det er at vi har gode og enhetlige IT-verktøy for samhandling. De ansatte tok raskt 

i bruk våre løsninger for digitale møter, og opplevde hvor effektivt slike løsninger kan fungere. 

Vi opplevde også økt etterspørsel etter nye verktøy som kan gi enda bedre digital samhandling 

om f.eks. utredninger og saksbehandling.   

 

Beskrivelse av saken 

Det er gjennomført en evaluering av arbeidssituasjonen under korona-tiden blant alle ansatte. 

Over 1100 besvarte undersøkelsen. Av de som svarte sier 67 % at arbeidsplassen har tatt i bruk 

digitale verktøy i større grad enn tidligere. 53 % mener at egen digital kompetanse har blitt 

bedre. I Ringerike kommune har Skype vært det mest vanlige verktøyet for videokonferanser. I 

skolesektoren har de i stor grad benyttet Meet.  

 

Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, etc.) er et av kommunens viktigste IT-

verktøy for å produsere og utveksle informasjon.  

 

Microsoft Office tilbyr ulik funksjonalitet for digital samhandling som Ringerike kommune ikke 

har tatt i bruk. Ett eksempel er «Teams». I «Teams» kombineres deling av dokumenter og 

videosamtaler for å gi brukerne en effektiv arbeidsplattform på tvers av sektorene i kommunen 

og med omverdenen.  

 



- 

Den nye generasjonen av Office - Microsoft 365 - har slik samhandlingsfunksjonalitet. 

Microsoft 365 har også den fordelen at den kan brukes på ulike digitale enheter, slik som PC, 

Chromebook, nettbrett og mobiltelefoner.   

Flere av kommunens fagsystemer krever integrasjon med Microsoft Office, og alternativer til 

Microsoft er derfor ikke vurdert. 

 

Sammen med den pågående innføring av nytt saks- og arkivsystem, vil en oppgradering til 

Microsoft 365 gi kommunen en fremtidsrettet løsning som legger til rette for en smartere og 

mer effektiv måte å levere tjenester.   

 

Økonomiske forhold 

Økonomiske konsekvenser av en oppgradering til Microsoft 365Microsoft 365 vil håndteres i 

kommunens ordinære budsjettprosess og vil synliggjøres som eget tiltak i 

handlingsprogrammet for 2021 - 2023. 

 
 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Flere av kommunens prioriterte bærekraftmål er relevante. Saken er spesielt relevant for 

bærekraftmål 17 – Samarbeid for å nå målene. Bedre IT-verktøy legger til rette for økt 

samarbeid.  

 

Rådmannens vurdering 

Koronatiden har vist hvor viktig digital samhandling er og kommunen har tatt steg i riktig 

retning for å bedre kompetanse og bruk av digitale løsninger. Gjennomført evaluering blant alle 

ansatte viser at den digitale kompetansen hos mange ansatte har blitt bedre og at det i større 

grad benyttes digitale løsninger for samhandling.  

 

For å ytterligere styrke den digitale samhandlingen i kommunen inngås det avtale om å ta i 

bruk Microsoft 365 og tilhørende samhandlingsfunksjonalitet.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen / Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Digitaliseringssjef Tor Eid 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3749-3  Arkiv: 011  

 

Sak: 1/20 

 

Saksprotokoll - Stortings- og sametingsvalg 2021 - fastsetting av valgdag  

 

Vedtak i Valgstyret: 

 
Stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes over to dager: 

søndag 12. september og mandag 13. september. 

 

Det avholdes valgting i Veien og Ullerål krets søndag 12. september fra klokken 13:00 til 

klokken 19:00. 

Det avholdes valgting i alle kretser mandag 13. september fra klokken 09:00 til klokken 21:00. 

 
Valgstyret vurderer fortløpende om flere valglokaler også bør ha valgting søndag. 

 
 

Behandling i Valgstyret 22.09.2020: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp)fremmet følgende forslag til tillegg: 
«Valgstyret vurderer fortløpende om flere valglokaler også bør ha valgting søndag». 
  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt Aasens (Sp) forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgstyret 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3749-1   Arkiv: 011  

 

 

Stortings- og sametingsvalg 2021 - fastsetting av valgdag  
 

Forslag til vedtak: 

Stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes over to dager: 

søndag 12. september og mandag 13. september. 

 

Det avholdes valgting i Veien og Ullerål krets søndag 12. september fra klokken 13:00 til 

klokken 19:00. 

Det avholdes valgting i alle kretser mandag 13. september fra klokken 09:00 til klokken 21:00. 

 

  

Beskrivelse av saken 
 

I statsråd 6. mars 2020 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 fastsatt til 

mandag 13. september 2021. 

 

Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det på ett eller flere steder i kommunen skal 

holdes valg også søndag 12. september 2021, jf. valgloven § 9 - 2 (2). 

I Ringerike har det blitt avholdt to-dagers valg siden 2013. 

 

Valgdeltakelsen i Ringerike har ligget under landsgjennomsnittet. Til Stortingsvalget 2017 var 

valgdeltakelsen 78,2 % på landsbasis, og i Ringerike 74,8 %. 

 

Ved Stortingsvalget 2017 ble det avlagt 1 675 stemmer på søndag. Ved Veien krets var det 

677 velgere som avla stemme på søndag. Ved Ullerål krets var det 998 velgere som avla 

stemme på søndag. 

 

Prosentvis ble det avlagt 15,34 % stemmer på søndag. 

 

Ved fjorårets kommunestyre- og fylkestingsvalg ble det mottatt totalt 2 955 stemmer på 

søndag. Dette utgjorde 12,17 % av alle mottatte stemmer.  

På landsbasis var valgdeltakelsen på 64,7 % og i Ringerike 59 %. 

 

Åpningstidene på valglokalene har vært fra klokken 13:00 til 19:00 på søndager, og fra 

klokken 09:00 til klokken 21:00 på mandager. 
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Tilbakemeldingene fra stemmestyrelederne er at åpningstiden er tilstrekkelig. 

 

De av velgerne som ikke har anledning til å avlegge stemme på valgting, har mulighet til å 

avlegge forhåndsstemme i perioden 1. juli til og med 10. september. 

Ved forrige valg var det 45,1 % av velgerne som valgte å forhåndsstemme. 

 

Økonomiske forhold 

 

Valgting over to dager medfører ekstra kostnader til lønn og bespisning.  

 

Det må påregnes at det vil komme ekstraordinære, statlige føringer/bestemmelser i forhold til 

gjennomføringen av valgting på grunn av korona-situasjonen. Slike føringer/bestemmelser er pr 

dato ikke kjent. 

 

Ved avvikling av valgting på søndag, ved Veien og Ullerål krets, vil det påløpe en ekstra kostnad på 

om lag 150 000,- kr. Summen vil kunne bli høyere dersom det kommer nye smittevernregler for 

gjennomføring av valgting. 

 
Alternative løsninger 

  

Kommunen er kun forpliktet til å avholde valg mandag 13. september 2021. Ved å avholde valg 

kun mandag, vil utgiftene i forbindelse med valggjennomføringen reduseres. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

På tross av økte kostnader med to-dagers valg anbefaler rådmannen at man også i 2021 avholder 

valg både søndag 12. og mandag 13. september 2021. Dette fordi valgdeltakelsen har vært under 

landsgjennomsnittet, og rådmannen mener at god tilgjengelighet for velgerne vil kunne være med å 

gi økt valgdeltakelse. 

 

Vedlegg 

 

Fastsetting av valgdag, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 20/3754-2  Arkiv: 011  

 

Sak: 2/20 

 

Saksprotokoll - Endring i antall stemmekretser  

 

Vedtak i Valgstyret: 

 
 Stemmekretsen «Kirkekretsen» avvikles. De stemmeberettigede overføres til Hønefoss 

Syd.  

 
 

Behandling i Valgstyret 22.09.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Valgstyret 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3754-1   Arkiv: 011  

 

 

Endring i antall stemmekretser  
 

Forslag til vedtak: 

 Stemmekretsen «Kirkekretsen» avvikles. De stemmeberettigede overføres til Hønefoss 

Syd.  

 

 

 

Sammendrag 

 

Iht. valgloven § 9-3 første ledd er det kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, som 

avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Valgstyret bestemmer hvor 

stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivning. Stemmegivningen skal 

foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. 

Dette følger av valgloven § 9-3 andre ledd.  

 

Foran neste års Stortingsvalg er det behov for en endring av stemmekretser i Ringerike 

kommune. Kirkeskolen er lagt ned og valglokalet fungerte dårlig ved fjorårets kommunestyre- 

og fylkestingsvalg. Stemmekretsen Hønefoss Syd benyttet i 2019 flerbrukshallen ved 

Benterud skole som valglokale. Dette fungerte veldig godt og hallen er stor nok til å ta imot 

de 1365 stemmeberettigede fra Kirkekretsen. Dersom man slår sammen stemmekretsene 

Hønefoss Syd og Kirkekretsen vil det totale antallet stemmeberettigede i kretsen være 5323, 

basert på manntallet for kommune- og fylkestingsvalget 2019. Til sammenligning hadde 

Ullerål krets 6272 stemmebrettigede ved valget i 2019. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kirkeskolen har vært nedlagt siden januar 2019. Gymsalen på skolen ble benyttet som 

valglokale ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i september 2019. Erfaringen fra forrige 

valg er at Kirkeskolen egner seg svært dårlig som valglokale. Gymsalen hadde ikke vært i 

bruk på flere måneder og det måtte bestilles ekstra vask av lokalet i forkant av valget. Det var 

ikke nettilgang til gymsalen, og valgfunksjonærene måtte benytte seg av et ustabilt mobilt 

bredbånd. Valgfunsjonærene hadde heller ikke tilgang til tekjøkken og de sanitære forholdene 

var ikke optimale. I tillegg ble det bemerket at det var dårlig luftkvalitet.  

 



- 

I følge tall fra valg.no var det 1365 stemmeberettigede ved Kirkekretsen ved forrige valg. Det 

ble avlagt 451 stemmer på valgdagen. Ca. 400 av de stemmeberettigede som tilhører 

Kirkekretsen forhåndsstemte. Det vil si at nesten 50 % av de stemmebrettigede fra 

Kirkekretsen som stemte ved valget, valgte å forhåndsstemme. I kommunen som helhet 

benyttet 45,1 % seg av muligheten til å forhåndsstemme ved kommunestyre- og 

fylkestingsvalget i 2019.  

 

Det er mulig å avlegge tidligstemme på rådhuset fra 1. juli i valgåret. Fra og med 12. august 

til og med fredagen før valgdagen er det mulig å forhåndsstemme. Ringerike kommune var 

veldig fornøyd med gjennomføringen av forhåndsstemmeperioden ved forrige valg. På 

bakgrunn av lite gjennomgangstrafikk på Sentrumskvartalet, foreslås det nå å flytte dette 

forhåndsstemmelokalet til Hvervenmoen. Det er kort avstand mellom butikkene på 

Hvervenmoen og Kirkeskolen, og dersom Hvervenmoen blir opprettet som 

forhåndsstemmested, vil de stemmeberettigede i Kirkekretsen ha tilgang til et 

forhåndsstemmelokale i sitt nærområde.  

 

Dersom Kirkekretsen avvikles og stemmekretsen slås sammen med Hønefoss Syd, kan de 

stemmeberettigede som ønsker å stemme på valgdagen benytte seg av valglokalet på nye 

Benterud skole. Ettersom det er få som bor i umiddelbar nærhet til Kirkeskolen, må de som 

hører til Kirkekretsen mest sannsynlig benytte seg av privat transport uansett. Reiseveien til 

Benterud skole vil derfor ikke bli veldig mye lenger for de stemmeberettigede. 

Stemmeberettigede kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen på valgdagen. Det 

vil si at de som har tilhørt Kirkekretsen i praksis kan velge selv hvor de vil stemme på 

valgdagen.  

 

Valgdagen for Stortingsvalget i 2021 er satt til 13. september. Innen den tid er det usikkert 

hva som er status for Kirkeskolen. Til neste høst vil bygget sannsynligvis ha forfalt 

ytterligere. Alternativt kan det ha blitt besluttet at bygget skal benyttes til et annet formål som 

ikke er forenlig med å anvende det som valglokale. Det anses derfor som risikalbelt å fastsette 

dette som valglokale så lang til i forveien.  

 

Den pågående pandemien vil ha stor innvirkning på gjennomføringen av det kommende 

valget. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med å forberede 

smitteverntiltak knyttet til valggjennomføringen 2021. Statsråden sier i et informasjonsskriv 

til kommunene at vi må ta høyde for at det kan være nødvendig med smitteverntiltak i 

lokalene og økt bemanning. I forhold til å benytte Kirkeskolen som valglokale, vil dette by på 

utfordringer. Gymsalen er relativt liten og det er kun èn inn- og utgang. Den dårlige 

luftkvaliteten er også en utfordring i forhold til smittevern. Valglokalet på Benterud skole er 

nytt, større og har flere inn- og utganger. Av hensyn til smittevern burde derfor de 

stemmeberettigede i Kirkekretsen overføres til stemmekretsen Hønefoss Syd. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

I 2012 ble stemmekretsene Heggen, Hønefoss Nord og Hen avviklet. Stemmeberettigede fra 

Heggen ble overført til Veien krets, og stemmebrettigede fra Hønefoss Nord og Hen 

stemmekrets ble overført til Ullerål krets. Ullerål krets hadde 6272 stemmeberettigede og 

Veien hadde 4091 stemmeberettigede i 2019. Valgavviklingen i disse kretsene har vært 

vellykket.  

 



- 

Det ble fremmet forslag om å legge ned Kirkekretsen foran forrige kommunestyre- og 

fylkestingsvalg. Valgstyret besluttet det å beholde Kirkekretsen som egen stemmekrets. 

 

Økonomiske forhold 

  

Det vil være kostnadsbesparende å slå sammen stemmekretsene Kirkekretsen og Hønefoss 

Syd. Det vil kun være behov for ett stemmestyre og i forhold til opprinnelig bemanning ved 

Hønefoss Syd vil det ikke være behov for en betraktelig økning av valgmedarbeidere. Den 

økningen i antall valgmedarbeidere som eventuelt vil forekomme, vil være et resultat av 

hensynet til smittevern i forbindelse med korona. Ved å avvikle ett stemmestyre vil man spare 

utgifter til honorar, reiseutgifter og bespisning.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at stemmekretsen Kirkekretsen avvikles og slås sammen med Hønefoss 

Syd. Kirkeskolen er ikke egnet som valglokale og byr på utfordringer med tanke på 

smittevern. Det er knyttet stor usikkerhet til hva bygget på gamle Kirkeskolen skal benyttes til 

i framtiden, og ved å avvikle stemmekretsen vil kommunen spare utgifter i forbindelse med 

stemmestyret. De stemmeberettigede vil ha gode muligheter til å forhåndsstemme. På 

valgdagen vil de tilhøre Hønefoss Syd, men de står fritt til å stemme i hvilket som helst 

valglokale i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen 
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