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Arkivsaksnr.: 20/195-1   Arkiv: 033  

 

Temamøte 28.01.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/20 Råd for funksjonshemmede 28.01.2020 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Sak 1:  

Orientering om pågående byggesaker i Ringerike kommune v/Sveinung Homme  

 

Sak 2:  

Tilbakemelding fra møte med daglig leder v/AKA bygget  

 

Sak 4:  

Oppstart utarbeidelse av handlingsplan/arbeidsplan for råd for funksjonshemmede i Ringerike. 

- Planen er gjeldende for valgperioden med muligheter for justeringer underveis.   

- To medlemmer av rådet sluttfører planen før den politisk behandles.  

 

  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 17/693-34   Arkiv: K23  

 

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Eldrerådet 27.01.2020 

2/20 Råd for funksjonshemmede 28.01.2020 

/ Ungdomsrådet  

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

  

Sammendrag og hovedkonklusjoner   

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet.  

Ringerike kommune engasjerte Norsk institutt for luftforskning (NILU) får å gjennomføre ett 

års måling og prøvetaking av luftkvaliteten i Hønefoss i 2018-2019 og utarbeide en tilhørende 

fagrapport med anbefalinger i samsvar med forurensningsforskriften og helsefaglige normer.  

Kartleggingen ble gjennomført med målestasjon for kontinuerlige luftmålinger ved Hønfoss 

skole og prøvetakingene ble plassert langs de mest trafikkerte hovedveiene nært opp til 

barnehager, skoler og langs trafikkerte skoleveier. Innbyggerne kunne følge med online på 

presentasjon av timesresultatene fra målestasjonen fra NILU’s internettside om luftkvalitet.  
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Måleresultatene viste nivåer under grenseverdienei eller alarmterskleneii i forurensnings-

forskriften, men det var i korte perioder overskridelser av vurderingsterskleneiii på strekningen 

Hønengata – Kongensgate – Osloveien.  

Det ble ikke nødvendig å gi spesiell lokaltilpasset informasjon til innbyggerne om måle-

resultater, mottiltak og helserisiko.  

 

Beskrivelse av oppdraget og utførelse 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet. Ringerike kommunestyret vedtok 

05.10.2017 i sak 107/17, å gjennomføre målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Kommunen 

tildelte Norsk institutt for luftforskning (NILU) oppdraget.  

 

Oppdragsbeskrivelse: 

Bestiller Ringerike kommune, Helse og omsorg  

Utfører Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Fagrapport NILU rapport 24/2019. Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss 

Måleperiode   1. juni 2018 – 30. mai 2019  

Formål Fremskaffe kunnskap om luftkvalitet til byplanarbeidet i Hønefoss  

Målemetoder  1 Målestasjon for kontinuerlige målinger  
12 x 12 Passive prøvetakere, ukentlige prøver hver måned i ett år 

Måleparametere Målestasjon: 
Nitrogendioksid, NO2iv 
Svevestøv PM2,5v og PM10vi 
Meteorologiske data (temperatur, trykk, relativ luftfuktighet, 
vind) 

Prøvetaking:  
Nitrogendioksid, NO2 

 

Måleparametere og hovedkilder til luftforurensning 

 Nitrogendioksid, NO2: Hovedkilder er eksos og røykgasser fra fossilt brensel. 

 Svevestøv, PM2,5: Hovedkilder er vedfyring, bileksos og langtransportert luftforurensning. 

 Svevestøv PM10: Hovedkilder er slitasje og oppvirvling av vegstøv. 

 Meteorologiske data: Målingene omfattet temperatur, trykk, relativ luftfuktighet og vind. 

                                                

i Grenseverdi er et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt 

tidsfrist, jf. forurensningsforskriftens § 7-6. 

ii Alarmterskel er et konsentrasjonsnivå i utendørsluft som gir helseeffekter i befolkningen ved 

korttidseksponering, jf. forurensningsforskriftens § 7-10. 

iii Vurderingsterskel er et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til 

målenettverk og tiltaksutredning. Det skal gjennomføres målinger og tiltaksutredning ved 

overskridelse av øvre vurderingsterskel. Mellom øvre og nedre vurderingsterskel reduseres 

kravet om målinger. Under nedre vurderingsterskel vil det ikke være behov for målinger. 

Nivåene for de ulike stoffene er spesifisert i forurensningsforskriften § 7-8. 
iv Nitrogendioksid, NO2. Hovedkilde: eksos og røykgasser fra fossilt brensel 

v Svevestøv, PM2,5 (partikler 2,5 mikrometer). Hovedkilde: Vedfyring, bileksos og 

langtransportert, luftforurensning 

vi Svevestøv PM10 (partikler 10 mikrometer). Hovedkilde: Slitasje og oppvirvling av vegstøv. 
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Kommunen etablerte en tverretatlig arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å følge med på 

måleresultatene, utrede og iversette tiltak dersom det ble påvist overskridelser av 

grenseverdiene. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen deltok i arbeidsgruppa. 

Arbeidsgruppa publiserte en nettside om luftkvalitet i Hønefoss med lenker til onlineresultatene 

fra pågående målinger og informasjon om tilhørende helsefaglige råd.  

 

 

Lokalisering av målestasjon og prøvetakere. 
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Prøvetakerne for NO2, ble plassert langs sterkt traffikerte hovedgater nært opp til barnehager 

og skoler og langs skoleveier. Prøvetakingen ble utført med 12 prøver av en ukes varighet hver 

måned i et år. 

Kart over målestasjoner og prøvetaking Rød stjerne = Målestasjon. Blå markering er 

stasjoner for prøvetaking 

 

Hovedkonklusjoner fra kartleggingen  

NILU’s rapport 24/2019 er en detaljert fagrapport. Vi presenterer her en enklere oversikt som 

viser påvirkningen forurensning fra lokal vedfyring og veitrafikk har på lufta i Hønefoss.   

 

Hovedkonklusjon fra måleperioden:  

Konsentrasjoner for måleparametere Vurderingsterskler (forurensningsforskriften) 

Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Årsmiddelverdien for NO2 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Årsmiddelverdien for PM10 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Døgnmiddelverdien for PM10 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Timesmiddelkonsentrasjonen for NO2 Lå over nedre vurderingsterskel** 

 

Vurderingsterskler angir når forurensningsnivået skal overvåkes. I større byområder og soner 

hvor konsentrasjonene ligger: 

*** Over øvre vurderingsterskel, er det krav om målinger. 

** Mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres hvis det 

benyttes en kombinasjon av målinger og modellberegninger. 

* Under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å benytte modellberegninger eller 

teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten. 

Presentasjon av måleresultater - utdrag fra NILU’s rapport 24/2019 

 

Svevestøv PM2,5 

Hovedkilde: Vedfyring 

 
Figur 1 Forekomst av timer med PM2,5 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM2,5  

460 timer «moderat»   
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179 timer «høyt»   

 

Svevestøv PM10 

Hovedkilde: Veitrafikkstøv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Forekomst av timer med PM10 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM10  

    3 timer «svært høyt»   

111 timer «høyt»   

352 timer «moderat» 

Nitrogendioksid NO2 

Hovedkilde: Eksos  

 

 
Figur 3 Forekomst av timer med NO2 over lavt forurensningsnivå 

 

Forurensningsnivå NO2  
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461 timer med «moderat» (flest i januar) 

179 timer med «høyt» (alle i september) 

 

 

 
Figur 4  Årsmiddelverdien for NO2 for passive prøvetakere 

 

Hønengata - Kongensgate – Osloveien fremstår som de mest forurensede gatene. 

 

 

NILU’s konklusjon fra luftmålinger (PM2,5, PM10 og NO2) 

1. Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og timemiddelkonsentrasjon for NO2 indikerer behov 

for fortsatt overvåkning av luftkvaliteten. 

2. Hovedårsaken til overskridelse av PM10 terskelverdien er vegslitasje og etterfølgende 

oppvirvling av vegstøv.  

3. Forurensning av svevestøv PM10 er i liten grad avhengig av kjøretøyteknologi og kan øke 

med økende trafikkmengde.   

4. Forventet reduksjon i utslipp av NO2 per kjøretøy er høyere enn prognosene for 

trafikkveksten. 

 

NILU’s konklusjon på passiv prøvetaking (NO2) 

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning 

kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at: 

 Forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av 

vegstrekningen Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. 

 

Kommunens ansvar for å overvåke luftkvaliteten 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen har ansvar for å overvåke lokal 

luftforurensing i byen. Miljødirektoratet anbefaler at kommuner som ikke har målestasjoner, å 

følge med på luftkvaliteten på nettsiden Luftkvalitet i Norge.   
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«Luftkvalitet i Norge» er en offentlig informasjonsside utviklet at Miljødirektoratet, 

Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Nettsiden 

varsler lokal luftkvalitet basert på meteorologiske beregninger. Nettsiden har aktuell 

informasjon om kommunens ansvar for lokal luftforurensing, helseråd, regelverk og tiltak.  

 

Nettsiden viser beregnet luftforurensning fra svevestøv, nitrogendioksid og ozon som er de 

vanligste former for lokal luftforurensning som påvirker folks helse. Utklipp fra nettsiden: 

https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Buskerud/Ringerike/Hønefoss

 

Kommunens ansvar for å forebygge negative helseeffekter av lokal luftforurensning 

Kommunen har ansvar for å overvåke luftkvaliteten lokalt og iverksette tiltak når luftkvaliteten 

overskrider nedre vurderingsterskel i forurensningsforskriften. For å oppnå gode resultater er 

det viktig med en helhetlig bruk av tiltak og virkemidler, og et godt samarbeid både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Kommunens plikter omfatter å forebygge negative helseeffekter som 

følge av lokal luftforurensning gjennom å: 

 gjennomføre målinger  

 utrede og gjennomføre aktuelle tiltak 

 koordinere arbeidet med å utarbeide luftsonekart  

 innarbeide luftkvalitet som faglig grunnlag i all planlegging etter plan- og bygningsloven  

 informere om luftkvalitet, helseråd og mottiltak  

 ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på helsen 

 

Eksempler på tiltak mot svevestøv (PM2,5 og PM10) er: 

 restriksjoner på bruk av piggdekk  

 hastighetsreduksjoner 

 vedlikehold av veier  

 utskiftning av gamle vedovner 

Eksempler på tiltak mot NO2 er: 

 lavutslippssoner 



  Sak 2/20 

 

 Side 10 av 18   

 

 tids- og miljødifferensierte bompenger  

 trafikkreduserende tiltak for å redusere klimagassutslipp og støy  

 øke framkommeligheten for kollektivtrafikken. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

Folkehelseoversiktene 

 

Juridiske forhold  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Forskrift om miljørettet helsevern 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Rådmannens vurdering og anbefalinger 

Rådmannen finner at resultatene fra ett års målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss 2018-2019 

i hovedsak viste akseptable verdier. Rådmannens oppfatning er at det er nødvendig å overvåke 

luftkvaliteten i Hønefoss gjennom å følge med på nasjonale luftkvalitetsvarsler og innarbeide 

tiltak i planleggingen etter plan- og bygningsloven, vedlikehold av hovedgatene og 

informasjonsformidling til innbyggerne.  

 

 

Vedlegg 

NILU –rapport 24/2019, Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, Målinger 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef, Helse og omsorg: Christine Myhre Bråthen 

Leder (kommuneoverlege): Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Arkivsaksnr.: 19/4483-1   Arkiv: V02  

 

Framtidig driftsform for "Aurora", - oppfølging  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Råd for funksjonshemmede 28.01.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Råd for funksjonshemmede har gått igjennom relevante saksopplysninger for 

kommunestyret sak 96/19, samt prosjektgruppens forslag til lokasjon og organisering 

av arbeids, - og aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune. 

2. Råd for funksjonshemmede oppfatter kommunestyrets vedtak som nødvendig for å 

ivareta intensjoner i NOU 2016/2017 – På lik linje. Råd for funksjonshemmede 

anbefaler kommunestyret å slutte seg til det beskrevne alternativ 3 i prosjektgruppas 

anbefaling(Vedlegg) 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret behandlet i sak 95/19 Framtidig driftsform for «Aurora», - felles organisering 

og drift av «Aurora» og «Menova as», og fattet slikt vedtak i pkt. 1: 

Rådmannen gis i oppgave å foreta nærmere vurdering/konkretisering muligheter for 

samlokalisering av AURORA og MENOVA til utbygd fellesanlegg på Kilemoen. Det 

forutsettes gjennomført i en prosess mellom MENOVA og Ringerike kommune basert på 

formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling av arbeidsmarkedsbedriften og for 

bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. (Jfr. 

NOU 2016/2017 – På lik linje som utgangspunkt). 

Nevnte prosess forutsettes gjennomført i et løsningsorientert samarbeid basert på tillit og respekt 

hvor hoved fokus skal være ivaretakelse av ulike grupper og enkelt personers behov på best 

mulige måte. AURORA OG MENOVA besitter unik kompetanse, erfaring og innsikt. Det legges til 

grunn at felleslokalisering vil føre til positive synergier for den enkelte, for bedrift, for kommune 

og for de ansatte.  

Vurdering og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, økonomiske forhold utredes 

nærmere og konkrete forslag til organisering fremlegges for vedtak i Kommunestyret.  

Det legges avgjørende vekt på at prosessen gjennomføres i konkret samarbeid mellom berørte 

parter, NAV og de ansattes organisasjoner. Videre legges det vekt på at organiseringen av nevnte 

samordning skjer ved at de ansattes interesser blir ivaretatt uten tap av rettigheter. Det gjelder og 

rettigheter til avtalefestet pensjon. Det forutsetter at arbeidsrettslige forhold blir avklart i samsvar 

med gjeldende lovverk og avtaleverk mellom partene.  
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Utgangspunktet er at brukere med utsikter/muligheter for VTA/VTAO plass får mulighet til å 

inngå i MENOVA – opplegg som arbeidsmarkedsbedrift, mens brukere som trenger 

aktivitetstilbud får dette av Ringerike kommune. Målet om samlokalisering endrer ikke på dette.  

Det legges til grunn at de kommunale eierne sammen med NAV, MENOVA samarbeidet om å 

skape et kraft – og kompetansesenter på Kilemoen hvor enkelt individets muligheter og rettigheter 

står i sentrum for gode praktiske løsninger.  

2. Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -plasser 

(varig tilrettelagte arbeidsplass) i arbeidsmarkedsbedrift, samt styrke overføringene til VTA-

plasser i ordinære virksomheter (VTAO – i ordinær bedrift).  

3. Ringerike kommune skal posisjonere egne kommunale virksomheter for å søke tilskudd i forhold 

til VTAO-plasser, ved å tilby aktuelle arbeids- /praksisplasser innenfor egen virksomhet. 

Ringerike kommune vil i så henseende søke å prioritere psykisk utviklingshemmede og mennesker 

med psykiske lidelser, - noe som selvsagt ikke skal ekskludere andre brukergrupper. 

Vedtakets punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt, mens pkt. 1 ble vedtatt mot 12 stemmer. 

Rådmannen valgte å prosjektorganisere oppfølgingen av kommunestyrets vedtak, og nedsatte 

en styringsgruppe med følgende representasjon:   

STYRINGSGRUPPE Tittel Navn Virksomhet/enhet 

Leder Kommunalsjef/ 
prosjekteier 

Christine Myhre 
Bråthen 

Helse og omsorg 

Deltakere 
 

Kommunalsjef  
Daglig leder 
Leder NAV 

Trude Steinmo 
Magne Enger 
Bente Jansen 

HR 
Menova as 
NAV 

Tillitsvalgt HTV Bente Bråthen Fagforbundet 
 

Det ble likens nedsatt en prosjektgruppe/arbeidsgruppe bestående av: 

PROSJEKTGRUPPE Tittel Navn Virksomhet/enhet 

Prosjektleder Enhetsleder Reni Odden Helse og omsorg 

Prosjektmedarbeider Informasjonsmedarbeider Linda Moholdt 
(ved behov) 

Kommunikasjon 

Prosjektdeltakere Avdelingsleder 
Advokat/juridisk rådgiver 
 
Økonomi 
Eiendomsforvalter 
Menova 
Menova 
Lokal tillitsvalgt 
Lokalt verneombud 
Foreldrerepresentant 

Ruth Kvam 
Siri Van Kervel 
Røskaft 
Sanna Grønli 
Terje Schistad 
Magne Enger  
Torbjørn Wik  
Gro Johansen 
Trine Nyhus 
Knut Rundtop 

Aurora 
Advokatkontoret 
 
Økonomi 
Teknisk forvaltning  
Menova as 
Menova as 
Aurora/Fagforbundet 
Aurora 
 

 

Prosjektgruppen fikk følgende mandat i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 95/19: 

1. Utrede en mulig samarbeidsmodell der Menova as og Aurora samlokaliseres på 

Kilemoen. Modellen skal sikre en bedre realisering av grunnleggende rettigheter når det 
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gjelder aktivitet og arbeid for personer med utviklingshemming (Jfr. NOU 2016/2017 – 

På lik linje).  

2. Et slikt fellesanlegg skal være et kraft- og kompetansesenter hvor enkeltindividets 

muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens lokalisering av Aurora er kostnadsintensiv og lite hensiktsmessig, og Ringerike kommune 

har signalisert nødvendigheten av at Aurora bør etableres i andre lokaler. Aurora leier i dag relativt 

kostbare lokaliteter på Hensmoen.  

Med denne bakgrunn fikk Ringerike kommune den 24.1.2019 en henvendelse fra Menova as om å 

vurdere mulighetene for å utrede mulighetene for å samkjøre, samlokalisere og organisere dagens 

tilbud om arbeid og aktivitet for voksne funksjonshemmede, herunder psykisk utviklingshemmede, 

og rådmannen ble i kommunestyrets vedtak i sak 23/19 den 7/3-19 bedt om å revurdere 

kommunens leieavtale om lokaler for «Aurora» og utrede mulig samarbeid med kommunens 

egen arbeidsmarkedsbedrift «Menova as», lokalisert til Kilemoen i tråd med de ønsker som 

framkommer i bedriftens henvendelse.  

Dagens lokaler er utformet som industrilokaler. Rommene er store og det er stor takhøyde. Arealene 

er derfor kostnadsintensive å drifte. Dette inntrykket forsterkes ved at senteret i dag ikke klarer å 

utnytte arealene optimalt. Lokalene er ikke universelt utformet og er i liten grad tilpasset mennesker 

med funksjonshemminger. En vurdering av annen lokasjon er derfor både hensiktsmessig og 

påkrevd.  

Det er viktig at psykisk utviklingshemmede på lik linje med andre får gjennomført en grundig 

arbeidsevnevurdering og valg av arbeidsønsker. En slik vurdering må gjøres ut i fra diagnoser og 

helsemessige begrensninger i tillegg til den enkeltes ressurser og muligheter for arbeid. Dette er 

arbeidsmarkedsbedriftens arena i samarbeid med NAV, og for å vri utviklingen i riktig retning må 

de psykisk utviklingshemmede vurderes med flere av de tiltak som i dag ligger under 

arbeidsmarkedsbedriftens ansvarsområde. Dette skjer i dag i svært liten grad, og psykisk 

utviklingshemmede «sluses» inn mot Auroras tilbud etter endt skolegang uten at andre alternativer 

er vurdert. Situasjonen er grundig beskrevet i saksframstillingen for kommunestyret til møtet 

27.6.2019, under overskriftene «Innledning/bakgrunn» og «Beskrivelse av saken» som 

følger vedlagt.  

Kommunestyrets vedtak innebærer at samarbeidet med Menova as søkes organisert slik at 

brukerne av Aurora får tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS presenterer, samt 

det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt samarbeidspartnere.  

Arbeid er viktig for alle, og psykisk utviklingshemmede må også få erfare at arbeid gir bedre 

økonomi og større grad av integrering. De psykisk utviklingshemmede skal ha en reell mulighet 

for kvalifikasjon mot det ordinære arbeidsmarkedet. Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den 

«varige tilrettelagte arbeidsplassen» (VTA-plass) gi forutsigbarhet og trygghet i egen 

livssituasjon.  

Aktivitetstilbudet, som i utgangspunktet er et kommunalt ansvar videreføres i kommunal regi i 

et samarbeid med Menova as. Den enkelte vil da kunne trekke større veksler på et langt større 

fagmiljø med bredere kompetanse. Det etableres «sømløse» overganger fra et lavere 

funksjonsnivå til et høyere, - og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle 

tilsi dette. Samkjøring/transport vil også være lettere gjennom et større volum samlet på en 

destinasjon. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er av den oppfatning at prosjektgruppens anbefaling i alternativ 3 vil gi brukerne 

muligheter for de endringer kommunestyret i sitt vedtak etterspør. Dette gjelder særlig innenfor 

følgende områder: 

 Brukerne vil få tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS presenterer, samt 

det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt samarbeidspartnere. 

 Det vil ligge til rette for «sømløse» overganger fra et lavere funksjonsnivå til et høyere, 

- og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle tilsi dette. 

 Brukerne vil ha en bedre økonomi når man frekventerer VTA/VTAO ordningen 

framfor sysselsetting i dagens Aurora. 

 Brukerne vil ha en reell mulighet for kvalifikasjon mot det ordinære arbeidsmarkedet. 

Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den «varige tilrettelagte arbeidsplassen» 

(VTA/VTAO) gi trygghet i livssituasjon.  

 Aktivitetstilbudet vil videreføres i et slikt samarbeid som alternativ 3 beskriver for de 

som ikke kvalifiserer til varig tilrettelagt arbeid. 

 De ansatte ved Aurora vil kunne trekke større veksler på et større fagmiljø med bredere 

kompetanse. Ved etablering av felles faglige ressurser/veiledere vil de ansatte få større 

mulighet og tilgang til individuell veiledning i daglig arbeid. Dette vil bidra til utvikling 

og muliggjøre overgang til varig tilrettelagt arbeid for flere brukere. 

Samkjøring av transport vil bli lettere gjennom et større volum samlet på en destinasjon. Selv 

om Kilemoen ikke ligger sentrumsnært, har Menova AS allerede etablert gode 

transportordninger til Kilemoen, mens transportgrunnlaget til Hensmoen har blitt tilsvarende 

redusert. 

En samlokalisering vil gi kommunen muligheter for å gjøre noe aktivt med det som er avdekket 

i prosessen og de utfordringer som Rettighetsutvalget belyser. Dette understøttes av en rekke 

forskningsrapporter.  

 

Vedlegg 

 

 Prosjektgruppas anbefaling. 

 Utdrag fra kommunestyre saken  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.12.20 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 20/195-2   Arkiv: 033  

 

Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 

- 2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/20 Råd for funksjonshemmede 28.01.2020 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar reglement for rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune for 

perioden 2019 til 2023.  

 

  

Beskrivelse av saken 

Rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune ble valgt i kommunestyremøte 07.11.19, 

sak 2019/1987. Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd og råd for personer 

med nedsatt funksjonsevne. Dette kravet følger av ny kommunelov. Loven trådte i kraft høsten 

2019 fra og med det konstituerende møtet i Ringerike sitt kommunestyre 10.10.2019.  

 

Kommunestyret skal fastsette et reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse, jf. 

kommuneloven § 111-12.  

Reglementet skal inneholde:  

- Rådets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet  

- Tidsperioden rådet er opprettet for 

- Eventuelle andre sentrale bestemmelser om rådets virksomhet  

 

Reglement for råd for funksjonshemmede, Ringerike kommune, 2019 – 2023 

 

Formål 

Rådet skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse blir sikret en bred, åpen og 

tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådet tar ikke opp saker som gjelder 

enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som berører funksjonshemmede som gruppe, 

som tilgjengelighet, likestilling og arbeid mot diskriminering 

 

Valg og sammensetning 

 Det er kommunestyret som formelt vedtar sammensetningen av rådet. 

 Virkeperiode er fra 2019 til 2023 (valgperioden) 
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 Det er kommunestyret som fastsetter hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådet 

skal ha. 

 Rådet skal så langt det er mulig ha en bred alderssammensetning blant medlemmene. 

Myndighet 

 Rådet kan uttale seg om alle saker som er relevante for situasjonen til personer i denne 

gruppen.  

 Rådets anbefalinger skal være en del av beslutningsgrunnlaget i hovedutvalg, 

formannskap og kommunestyre.   

 Leder og nestleder av rådet har møte- og talerett i folkevalgte organer. 

Administrasjon 

 Det er kommunen som har ansvaret for de administrative funksjonene, som rådets 

sekretariat.  

Saksbehandling og rutiner 

 Møteplan vedtas en gang i året av kommunestyret.  

 Det skal være sakslister til rådsmøtene (kommuneloven § 11-3). I tillegg gjennomgår 

ordfører saker som skal til politisk behandling, slik at de kommer til de politiske råd og 

utvalg som er aktuelle. 

 Det skal være protokoll for møtene (kommuneloven § 11-4) 

 Lederen av rådet har det formelle ansvar for å sette opp saksliste for hvert enkelt møte. 

Lederen har kontakt med sekretæren for å sette opp saksliste og utforme 

saksdokumentene.  

 Sekretæren sender saksdokumentene til rådets medlemmer minimum 8 dager før møtet 

finner sted.  

 Rådet går igjennom sakene på møtet, og prøver i størst mulig grad å bli enig om en 

felles uttalelse/anbefaling for videre behandling.  

 Saksbehandlere fra kommunen deltar ved behov for å orientere om sakene.  

 Rådet skal ha møte utenfor vedtatt møteplan hvis minst ett av vilkårene under er 

oppfylt: (kommuneloven § 11-2) 

o Rådet selv eller kommunestyret vedtar det 

o Rådets leder mener det er nødvendig 

o Minst 1/3 av medlemmene krever det.  

 Rådet utarbeider hvert år en årsmelding som legges frem for kommunestyret.  

 Alle møtene skal være åpne for enhver som ønsker å være tilstede, og skal være 

forhåndsannonsert så langt det lar seg gjøre.  
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Økonomiske forhold 

Det er ikke avsatt eget budsjett til råd for funksjonshemmede i Ringerike som rådet kan 

disponere, og det er derfor ikke tatt inn som en del av reglementet. Det er bevilget nødvendige 

midler til drift av rådet.  

 

Juridiske forhold  

Kommuneloven, § 11-12, Reglement for saksbehandling.  

Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for 

saksbehandlingen av folkevalgte organer.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak 2019/1987, Valg av råd for funksjonshemmede  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen får et oppdatert reglement for rådet for funksjonshemmede som er i henhold til 

gjeldende lovverk. Reglementet tydeliggjør rådets formål og funksjon slik at rådets viktige 

funksjon vil bli ivaretatt.  

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Råd for funksjonshemmede 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/195-1   Arkiv: 033  

 

 

Temamøte 28.01.2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

Sak 1:  

Orientering om pågående byggesaker i Ringerike kommune v/Sveinung Homme  

 

Sak 2:  

Tilbakemelding fra møte med daglig leder v/AKA bygget  

 

Sak 4:  

Oppstart utarbeidelse av handlingsplan/arbeidsplan for råd for funksjonshemmede i Ringerike. 

- Planen er gjeldende for valgperioden med muligheter for justeringer underveis.   

- To medlemmer av rådet sluttfører planen før den politisk behandles.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-34   Arkiv: K23  

 

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

Sammendrag og hovedkonklusjoner   

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet.  

Ringerike kommune engasjerte Norsk institutt for luftforskning (NILU) får å gjennomføre ett 

års måling og prøvetaking av luftkvaliteten i Hønefoss i 2018-2019 og utarbeide en tilhørende 

fagrapport med anbefalinger i samsvar med forurensningsforskriften og helsefaglige normer.  

Kartleggingen ble gjennomført med målestasjon for kontinuerlige luftmålinger ved Hønfoss 

skole og prøvetakingene ble plassert langs de mest trafikkerte hovedveiene nært opp til 

barnehager, skoler og langs trafikkerte skoleveier. Innbyggerne kunne følge med online på 

presentasjon av timesresultatene fra målestasjonen fra NILU’s internettside om luftkvalitet.  



- 

Måleresultatene viste nivåer under grenseverdiene1 eller alarmtersklene2 i forurensnings-

forskriften, men det var i korte perioder overskridelser av vurderingstersklene3 på strekningen 

Hønengata – Kongensgate – Osloveien.  

Det ble ikke nødvendig å gi spesiell lokaltilpasset informasjon til innbyggerne om måle-

resultater, mottiltak og helserisiko.  

 

Beskrivelse av oppdraget og utførelse 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet. Ringerike kommunestyret vedtok 

05.10.2017 i sak 107/17, å gjennomføre målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Kommunen 

tildelte Norsk institutt for luftforskning (NILU) oppdraget.  

 

Oppdragsbeskrivelse: 

Bestiller Ringerike kommune, Helse og omsorg  

Utfører Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Fagrapport NILU rapport 24/2019. Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss 

Måleperiode   1. juni 2018 – 30. mai 2019  

Formål Fremskaffe kunnskap om luftkvalitet til byplanarbeidet i Hønefoss  

Målemetoder  1 Målestasjon for kontinuerlige målinger  

12 x 12 Passive prøvetakere, ukentlige prøver hver måned i ett år 

Måleparametere Målestasjon: 

Nitrogendioksid, NO24 

Svevestøv PM2,55 og PM106 

Meteorologiske data (temperatur, trykk, relativ luftfuktighet, vind) 

Prøvetaking:  

Nitrogendioksid, NO2 

 

Måleparametere og hovedkilder til luftforurensning 

 Nitrogendioksid, NO2: Hovedkilder er eksos og røykgasser fra fossilt brensel. 

 Svevestøv, PM2,5: Hovedkilder er vedfyring, bileksos og langtransportert luftforurensning. 

 Svevestøv PM10: Hovedkilder er slitasje og oppvirvling av vegstøv. 

 Meteorologiske data: Målingene omfattet temperatur, trykk, relativ luftfuktighet og vind. 

 

Kommunen etablerte en tverretatlig arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å følge med på 

måleresultatene, utrede og iversette tiltak dersom det ble påvist overskridelser av 

grenseverdiene. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen deltok i arbeidsgruppa. 

                                                 
1 Grenseverdi er et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt tidsfrist, jf. 

forurensningsforskriftens § 7-6. 
2 Alarmterskel er et konsentrasjonsnivå i utendørsluft som gir helseeffekter i befolkningen ved 

korttidseksponering, jf. forurensningsforskriftens § 7-10. 
3 Vurderingsterskel er et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til målenettverk og 

tiltaksutredning. Det skal gjennomføres målinger og tiltaksutredning ved overskridelse av øvre vurderingsterskel. 

Mellom øvre og nedre vurderingsterskel reduseres kravet om målinger. Under nedre vurderingsterskel vil det 

ikke være behov for målinger. Nivåene for de ulike stoffene er spesifisert i forurensningsforskriften § 7-8. 
4 Nitrogendioksid, NO2. Hovedkilde: eksos og røykgasser fra fossilt brensel 
5 Svevestøv, PM2,5 (partikler 2,5 mikrometer). Hovedkilde: Vedfyring, bileksos og langtransportert, 

luftforurensning 
6 Svevestøv PM10 (partikler 10 mikrometer). Hovedkilde: Slitasje og oppvirvling av vegstøv. 
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Arbeidsgruppa publiserte en nettside om luftkvalitet i Hønefoss med lenker til 

onlineresultatene fra pågående målinger og informasjon om tilhørende helsefaglige råd.  

 

Lokalisering av målestasjon og prøvetakere. 

 

Prøvetakerne for NO2, ble 

plassert langs sterkt 

traffikerte hovedgater 

nært opp til barnehager og 

skoler og langs skoleveier. 

Prøvetakingen ble utført 

med 12 prøver av en ukes 

varighet hver måned i et 

år. 

Kart over målestasjoner 

og prøvetaking Rød 

stjerne = Målestasjon. 

Blå markering er 

stasjoner for prøvetaking

Hovedkonklusjoner fra kartleggingen  

NILU’s rapport 24/2019 er en detaljert fagrapport. Vi presenterer her en enklere oversikt som 

viser påvirkningen forurensning fra lokal vedfyring og veitrafikk har på lufta i Hønefoss.   

 

Hovedkonklusjon fra måleperioden:  

Konsentrasjoner for måleparametere Vurderingsterskler (forurensningsforskriften) 

Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Årsmiddelverdien for NO2 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Årsmiddelverdien for PM10 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Døgnmiddelverdien for PM10 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Timesmiddelkonsentrasjonen for NO2 Lå over nedre vurderingsterskel** 

 

Vurderingsterskler angir når forurensningsnivået skal overvåkes. I større byområder og soner 

hvor konsentrasjonene ligger: 

*** Over øvre vurderingsterskel, er det krav om målinger. 

** Mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres hvis det 

benyttes en kombinasjon av målinger og modellberegninger. 

* Under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å benytte modellberegninger eller 

teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten. 
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Presentasjon av måleresultater - utdrag fra NILU’s rapport 24/2019 

 

Svevestøv PM2,5 

Hovedkilde: Vedfyring 

 
Figur 1 Forekomst av timer med PM2,5 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM2,5  

460 timer «moderat»   

179 timer «høyt»   

 

Svevestøv PM10 

Hovedkilde: Veitrafikkstøv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Forekomst av timer med PM10 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM10  

    3 timer «svært høyt»   

111 timer «høyt»   

352 timer «moderat» 
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Nitrogendioksid NO2 

Hovedkilde: Eksos  

 

 
Figur 3 Forekomst av timer med NO2 over lavt forurensningsnivå 

 

Forurensningsnivå NO2  

461 timer med «moderat» (flest i januar) 

179 timer med «høyt» (alle i september) 

 

 

 
Figur 4  Årsmiddelverdien for NO2 for passive prøvetakere 

 

Hønengata - Kongensgate – Osloveien fremstår som de mest forurensede gatene. 
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NILU’s konklusjon fra luftmålinger (PM2,5, PM10 og NO2) 

1. Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og timemiddelkonsentrasjon for NO2 indikerer behov 

for fortsatt overvåkning av luftkvaliteten. 

2. Hovedårsaken til overskridelse av PM10 terskelverdien er vegslitasje og etterfølgende 

oppvirvling av vegstøv.  

3. Forurensning av svevestøv PM10 er i liten grad avhengig av kjøretøyteknologi og kan øke 

med økende trafikkmengde.   

4. Forventet reduksjon i utslipp av NO2 per kjøretøy er høyere enn prognosene for 

trafikkveksten. 

 

NILU’s konklusjon på passiv prøvetaking (NO2) 

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning 

kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at: 

 Forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av 

vegstrekningen Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. 

 

Kommunens ansvar for å overvåke luftkvaliteten 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen har ansvar for å overvåke lokal 

luftforurensing i byen. Miljødirektoratet anbefaler at kommuner som ikke har målestasjoner, å 

følge med på luftkvaliteten på nettsiden Luftkvalitet i Norge.   

 

«Luftkvalitet i Norge» er en offentlig informasjonsside utviklet at Miljødirektoratet, 

Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Nettsiden 

varsler lokal luftkvalitet basert på meteorologiske beregninger. Nettsiden har aktuell 

informasjon om kommunens ansvar for lokal luftforurensing, helseråd, regelverk og tiltak.  

 

Nettsiden viser beregnet luftforurensning fra svevestøv, nitrogendioksid og ozon som er de 

vanligste former for lokal luftforurensning som påvirker folks helse. Utklipp fra nettsiden: 

https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Buskerud/Ringerike/Hønefoss
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Kommunens ansvar for å forebygge negative helseeffekter av lokal luftforurensning 

Kommunen har ansvar for å overvåke luftkvaliteten lokalt og iverksette tiltak når 

luftkvaliteten overskrider nedre vurderingsterskel i forurensningsforskriften. For å oppnå gode 

resultater er det viktig med en helhetlig bruk av tiltak og virkemidler, og et godt samarbeid 

både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kommunens plikter omfatter å forebygge negative 

helseeffekter som følge av lokal luftforurensning gjennom å: 

 gjennomføre målinger  

 utrede og gjennomføre aktuelle tiltak 

 koordinere arbeidet med å utarbeide luftsonekart  

 innarbeide luftkvalitet som faglig grunnlag i all planlegging etter plan- og bygningsloven  

 informere om luftkvalitet, helseråd og mottiltak  

 ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på helsen 

 

Eksempler på tiltak mot svevestøv (PM2,5 og PM10) er: 

 restriksjoner på bruk av piggdekk  

 hastighetsreduksjoner 

 vedlikehold av veier  

 utskiftning av gamle vedovner 

Eksempler på tiltak mot NO2 er: 

 lavutslippssoner 

 tids- og miljødifferensierte bompenger  

 trafikkreduserende tiltak for å redusere klimagassutslipp og støy  

 øke framkommeligheten for kollektivtrafikken. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

Folkehelseoversiktene 

 

Juridiske forhold  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Forskrift om miljørettet helsevern 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Rådmannens vurdering og anbefalinger 

Rådmannen finner at resultatene fra ett års målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss 2018-

2019 i hovedsak viste akseptable verdier. Rådmannens oppfatning er at det er nødvendig å 

overvåke luftkvaliteten i Hønefoss gjennom å følge med på nasjonale luftkvalitetsvarsler og 

innarbeide tiltak i planleggingen etter plan- og bygningsloven, vedlikehold av hovedgatene og 

informasjonsformidling til innbyggerne.  



- 

 

Vedlegg 
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 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef, Helse og omsorg: Christine Myhre Bråthen 

Leder (kommuneoverlege): Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kartlegging av lokal
luftkvalitet i Hønefoss

Målinger 2018 - 2019

Dag Tønnesen , Jøran Solnes Skaar og Kjersti Tørnkvist

NILU rapport 24/2019



NI LU ra p port 24/2019 I SBN: 978 - 82 - 425 - 2993 - 0
I SSN: 2464 - 3327

TI LGJEN GELI GH ET :

A – Åpen

DAT O

01.11.2019

AN SVARLI G SI GN ATU R

Kari Nygaard, Administrerende direktør
(sign.)

AN TALL SI DER

3 6

TI TTEL

Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss

PROSJEKTLEDER

Kjersti Tørnkvist

Målinger 2018 - 2019 NI LU PROSJEKT N R.

118069

FORFATTER(E)

Dag Tønnesen, Jøran Solnes Skaar og Kjersti Tørnkvist

KVALI TETSSI KRER

Kjersti Tørnkvist

OPPDRAGSGI VER

Ringerike k ommune, 3500 Hønefoss

OPPDRAGSGI VERS REF.

Unni Suther

REFERAT

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført kartlegging av lokal luftkvalitet i
Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe
kunnska psgrunnlag for ny byplan i Hønefoss.

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske parametre som temperatur,
trykk, relativ fuktighet og vind.

Årsmiddelkonsentrasjonen av PM2,5 lå under øvre, men over nedre vurderingsterskel. Årsmiddelverdiene av N O2 og PM10 lå
ikke over nedre vurderingsterskel. Døgnmiddelverdier av PM10 og timemiddelkonsentrasjon av N O2 lå under øvre, men over
nedre vurderingsterskel.

TI TLE

Survey of local air quality in Hønefoss
Measurement s 2018 - 2019

EM N EORD

Luftkvalitet By - og trafikkforurensning

ABSTRACT

NI LU - Norwegian Institute for Air Research has commissioned a survey of local air quality in Hønefoss on behalf of
Ringerike municipality. The survey program started in June 2018 and was completed in May 2019. The measurements were
carried out to obtain the know ledge base for a new town plan in Hønefoss.

The measurement program included measurement of particulate matter and nitrogen dioxide as well as meteorological
parameters such as temperature, pressure, relative humidity and wind.

The annual mean concentrat ion of PM2.5 was below the upper, but above the lower assessment threshold. The annual
mean values of N O2 and PM10 did not exceed the lower assessment threshold. The daily mean values of PM10 and the
hourly concentration s of N O2 were below the upper, b ut above the lower assessment threshold.

PU BLI SERI N GSTYPE : Digital t do k ument (pdf) FORSI DEBI LDE: Kilde: NI LU

© NI LU – Norsk institutt for luftforskning
NI LU er I SO - sertifisert i henhold til N S - E N I SO 9001/I SO 14001 og a kkrediter t i henhold til N S - E N I SO/I E C 17025.



N I LU rapport 24/2019

2



N ILU rapport 24/2019

3

Innhold

Sammendrag ................................ ................................ ................................ ............ 4

1 Innledning ................................ ................................ ................................ .......... 5

2 Måleprogram ................................ ................................ ................................ ..... 5
2.1 Plassering av målestasjon og passive prøvetakere ................................ ............ 5

3 Retningslinjer og grenseverdier ................................ ................................ .......... 7

4 Måleresultater ................................ ................................ ................................ . 10
4.1 Måling av sv evestøv – PM10og PM2,5. ................................ ............................... 10

4.1.1 Årsmiddelverdier (PM10 og PM2,5) ................................ ......................... 10
4.1.2 Døgnmiddelverdier (PM10) ................................ ................................ .... 10
4. 1.3 Innbyrdes forhold mellom PM2,5 og PM10................................ ............. 13

4.2 Måling av nitrogendioksid – N O2 ................................ ................................ ...... 14
4.2.1 Årsmiddelverdier N O2 ................................ ................................ ........... 14
4.2.2 Timemiddelkonsentrasjoner av N O2................................ ..................... 14

4.3 N O2 målt med passive prøvetakere ................................ ................................ .. 16

5 Resultatvurdering ................................ ................................ ............................ 19
5.1 Belastning som funksjon av vindretning ................................ ........................... 19
5.2 Estimat for forekomst av N O2 timekonsentrasjon ved passive prøvepunkter . 20

6 Generell tiltaksvurdering ................................ ................................ .................. 21

7 Konklusjon ................................ ................................ ................................ ....... 21

Vedlegg A Figurer av timesverdier NO2, PM10 og PM2,5 vist månedsvis ..................... 23

Vedlegg B Kvartalsvise figurer av belastning av PM10, PM2,5 og NO2 fordelt på
vindretning i sektorer ................................ ................................ ....................... 32



N ILU rapport 24/2019

4

Sammendrag

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført
kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet
i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i
Hønefoss.

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske
parametre som temperatur, trykk, relativ fuktighet og vind . Målingene ble utført med
kontinuerlig registrerende instrumenter med tidsoppløsning en time. Svevestøv ble målt i to
størrelsesfraksjoner, partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 10 mikrometer (PM10)
og partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer(PM2,5). I tillegg til disse
målingene ble det utført målinger av uke middelkonsentrasjoner av N O2 med passive
prøvetakere på 12 utvalgte steder i og nær Hønefoss sentrum.

Å rsmiddelkonsentrasjonen av PM2,5 lå u nder øvre, men over nedre vurderingsterskel .
Å rsmiddelverdiene av N O2 og PM10 lå ikke over nedre vurderingsterske l. D øgnmiddelverdier
av PM10 og timemiddelkonsentrasjon av N O2 lå under øvre, men over nedre vurderingsterskel.

Estimat av utbredelse for timemiddelkonsentrasjoner av N O2 basert på de passive
prøvetakerene viser at målepunktene med noe avstand fra ho vedtrafikkåren gjennom
sentrum ikke har timemiddel konsentrasjoner over luftkvalitetskriteriet / nedre
vurderingsterskel (100 µg/m3).

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforu rensning
kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser , ser det ut til at
forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av vegstrekningen
Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. I måleperioden ble nedre vurderingsterskel for
døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 overskredet ved målestasjonen og sannsynligvis på
andre deler av den nevnte vegstrekningen. Hovedårsaken til overskridelse av terskelverdien
er vegslitasje og etterfølgende oppvirvling av vegstøv.
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Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss

Målinger 2018 - 2019

1 Innledning

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført
kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet
i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i
Hønefoss.

2 Måleprogram

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske
paramet e re som temperatur, trykk, relativ fuktighet og vind . Målingene ble utført med
kontinuerlig registrerende instrumenter med tidsoppløsning en time. Svevestøv ble målt i to
størrelsesfraksjoner, partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 10 mikrometer (PM10)
og partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer(PM2,5). I tillegg til disse
målingene ble det utført målinger av ukemiddelkonsentrasjoner av N O2 med passive
prøvetakere på 12 utvalgte steder i og nær Hønefoss sentrum.

2.1 Plassering av målestasjon og passive prøvetakere

Etter en gjennomfø rt befaring, og etterfølg e nde vurdering av antatte vindforhold,
trafikkmengde og representativitet , foreslo NI LU å etablere målestasjon for kontinuerlig
registre re nde instrumenter ved Hønefoss skole ( Figur 1 ). Etter forslag fra NI LU og
etterfølgende dialog med kommunen ble de passive prøvetaker e ne plassert som vist i Figur 1 .
Stasjons navn og koordinat (Lengde – Bredde) for målestasjonene er vist i Tabell 1 .
Plasseringen ved Hønefoss skole ble valgt fordi plasseringen ble antatt å representere høy
forurensingsbelastning i Hønefoss sentrum. Hønengata er den vegstrekningen i
sentrumsområdet som har størst trafikk, og det er boligområder langs vegen. De øvrige
m ålepunktene ble valgt ut for å gi tilleggsinformasjon om utbredelsen av forurensning i
sentrum.
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Tabell 1 : Stasjonsnavn og koordinat for stasjonene i målenettverket.

Nummer Navn / plassering Lengde Bredde
Luftkvalitetsstasjon

1 Hønefoss skole 10. 26130E 60. 1714 N
Stasjoner med passive prøvetakere

2 Parkgate 7, Sør 10.2607 E 60.1723 N
3 Parkgate 15F, Nord 10.2626 E 60.1739 N

4
Kryss Dronning Åstas gate/Osloveien
(Ved Würth)

10.2572 E 60. 1530 N

5 Kryss Gigstadsvei/Eikliveien 10.2526 E 60. 1557 N
6 Ringerike krematorium, Hofgaards gate 16 - 12 10.2623 E 60.1671 N
7 Kryss Kongens gate/Stangs gate 10. 2589 E 60.1643 N
8 Rundkjøringen Ø – Owrens Gate ved Schjongs gate 10.2581 E 60.1621 N

9
Ringerike Folkehøgskole
(Gangvei mellom Askveien og Hvelven nord for
fo t ballbane)

10. 2417 E 60. 1631 N

10
Kryss Soknedalsveien/Hofsfossveien (ved
busstopp/Bademiljø)

10. 2451 E 60.1704 N

11
Hønengata sør for kryss E16 (Ved VVS
Senteret/Kremmertorvet)

10.2715 E 60.1816 N

12 Kongens gate/Hønefoss bro 10. 2567 E 60. 1683 N
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Figur 1 : Målenettverk for måling av lokal luftkvalitet i Hønefoss . Luftkvalitetstasjonen er markert
med rød stjerne. De blå markerer plassering for de passive prøvetakerne.

3 Retningslinjer og grenseverdier

Forurensningsforskriften er hjemlet i forurensningsloven, og ble vedtatt i 2002 . Forskriften
ble endret i 2008 med bakgrunn i endringer i EUs direktiv om luftforuren sning1.
Grenseverdiene i forurensningsforskriften er juridisk bindende, og overskridelse av disse
minstekravene utløser krav om målinger og tiltak.

Luftkvalitetskriteriene er basert på eksisterende kunnskap om hvilke helseeffekter
eksponering for luftfor urensning kan medføre. Kriteriene er satt til et nivå som de aller fleste
kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse.

Nasjonale mål angir regjeringens ambis jonsnivå for luft kvaliteten i Norge , men er ikke juridisk
bindende . De nasjonal e målene er satt lik luftkvalitetskriteriene.

1 EU (2008) Directive 2008/50/EC of the European parliament and of the council of 21 May 2008 on ambient air quality and
cleaner air for Europe. Off. J. Eur. Union, L152, 1 - 44.
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PM10, PM2,5og N O2 er de viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer
og tettsteder. Oversikt over norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for
disse forurensningskomponentene er gitt i Tabell 2 .

Tabell 2 : Gjeldende norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for NO2 og svevestøv.

Komponent Midlingstid Grenseverdi(1) Nasjonale mål
fra 1.1.2017(2)

Luftkvalitets -
kriterier (3)

NO2 15 minutter - - 300 µ g/m3

Time 200 µ g/m3

M å ikke overskrides mer
enn 18 ganger pr.
kalenderår

100 µ g/m3

År 40 µ g/m3 40 µ g/m3 40 µ g/m3

PM10 Døgn 50 µ g/m3

M å ikke overskrides mer
enn 30 ganger pr.
kalenderår

- 30 µ g/m3

År 25 µ g/m3 20 µ g/m3 20 µ g/m3

PM2.5 Døgn - - 15 µ g/m3

År 15 µ g/m3 8 µ g/m3 8 µ g/m3

1: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), Kapittel 7. Lokal luftkvalitet.
2: Det kongelige klima og miljødepartement, Prop. 1 S (2016 - 2017)
3: Folkehelseinstituttet (2013) Luftkvalitetskriterier - Virkninger av luftforurensning på helse. Oslo, Nasjonalt

folkehelseinstitutt (Rapport 2013:9)

Foruten å definere grenseverdiene angir forurensningsforskriften vurderingsterskler for
forurensningsnivå. Disse anvendes som regler fo r hvordan forurensingsnivået skal overvåkes.
Det angis øvre og nedre vurderingsterskler for flere forurensings komponenter, inkludert de
som er målt i Hønefoss. Vurderingstersklene for årsmiddelkonsentrasjoner av PM10, PM2,5 og
NO2 er vist i Tabell 3 . Vurderingstersklene for døgnmiddel og timemiddel er vist i Tabell 4 .
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Tabell 3 : Vurderingsterskler for årsmiddelverdier av PM10, PM2,5 og NO2.

Komponent Øvre vurderingsterskel Nedre vurderingsterskel
PM10 22µg/m3 20 µg/m3

PM2,5 12 µg/m3 10 µg/m3

NO2 32 µg/m3 26 µg/m3

Tabell 4 : Vurderingster s kler for døgnmiddel (PM10) og timemiddel (NO2)

Komponent Øvre vurderingsterskel Nedre vurderingsterskel Antall pr.år
PM10 35µg/m3 25 µg/m3 30
NO2 140 µg/m3 100 µg/m3 18

I større byområder og andre soner hvor nedre vurderingsterskel er overskredet, skal det
foretas målinger. I større byområder og soner hvor konsentrasjonene i et representativt
tidsrom ligger mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres
hvis det benyttes en kom binasjon av målinger og modellberegninger. I større byområder og
soner hvor konsentrasjonene ligger under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å
benytte modellberegninger eller teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten.

Vurderin gstersklene og grenseverdiene i regelverket er gitt uten desimaler. Dette innebærer
at en middelverdiene også skal avrundes til hele tall når de sammenlignes med
vurderingsterskler og grenseverdier.

Forurensingsklasser
Statens vegvesen, Vegdirektoratet, H elsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har
definert forurensningsklasser som gir en beskrivelse av hvor forurenset uteluften er og i hvilken grad
nivåene av forurensning utgjør en helserisiko. Det er enten lite, moderat, høy eller svæ rt høy luft -
forurensning. Det er knyttet helseråd til de ulike forurensningsklassene. Forurensingsklassene er vist i
Tabell 5 .

Tabell 5 : Forurensingsklasser for samtlige komponenter de er definert for.

Klasser Nivå Helserisiko PM10

Døgn
(µg/m3)

PM2.5

Døgn
(µg/ m3)

PM10

Time *
(µg/ m3)

PM2.5

Time *
(µg/ m3)

NO2

Time
(µg/ m3)

SO2

Time
(µg/ m3)

O3

Time
(µg/m3)

Lite Liten <30 <15 <60 <30 <100 <100 <100
Moderat Moderat 30 - 50 15 - 25 60 - 120 30 - 50 100 - 200 100 - 350 100 - 180
Høyt Betydelig 50 - 100 25 - 75 120 - 400 50 - 150 200 - 400 350 - 500 180 - 240
Svørt høyt Alvorlig >150 >75 >400 >150 >400 >500 >240
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4 Måler esultater

4.1 Måling av svevestøv – PM10og PM2,5.

Relevante midlingstider for sammenligning av svevstøvkonsentrasjoner med regelverket er
døgnmiddel og årsmiddel . For å knytte forekomst av konsentrasjon med spredningsforhold og
utslippsdannende aktiviteter som vedfyring og vegtrafikk , er det nødvendig å se på hvordan
konsentrasjonene varierer i løpet av døgnet. Forholdet mellom de to større ls esfraksjonene av
svev e støv inneholder også rele vant informasjon om hvilke utsl ippskilder som forårsaker
konsentrasjonene. Slitasje og oppvirvling av vegstøv danner p artikler som hovedsakelig er
PM10. Vedfyring, bileksos og lang transportert luftforure n sning består hovedsakelig av PM2,5.

4.1.1 Årsmiddelverdier (PM10 og PM2,5)

I måleperioden fra og med juni 2018 til og med mai 2019 ble det målt følgende
års middelverdier ved Hønefoss skole:

• 20,4 µg/m3 PM10( avrundet til 20 µg/m3, ikke over nedre vurderingsterskel)
• 11,4 µg/m3 PM2,5( avrundet til 11 µg/m3, under øvre, men over ne dre

vurderingsterskel)

4.1.2 Døgnmiddelverdier (PM10)

En oppsummering av fordeling av døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 ved Hønefoss skole er
vist i Figur 2 . Konsentrasjonsnivåene er relatert til gre n severdier og retningslinjer for
luftkvalitet der det er tillatt med 30 døgn i et kalenderår før overskridelse inntreffer
( g renseverdi og vurderingsterskler). Antall døgn over grenseverdien på 50 µ g/m3 er 20 som er
under tillatte døgn på 30. Antall døgn over øvre vurder ingsterskel på 35 µ g/m3 er 51 som er
over tillatte døgn på 30.
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Figur 2 : Antall døgn med døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 over hhv. grenseverdi, øvre
vurderingster sk el, luftkvalitetskriteriene og nedre vurderingsterskel .

De 100 døgnene med høyest konsentrasjon av PM10 i hele måleperioden er vist i Figur 3 , og
tidsserien for døgnmiddelverdier av PM10 er vist i Figur 4 . Bortsett fra ett døgn i januar (19/1),
er samtlige døgnmiddelv erdier over 60 µg/m3 målt i perioden 24/3 til 29/4. Dette mønsteret
i årsvariasjon av døgnmiddelkonsentrasjon er typis k for veg nære målestasjoner som inngår i
nettverket for målinger i byer og tettsteder og antas hovedsakelig å ha sammenheng med
frigjøring av oppmagasinert vegstøv i løpet av vinteren.

Figur 3 : 100 høyeste døgnmiddelverdier av PM10 vist fra høyest konsentrasjon til 100de høyeste.
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Figur 4 : Tidsserie for døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 i Hønefoss i måleperioden juni 2018 til og
med mai 2019 .

Tidsserier for timeverdier av PM10 og PM2,5 er gitt i Vedlegg A .

En sammenligning av time s vise måleresultater av PM2,5og PM10 med forurensn in gklasser viser
at til sammen 4 60 timer i måleperioden var på «moderat» forurensnings nivå, og 179 timer var
på «høyt» nivå for PM2,5. For PM10 var 3 timer på «svært hø y t» nivå, 111 timer var på «høyt»
nivå, og 352 timer var på «moderat» nivå. De resterende timene var på «lavt»
forurensi ngsnivå. Fordelingen av forekomst for timer med «moderat» og «høyt» nivå
månedsvis er vist i Figur 5 (PM2,5) og Figur 6 (PM10). For PM2,5 var det januar 2019 som hadde
flest timer med høyere nivå enn «lavt», og ne st flest timer forekom i desember 2018 . For PM10

var det april 2019 som hadde flest timer over «lavt» nivå og mars 2019 hadde nest flest.

Figur 5 : Månedsvis forekomst av timer med PM2,5 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Ko
ns
en
tr
as
jo
n
(µ
g/
m
3)

Døgnmiddel PM10

0

50

100

150

200

250

A
nt
al
lt
im
er

Forurensingsklasser, PM2,5

Moderat Høyt



N ILU rapport 24/2019

13

Figur 6 : Månedsvis forekomst av timer med PM10 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden.

4.1.3 Innbyrdes forhold mellom PM2,5 og PM10

De to viktigste kildene til forhøyde svevestøvkonsentrasjoner i norske byer og tettsteder er
utslipp fra vegtrafikk og utslipp fra vedfyring. Ett karakteristisk trekk for disse kildegruppene
er at massekonsentrasjonen for oppvirvlet vegstøv hovedsakelig be stemmes av partikler i
størrelsesfraksjonen mellom 2,5µm og 10 µm, mens massekonsentrasjonen for
vedfyringspartikler hovedsakelig bestemmes av partikler mindre enn 2,5 µm. Forholdet
mellom månedsmiddelverdier av PM2,5og PM10 er vist sammen med månedsmiddelverdier av
lufttemperaturen. Det høyeste forholdstallet finnes for månedene desember, januar og
februar, og det laveste i mars og april.

Forholdet mellom fine og grove partikler indikerer at utslipp av partikler fra oppvar ming med
ved (eller oljefyring) er den vesentligste kilden til partikkelforurensing i vintermånedene. I
vårperioden er andelen av fine partikler i svevestøvet lav. Dette indikerer at oppvirvlet støv er
den viktigste kilden til høy konsentrasjon.
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Figu r 7 : Forhold mellom månedsmiddelverdier av PM2,5 og PM10 samt lufttemperatur i Hønefoss i
måleperioden.

4.2 Måling av nitrogendioksid – NO2

4.2.1 Årsmiddelverdier NO2

I måleperioden fra og med juni 2018 til og med mai 2019 ble det målt fø lgende årsmiddelverdi
for NO2 ved Hønefoss skole:

• 26,1 µg/m3 NO2 (avrundet til 26 µg/m3, ikke over nedre vurderingsterskel)

4.2.2 Timemiddelkonsentrasjoner av NO2

En oppsummering av antall timer med målt konsentrasjon over de respektive nivåene i
forskriftene og luftkvalitetskriteriet er vist i Figur 8 . Time m iddelkonsentrasjonen ved Hønefoss
skole ligger over nedre vurderingsterskel og under øvr e vurderingsterskel. I alt 52 timer (av 18
tillatte) i måleperioden var konsentrasjonen høyere enn det anbefalte nivået for risikofri
luftforurensning (luftkvalitetskriteriene) .
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Figur 8 : Antall time r med time middelkonsentrasjoner av NO2 i måleperioden over hhv nedre
vurderingsterskel, øvre vurderingsterskel, grenseverdi og luftkvalitetskriteriene .

De tre timene med høyest konsentrasjon (over 200 µg/m3) ble målt kl . 19, 20 og 21 onsdag 5.
september 2018. Det v ar fallende lufttemperatur og svært lav vindhastighet i disse timene.
Konsentrasjonene forekommer i et tid s rom der det vanligvis er avtagende trafikkmengde og
dermed avtagende konsentrasjon av NO2. Konsentrasjonsnivået økte markant fra kl . 15 fram
til kl . 20 - kl . 21, og falt deretter markant fram til midnatt. I alt 9 av 13 timer med konsentrasjon
over 140 µg/m3 ble målt denne ettermiddagen/ kvelden. Tidsforløpet er vist i Figur 9 .

Figur 9 : Forurensningsepiso de 5. september 2018. NO2 ved Hønefoss skole. Temperatur er blått
kurve ( verdi høyre y - akse ) og NO2- konsentrasjon i gul kurve (vens t r e y - akse ) .

Månedsvise tidsserier av timesmiddel for måleperioden er vist i figurform i vedlegg A.
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En sammenstilling av ti meverdier for NO2 med forurensingsklassene er vist i Figur 10 . Det
forekom 461 timer med «moderat» forurensingsnivå, og 179 timer med «høyt»
forurens nin g s nivå i måleperioden. Alle timer med «høyt» nivå forekom i september 2018, og
flest timer med «moderat» nivå forekom i januar.

Figur 10 : Månedsvis forekomst av timer med NO2 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden

4.3 NO2 målt m ed passive prøvetakere

Passive prøvetakere er benyttet for å belyse konsentrasjonsnivået i andre områder i Hønefoss
enn rundt den faste målestasjonen. De er best egnet til å belyse utbredelsen av
konsentrasjoner av NO2, særlig for konsentrasjoner med lang midlingstid (som
årsmiddelverdi). Verdien av dem som indikator for de andre komponentene (PM10 og PM2,5)
er størst der utslippskilder som bidrar til høy konsentrasjonene er de samme som for NO2. I
Figur 11 vises korrelasjonen mellom middelverdiene fra monitorene ved målestasjonen
sammenlignet med resultatene fra de passive prøvetakerene ved målestasjonen.
Middelverdiene fra NO2- monitoren på målestasjonen er beregnet for de periodene de passive
prøvetakeren e var eksponert. Samvariasjonen mellom NO2- monitoren og de passive
prøv etakerene er god og systematisk med en tendens til at de passive prøvetakerene
overestimerer noe ved lav e konsentrasjon er og undere s timerer noe ved høy e
konsentrasjon er .

Det er generel t lav korrelasjon mellom de passive prøvetakerene for NO2 og konsentrasjon av
svevestøv . Årsaken til dette er både at utslippskildene til dels er forskjellige, og at for
utslippskilden vegtrafikk vil vegstøvutslipp variere med tiden på en annen måte enn
tr afikkutslipp av NO2.
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Figur 11 : Korrelasjon mellom måleresultatene for NO2, PM10 og PM2,5 fra monitor og de passive
prøvetakerne for NO2 ved målestasjonen Hønefoss skole.
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Seks av prøvetakerene som var hengt ut i desember 2018 hadde dessverre feil
filterimpregnering. Denne måneden er derfor ikke tatt med i oversikten av årsmiddelv erdi for
prøvetakingspunktene. Årsmiddelverdi i alle punktene for hele måleperioden (bortsett fr a
desember 2018) er vist i Figur 12 .

Figur 12 : Årsm iddelverdier NO2 for hele måleperioden beregnet fra de passive prøvetakere for NO2.

Av Figur 12 framgår det at middelverdien av NO2 må lt med passive prøvetakere var høyest
ved målestasjonen ved Hønefoss skole. Prøvepunktet i krysset mellom Kongens gate og Stangs
gate var på nesten samme nivå. De tre øvrige prøvetakingspunktene langs hoved trafikkåren
gjennom Hønefoss (punkt 4, 11 og 12) hadde også en middelverdi over 15 µg/m3. Dette viser
at målestasjonen ved Hønefoss skole er representativ for områdene med de høyeste
konsentrasjonene av NO2 i Hønefoss.

Ukesmiddelverdiene av NO2- konsentrasjone for hv ert punkt og hver måned bortsett fra
desember er vist i Figur 13 . Det er liten variasjon i innbyrdes forskjell mellom prøvepunktene,
og alle følger den samme årlige tidsvariasjonen. Det er usikkert i hvor stor grad middelnivået
på prø vepunktene kan si oss noe om forekomst av de aller høye ste
timemiddelkonsentrasjoner siden perioden med desidert høyest timemiddelkonsentrasjon
skjedde i et tidsrom da passive prøvetakere ikke var satt ut. En beregning av forekomst av
timer med konsentrasj on over 100 µg/m3 basert på de passive prøvetakerene vil ha lavere
usikkerhet siden dette nivået forekommer mye hyppigere på målestasjonen for
timemiddelkonsentrasjon , og dette konsentrasjon s nivået forekommer i mange timer da det
samtidig ble målt med pass ive prøvetakere. Resultatene fra de passive prøvetakerene er
derfor benyttet til å estimere forekomst av antall timer med NO2- konsentrasjone r over 100
µg/m3 ved prøvepu n ktene. Verdien 100 µg/m3 er nedre vurderingsterskel og representerer
grensen mellom «li te» og «moderat» luftforurensing for forurensingsklasser.
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Figur 13 : U kes middel verdier for passive prøvetakere av NO2.

5 Resultatvurdering

5.1 Belastning som funksjon av vindretning

For å kunne forklare sannsynlige årsaker til de målte konsentrasjonene , ble det målt
vindretning og vindstyrke på målestasjonen ved Hønefoss skole. På bakgrunn av samtidige
målinger av timemiddelkonsentrasjon og middelvindretning for timen er det utarbeidet
oversikter over konsentrasjonsbelastning som funksjon av vindretning , såkalte
konsentrasjonsroser . Disse vil vise hvilken vindretning som gjennomsnittlig medførte at det
ble målt høy eller lav konsentrasjon ved målepunktet. K vartalsvise konsentrasjons b elastning
av P M10, PM2,5 og N O2 fordel t på vindretning i sektorer som funksjon av vindretning finnes i
Vedlegg B.

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Jun.
2018

Jul.
2018

Aug.
2018

Sep.
2018

Okt.
2018

Nov.
2018

Jan.
2019

Feb.
2019

Mar.
2019

Apr.
2019

Mai.
2019

Ko
ns
en
tr
as
jo
n
(µ
g/
m
3)

Ukesmiddelverdier av N O2, passive prøvetakere

Hønefoss skole Parkgate S Parkgate N

Dronning Åstasvei/Oslov. Gigstadveien/Eikeliveien Ringerike krematorium

Kongens gt./Stangs gt. Rundkjøringen Ringerike folkehøyskole

Soknedalsv./Hafsfossveien Hønengt. S kryss E6 Kongensgt. / Hønefoss bru



N ILU rapport 24/2019

20

Konsentrasjonen av N O2 er stort sett høyest ved vind fra sørvest uansett årstid. Dette skyldes
trolig utslipp fra trafikk langs Hønengata, Torvgata, Strandgata og Hønefoss bru, samt
trafikken i sentrumsområdet. Vind fra nordøst, samt svak vind fra nordøst medfører også
forhøyde konsentrasjonsnivåer, trolig forårsaket av utslipp i Hønengata nær målestasjonen. I
tillegg viser målingene i vintermånedene høy konsentrasjon ved vind fra sør. Det dreier seg
i midlertid om ganske få timer med relativt sterk vind, 4 til 6 m/s. Siden skolebygningen ligger
på sø rsiden av målestasjonen må det ha vært spesielle vindforhold i disse timene med en lokal
dreining av vinden veldig nær målestasjonen. Årsaken er trolig de samme utslippene som
forårsaker forhøyet konsentrasjon ved vind fra sørvest.

Belastning av sveve s tøv er høyest i vinter - og vårmånedene. For sommer og høst er det
forhøyet konsentrasjonsnivå ved vind fra sørvest, vest og nordøst. Målingene i vinterperioden
har svært høy andel PM2,5 i svev e støvet, og en klart høyere middelverdi enn de øvrige
årstidene ved vind fra nordøst til nordvest. Både forholdet mellom fine og grove partikler, og
variasjonen av konsentrasjon med vindretningen indikerer at utslipp av partikler fra
oppvarming med ved (eller oljefyring) er den vesentligs t e kilden til partikkelforurensing i
vintermånedene. I vårperioden er andelen av fine partikler i svevestøvet lav. Høyest
belastning forekommer ved sørlig vind med høy vindstyrke. Igjen dreier dette seg om få
målinger, og årsaken er trolig oppvirvlet støv fra vegnære områder sørvest for må lestasjonen.

5.2 Estimat for forekomst av NO2 timekonsentrasjon ved passive prøvepunkter

På bakgrunn av antallet timemiddelkonsentrasjoner over 100 µg/m3 N O2 målt ved Hønefoss
skole er det g jor t et estimat av antall timer over 100 µg/m3 ved målepunktene for passive
prøvetakere. Anslaget bygger på følgende måleverdier:

• Antall timer over 100 µg/m3 på målestasjonen (52).
• Maksimal månedsmiddelkonse ntrasjon målt med passiv pr øvetaker på alle

målepunkter.
• F orholdet mellom maksimal ukes middelverdi fra passiv prøve taker og 100 µg/m3

(2,37) på målestasjonen.
• Hvordan antall avtar med økende verdi i en statistisk normalfordeling

Beregningen er utført v ed å skalere opp maksimal ukes middelverdi på prøvepunktene for
passive prøvetakere med 2,37. Dette gir et anslag for den 52. høyeste
timemiddel konsentrasjonen på målepunktet. De 51 resterende timene er deretter antatt å
avta i antall med økende verdi etter en normalfordeling. Antallet timer over 100 µg/m3 er
beregnet for en no rmalfordeling. Når dette antallet blir l avere enn 0,01 % av timene i ett år
indikerer det at det ikke forekommer timer over 100 µg/m3 ved målepunktet. Resultatene av
estimatet er vist i Tabell 6 . Målepunktene som ligger utenfor hovedtrafikkåren er alle anslått
å ha under en time i året med konsentrasjon over 100 µg/m3.
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Tabell 6 : Estimat av årlig forekomst av timer med NO2- konsentrasjon over 100 µg/m3 ved
prøvepunktene med passiv prøvetaker.

Prøvested Høyeste
månedsmiddel

Beregnet konsentrasjon
for 52. høyeste time

Estimat av timer
>100 µg/m3

Parkgate S 21,8 51,7 < 1
Parkgate N 24,3 57,7 < 1
Dronning Åstasvei/Oslov. 35,9 85,1 14
Gigstadveien/Eikeliveien 23,4 55,5 < 1
Ringerike krematorium 20,6 48,8 < 1
Kongens gt./Stangs gt. 41,7 98,8 48
Rundkjøringen 36,7 87,0 18
Ringerike folkehøyskole 23,2 55,0 < 1
Soknedalsv./Hafsfossveien 29,3 69,4 < 1
Hønengt. S kryss E6 40,1 95,0 36
Kongensgt. / Hønefoss bru 36,4 86,3 16

6 Generell tiltaksvurdering

I forhold til målte konsentrasjonsnivåer og regelverkets vurderingsterskler er det høye
døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 som er det største luftkvalitetsproblemet i Hønefoss.
B idraget fra boligoppvarming bidrar mest i vinterperioden, men gir få døgn med verdier over
50 µg/m3 som døgnmiddelverdi. Det største bidraget til forhøyde døgnmiddelkonsentrasjoner
ser ut til å komme fra vegstøv i vårmånedene.

Selv om det er vanskelig å benytte målingene av NO2 med passive prøvetakere som indikator
for støvnivået, vil svevstøvkonsentr asjoner i områder der utslipp er relatert til vegtrafikk ofte
ha fellestrekk med utbredelsen av NO2- konsentrasjoner. Dette gir en indikasjon på at
forekomsten av høye døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 er størst i de samme områdene
som har høy middelkonsent rasjon av NO2. Imidlertid kan det være områder nær veier med
høy skiltet hastighet og vesentlig trafikkmengde som har et svevestøvproblem uten at det
nødvendigvis har et problem med høy NO2- forurensing.

Anerkjente tilta k mot vegstøv som forurensningskil de er intensivert veg - renhold, redusert
bruk av piggdekk i vintersesongen og nedsatt fartsgrense i piggdekksesongen.

7 Konklusjon

Målingene i Hønefoss er utført i ett år, fra juni 2018 til mai 2019. De formelle kriteriene i
forurensningsforskriften er knyt tet til kalenderår. Måleperioden gir derfor bare indikasjon på
hvordan luftkvaliteten i Hønefoss er sammenlignet med kriteriene i forurensningsforskriften.
Basert hovedsak e lig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning
kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at
forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av vegstrekningen
Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. I måleperioden ble nedre vurderingsterskel for
døgnmiddelkonsen trasjoner av PM10 overskredet ved målestasjonen og sannsynligvis på
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and re deler av den nevnte vegstrekningen. Hovedårsaken til overskridelse av terskelverdien
er vegslitasje og etterfølgende oppvirvling av vegstøv. Å rsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og
timem iddelkonsentrasjon for N O2 lå også over sine respektive nedre vurderingsterskler . Dette
indikerer at det er behov for fortsatt overvåkning av luftkvalitet i Hønefoss gjennom måling av
luftkvalitet. Utslipp av N O2 fra vegtrafikk er i ferd med å reduseres, og forventet reduksjon i
midlere utslipp pr. kjøretøy er høyere enn prognosene for vekst av trafikkmengde.
Forurensning av svevestøv i form av PM10 er imidlertid i liten gra d avhengig av
kjøretøyteknologi og kan forventes å øke med økende trafikkmengde. Vurdering av ulike tiltak
for å begrense luftforurensing bør ta hensyn til dette.
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Vedlegg A

F igurer av time s verdier NO2, PM10 og PM2,5 vist månedsvis
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Vedlegg B

Kvartalsvise f igurer av belastning av PM10, PM2,5 og NO2

fordel t på vindretning i sektorer
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for juni - juli - august 2018.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for september - oktober - november
2018.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for desember 2018 - januar - februar
2019.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for mars - april - mai 2019.
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Rådet for funksjonshemmede 

 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4483-1   Arkiv:   

 

Framtidig driftsform for "Aurora", - oppfølging  
 

Forslag til vedtak: 

1. Råd for funksjonshemmede har gått igjennom relevante saksopplysninger for 

komunestyret sak 96/19, samt prosjektgruppens forslag til lokasjon og organisering av 

arbeids, - og aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune. 

2. Råd for funksjonshemmede oppfatter kommunestyrets vedtak som nødvendig for å 

ivareta intensjoner i NOU 2016/2017 – På lik linje. Råd for funksjonhemmede 

anbefaler kommunestyret å slutte seg til det beskrevne alternativ 3 i prosjektgruppas 

anbefaling(Vedlegg) 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret behandlet i sak 95/19 Framtidig driftsform for «Aurora», - felles organisering 

og drift av «Aurora» og «Menova as», og fattet slikt vedtak i pkt. 1: 

Rådmannen gis i oppgave å foreta nærmere vurdering/konkretisering muligheter for 

samlokalisering av AURORA og MENOVA til utbygd fellesanlegg på Kihlemoen. Det 

forutsettes gjennomført i en prosess mellom MENOVA og Ringerike kommune basert på 

formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling av arbeidsmarkedsbedriften og for 

bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. (Jfr. 

NOU 2016/2017 – På lik linje som utgangspunkt). 

Nevnte prosess forutsettes gjennomført i et løsningsorientert samarbeid basert på tillit og respekt 

hvor hoved fokus skal være ivaretakelse av ulike grupper og enkelt personers behov på best 

mulige måte. AURORA OG MENOVA besitter unik kompetanse, erfaring og innsikt. Det legges til 

grunn at felleslokalisering vil føre til positive synergier for den enkelte, for bedrift, for kommune 

og for de ansatte.  

Vurdering og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, økonomiske forhold utredes 

nærmere og konkrete forslag til organisering fremlegges for vedtak i Kommunestyret.  

Det legges avgjørende vekt på at prosessen gjennomføres i konkret samarbeid mellom berørte 

parter, NAV og de ansattes organisasjoner. Videre legges det vekt på at organiseringen av nevnte 

samordning skjer ved at de ansattes interesser blir ivaretatt uten tap av rettigheter. Det gjelder og 



rettigheter til avtalefestet pensjon. Det forutsetter at arbeidsrettslige forhold blir avklart i samsvar 

med gjeldende lovverk og avtaleverk mellom partene.  

Utgangspunktet er at brukere med utsikter/muligheter for VTA/VTAO plass får mulighet til å 

inngå i MENOVA – opplegg som arbeidsmarkedsbedrift, mens brukere som trenger 

aktivitetstilbud får dette av Ringerike kommune. Målet om samlokalisering endrer ikke på dette.  

Det legges til grunn at de kommunale eierne sammen med NAV, MENOVA samarbeidet om å 

skape et kraft – og kompetansesenter på Kilemoen hvor enkelt individets muligheter og rettigheter 

står i sentrum for gode praktiske løsninger.  

2. Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -plasser 

(varig tilrettelagte arbeidsplass) i arbeidsmarkedsbedrift, samt styrke overføringene til VTA-

plasser i ordinære virksomheter (VTAO – i ordinær bedrift).  

3. Ringerike kommune skal posisjonere egne kommunale virksomheter for å søke tilskudd i forhold 

til VTAO-plasser, ved å tilby aktuelle arbeids- /praksisplasser innenfor egen virksomhet. 

Ringerike kommune vil i så henseende søke å prioritere psykisk utviklingshemmede og mennesker 

med psykiske lidelser, - noe som selvsagt ikke skal ekskludere andre brukergrupper. 

Vedtakets punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt, mens pkt. 1 ble vedtatt mot 12 stemmer. 

Rådmannen valgte å prosjektorganisere oppfølgingen av kommunestyrets vedtak, og nedsatte 

en styringsgruppe med følgende representasjon:   

STYRINGSGRUPPE Tittel Navn Virksomhet/enhet 

Leder Kommunalsjef/ 

prosjekteier 

Christine Myhre 

Bråthen 

Helse og omsorg 

Deltakere 

 

Kommunalsjef  

Daglig leder 

Leder NAV 

Trude Steinmo 

Magne Enger 

Bente Jansen 

HR 

Menova as 

NAV 

Tillitsvalgt HTV Bente Bråthen Fagforbundet 

 

Det ble likens nedsatt en prosjektgruppe/arbeidsgruppe bestående av: 

PROSJEKTGRUPPE Tittel Navn Virksomhet/enhet 

Prosjektleder Enhetsleder Reni Odden Helse og omsorg 

Prosjektmedarbeider Informasjonsmedarbeider Linda Moholdt (ved 

behov) 

Kommunikasjon 

Prosjektdeltakere Avdelingsleder 

Advokat/juridisk rådgiver 

 

Økonomi 

Eiendomsforvalter 

Menova 

Menova 

Lokal tillitsvalgt 

Lokalt verneombud 

Foreldrerepresentant 

Ruth Kvam 

Siri Van Kervel 

Røskaft 

Sanna Grønli 

Terje Schistad 

Magne Enger  

Torbjørn Wik  

Gro Johansen 

Trine Nyhus 

Knut Rundtop 

Aurora 

Advokatkontoret 

 

Økonomi 

Teknisk forvaltning  

Menova as 

Menova as 

Aurora/Fagforbundet 

Aurora 

 

 

Prosjektgruppen fikk følgende mandat i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 95/19: 

1. Utrede en mulig samarbeidsmodell der Menova as og Aurora samlokaliseres på 

Kilemoen. Modellen skal sikre en bedre realisering av grunnleggende rettigheter når det 



gjelder aktivitet og arbeid for personer med utviklingshemming (Jfr. NOU 2016/2017 – 

På lik linje).  

2. Et slikt fellesanlegg skal være et kraft- og kompetansesenter hvor enkeltindividets 

muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens lokalisering av Aurora er kostnadsintensiv og lite hensiktsmessig, og Ringerike 

kommune har signalisert nødvendigheten av at Aurora bør etableres i andre lokaler. Aurora 

leier i dag relativt kostbare lokaliteter på Hensmoen.  

Med denne bakgrunn fikk Ringerike kommune den 24.1.2019 en henvendelse fra Menova as 

om å vurdere mulighetene for å utrede mulighetene for å samkjøre, samlokalisere og organisere 

dagens tilbud om arbeid og aktivitet for voksne funksjonshemmede, herunder psykisk 

utviklingshemmede, og rådmannen ble i kommunestyrets vedtak i sak 23/19 den 7/3-19 bedt 

om å revurdere kommunens leieavtale om lokaler for «Aurora» og utrede mulig samarbeid med 

kommunens egen arbeidsmarkedsbedrift «Menova as», lokalisert til Kilemoen i tråd med de 

ønsker som framkommer i bedriftens henvendelse.  

Dagens lokaler er utformet som industrilokaler. Rommene er store og det er stor takhøyde. 

Arealene er derfor kostnadsintensive å drifte. Dette inntrykket forsterkes ved at senteret i dag 

ikke klarer å utnytte arealene optimalt. Lokalene er ikke universelt utformet og er i liten grad 

tilpasset mennesker med funksjonshemminger. En vurdering av annen lokasjon er derfor både 

hensiktsmessig og påkrevd.  

Det er viktig at psykisk utviklingshemmede på lik linje med andre får gjennomført en grundig 

arbeidsevnevurdering og valg av arbeidsønsker. En slik vurdering må gjøres ut i fra diagnoser 

og helsemessige begrensninger i tillegg til den enkeltes ressurser og muligheter for arbeid. 

Dette er arbeidsmarkedsbedriftens arena i samarbeid med NAV, og for å vri utviklingen i riktig 

retning må de psykisk utviklingshemmede vurderes med flere av de tiltak som i dag ligger 

under arbeidsmarkedsbedriftens ansvarsområde. Dette skjer i dag i svært liten grad, og psykisk 

utviklingshemmede «sluses» inn mot Auroras tilbud etter endt skolegang uten at andre 

alternativer er vurdert. Situasjonen er grundig beskrevet i saksframstillingen for 

kommunestyret til møtet 27.6.2019, under overskriftene «Innledning/bakgrunn» og 

«Beskrivelse av saken» som følger vedlagt.  

Kommunestyrets vedtak innebærer at samarbeidet med Menova as søkes organisert slik at 

brukerne av Aurora får tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS presenterer, samt 

det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt samarbeidspartnere.  

Arbeid er viktig for alle, og psykisk utviklingshemmede må også få erfare at arbeid gir bedre 

økonomi og større grad av integrering. De psykisk utviklingshemmede skal ha en reell mulighet 

for kvalifikasjon mot det ordinære arbeidsmarkedet. Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den 

«varige tilrettelagte arbeidsplassen» (VTA-plass) gi forutsigbarhet og trygghet i egen 

livssituasjon.  

Aktivitetstilbudet, som i utgangspunktet er et kommunalt ansvar videreføres i kommunal regi i 

et samarbeid med Menova as. Den enkelte vil da kunne trekke større veksler på et langt større 

fagmiljø med bredere kompetanse. Det etableres «sømløse» overganger fra et lavere 

funksjonsnivå til et høyere, - og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle 

tilsi dette. Samkjøring/transport vil også være lettere gjennom et større volum samlet på en 

destinasjon. 



 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er av den oppfatning at prosjektgruppens anbefaling i alternativ 3 vil gi brukerne 

muligheter for de endringer kommunestyret i sitt vedtak etterspør. Dette gjelder særlig innenfor 

følgende områder: 

 Brukerne vil få tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS presenterer, samt 

det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt samarbeidspartnere. 

 Det vil ligge til rette for «sømløse» overganger fra et lavere funksjonsnivå til et høyere, 

- og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle tilsi dette. 

 Brukerne vil ha en bedre økonomi når man frekventerer VTA/VTAO ordningen 

framfor sysselsetting i dagens Aurora. 

 Brukerne vil ha en reell mulighet for kvalifikasjon mot det ordinære arbeidsmarkedet. 

Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den «varige tilrettelagte arbeidsplassen» 

(VTA/VTAO) gi trygghet i livssituasjon.  

 Aktivitetstilbudet vil videreføres i et slikt samarbeid som alternativ 3 beskriver for de 

som ikke kvalifiserer til varig tilrettelagt arbeid. 

 De ansatte ved Aurora vil kunne trekke større veksler på et større fagmiljø med bredere 

kompetanse. Ved etablering av felles faglige ressurser/veiledere vil de ansatte få større 

mulighet og tilgang til individuell veiledning i daglig arbeid. Dette vil bidra til utvikling 

og muliggjøre overgang til varig tilrettelagt arbeid for flere brukere. 

Samkjøring av transport vil bli lettere gjennom et større volum samlet på en destinasjon. Selv 

om Kilemoen ikke ligger sentrumsnært, har Menova AS allerede etablert gode 

transportordninger til Kilemoen, mens transportgrunnlaget til Hensmoen har blitt tilsvarende 

redusert. 

En samlokalisering vil gi kommuen muligheter for å gjøre noe aktivt med det som er avdekket i 

prosessen og de utfordringer som Rettighetsutvalget belyser. Dette understøttes av en rekke 

forskningsrapporter.  

 

Vedlegg 

 

 Prosjektgruppas anbefaling. 

 Utdrag fra kommunestyresaken  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.12.20 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 



 

 

 

 

 

 



 

 

FRAMTIDIG DRIFTSFORM OG LOKALISERING AV 

«AURORA», - SAMARBEID MED MENOVA AS. 

 

En anbefaling fra prosjektgruppen 

 

 

En realisering av kommunestyrets vedtak innebærer en samlokalisering av Menova as og 

«Aurora». Dette er kun realistisk å gjennomføre på de tomtearealer Menova as i dag 

disponerer, og ved nødvendige tilbygg/nybygg relatert til eksisterende bygningsmasse. 

Prosjektgruppen har fått tegnet ut forskjellige utkast til løsninger, og har sluttet seg til 

nedenforstående utkast til bygningsmessige løsninger, som også er godkjent i 

styringsgruppen. 

Foreløpige tegninger 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Når det gjelder framtidig samarbeid/organisering av Menova as og «Aurora», har 

prosjektgruppen drøftet og vurdert tre forskjellige alternativ: 

Alternativ 1: 

«Aurora» flytter opp på Kilemoen. Menova bygger og leier ut lokaler til «Aurora» i henhold 

til avtalt spesifikasjon. Virksomhetene beholder respektive ledelse, og samme organisatoriske 

tilhørighet som i dag. Leder av Menova as og leder av «Aurora» møtes kvartalsvis for å 

gjennomgå samarbeid siste periode og avtale samarbeid for neste periode. 

Slikt alternativ gir «Aurora» bedre lokaliteter, men få eller ingen positive driftsmessige 

synergier. Alternativet oppfattes som uaktuelt både for Menova as og Ringerike kommune. 

 

Alternativ 2: 

Som alternativ 1, men det legges her inn felles faglige ressurser ved at: 

a) Aurora får tilgang på fagansvarlig og næringslivsansvarlig i Menova  

 Fagansvarlig er ansvarlig for den felles fagplattformen, inklusiv veiledning 

prinsipper, utvikling og drift av Karriereverksted inklusiv e-lærings verktøy, plan 

for kompetanseutvikling for ordinært ansatte, samt følge med på relevant faglig 

utvikling og implementere dette inn i organisasjonen 



 Næringslivsansvarlig er ansvarlig for at vi har kontakter og relasjoner med aktuelle 

/ønskede bedrifter på Ringerike, er spisskompetanseperson innen kunnskap om 

arbeidslivets krav, rekruttering, og hvordan oppstart av arbeidsforhold blir mest 

mulig vellykket, samt sørger for koordinering av kontakt med 

bedrifter/virksomheter, slik at vi opptrer koordinert.   

 

b) det deles på to veiledere som organiserer arbeidet med de angitte oppgavene under på 

tvers av «Aurora» og Menova as, og i samarbeid:   

 Oppfølging av VTAO, VTA «i permisjon» og deltagere fra Aurora/Menova som 

er ute hos kommunen eller i ordinære bedrifter (dette i samarbeid med 

Næringslivsansvarlig).  

 Støtte og bistå i arbeidet med å utarbeide og følge opp aktivitets – og 

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- aktiviteter 

på tvers (dette i samarbeid med fagansvarlig for Menova). 

 Gjennomføre sosiale aktiviteter og trening 

 Kontakt med NAV, tildelingskontoret og skoleverket. Gjennomføre, 

forhåndsomtaler, velkomst/introduksjonsprogram, karriereveilelening, kontakt 

med og kunnskap om skole og fagopplæring. 

 Representere spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjons-medarbeidere kan håndteres og stimuleres. 

Det etableres et utviklings – og driftsforum for Menova as og «Aurora». Der møter leder 

Aurora, leder Menova Kilemoen og daglig leder Menova samt fagansvarlig og 

næringslivsansvarlig ut fra behov.  

I dette alternativet rapporterer leder Aurora til leder i Ringerike kommune og håndterer selv 

alle forhold som vedrører Ringerike kommune.   

Slikt alternativ gir noe bedre grad av integrering og samarbeidsmuligheter. Driftsmessige 

synergier vil være marginale, og modellen vil derfor ha en kostnadsramme som vil gi et 

merforbruk sammenlignet med dagens kostnadsnivå. Alternativet oppfattes derfor som 

uaktuelt både for Menova as og Ringerike kommune. 

 

Alternativ 3: 

Menova bygger og leier ut lokaler til Aurora i henhold til avtalt spesifikasjon. Dette vil gi 

bedre lokaler, tilpasset driften, lysere og mer funksjonelle og enklere å tilpasse endringer i 

arbeidsoppgaver (husflid og montasje). Det vil etableres en mer funksjonell løsning for 

vedproduksjon, noe som kan/vil gi økt produksjonskapasitet 

Bedre løsninger for å ivareta/gi et tilbud for de som trenger å arbeide alene/mindre gruppe ved 

å ha «stillerom» i avdelingene. Samtidig vil lokalitetene gi tilgang til kantine, tilgang/deling 

treningsrom, deling av møte/undervisningsrom og en felles resepsjon, Nytt bygg vil bli langt 

mer energieffektivt enn dagens bygg, noe som vil redusere driftskostnadene.  

Brukere som kan nyttiggjøre seg og ha glede av et VTA-tiltak vil kunne få dette, enten 

innenfor arbeidsmarkedsbedriften Menova as eller som en VTAO-plass innen næringsliv eller 



det offentlige. Når deltagere hos Menova as ikke er i stand til å nyttiggjøre seg et VTA tiltak, 

gis de tilbys plass på «Aurora». 

Kvalifisering for VTA-plass avgjøres gjennom NAV. Vedtak om plass på Aurora gjøres av 

Ringerike kommune ved tildelingskontoret.  

Dette vil gi grunnlag for «sømløse» overganger mellom å være i et VTA-tiltak og å være på et 

arbeidssenter, uten å måtte skifte arbeidssted. I de tilfeller man er usikker på hvor en ny 

deltaker passer best inn kan utprøving skje både i arbeidsmarkedsbedrift og i arbeidssenter   

Dette vil gi et bedre tilpasset tilbud til den enkelte, fordi alternativene som kan tilbys har et 

bredere spekter 

Det etableres en felles ledelse for «Aurora» og Menova as. Dette gir positive synergier som: 

 Utvikling og samkjøring av Industrivaskeriet og Husflid, herunder, felles utvikling og 

konsepter, innsalg/kontakt med oppdragsgivere/kunder og samarbeid innen pakking og 

søm  

 Utvikling og samkjøring av Monteringsvirksomheten, herunder, innsalg/kontakt med 

oppdragsgivere og gjennomføring av fellesoppdrag 

 Innovasjonsarbeid – hvordan utvikle produksjonsområder og kompetanse for å møte 

endringer i markedet og endring av deltagergruppen, herunder unge og 

fremmedspråklige   

 Mulighet til å dreie bruk av ressurser, til å gjennomføre endring og omstilling 

 Mulighet til å benytte eksisterende ressurser og kompetanse innen kommersiell drift 

og salg  

 Tilgang på bedre nettverk, herunder NHO, Arbeid og Inkludering, ASVL, HR Norge 

og andre kontakter  

Det etableres likeledes en deling av veilederstillinger/funksjoner/oppgaver. De som arbeider i 

produksjon som har ansvaret for kvalitet og leveranser, og har ansvaret for en gruppe kalles 

arbeidsledere, men de som arbeider med oppgavene under kalles veiledere. Alle må jobbe i 

produksjon om nødvendig. Dette vil gi positive synergier ved:   

 Kontakt med NAV, tildelingskontoret, kommune, skoleverket og opplæringskontor. 

Gjennomføre forhåndsomtaler og velkomst/introduksjonsprogram 

 Karriereveilelening for å finne hvilket tilbud, og lage plan som er best for bruker, men 

samtidig realistisk 

 Oppfølging av VTAO (om oppfølging fra NAV ønskes supplert), VTA «ekstern» og 

deltagere fra Aurora som er ute hos kommunen eller i ordinære bedrifter 

 Representere spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjonsmedarbeidere kan håndteres og stimuleres. 

 Støtte og bistå i arbeidet med å utarbeide og følge opp aktivitets – og 

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- aktiviteter på 

tvers. 

 Gjennomføre kurs/refleksjon/trening innen arbeidsrettede temaer og innen 

livsmestring/livskvalitet    



 Gjennomføre sosiale aktiviteter og trening 

 

Felles funksjoner innen ledelse, strategi, arbeidsinkluderingsfag, økonomi og regnskap, HR, 

kompetanseutvikling, IKT og markedsføring/digitale kanaler, vil bidra til at felles drift blir en 

mer avgrenset og målrettet strategiprosess, som igjen blir en del av input, refleksjon og 

utvikling innen arbeidsinkluderingsfaglige spørsmål. Tilgangen på kurs og metodikk innen 

Karriereverksted, som kan utvikles til felles Karriere - og livsmestringsverksted. 

Det vil også ligge til rette for en mer detaljert økonomistyring og oppfølging, samt ressurser 

til å gjennomføre HR og personaltiltak, herunder sykefraværs oppfølging og markeringer. 

Kompetansetiltak kan samkjøres, og det vil være tilgang på ressurser til å utføre oppgaver 

innen markedsføring og i forhold til digitale kanaler. 

Det etableres et utviklings – og driftsforum for Menova as og «Aurora». Der møter leder 

Aurora, leder Menova Kilemoen og daglig leder Menova samt fagansvarlig og 

næringslivsansvarlig ut fra behov.  

Alternativ 3 vil også gi grunnlag for bedre transport tilbud. Dette fordi dagens hovedbusser 

08.10 og 15.10 kan sikres, og gi grunnlag for nye bussavganger som øker tilgjengelighet og 

tilpassing av arbeidstid. Det vil dermed også gi et bedre grunnlag for å gi tilbud til 

skoleelever, herunder kombinasjon videregående skole og arbeid og lærekandidater. 

Det etableres et rådgivende utvalg mellom Menova, Adaptor, NAV, Ringerike kommune og 

videregående skole for å sikre alle mennesker med en utviklingshemming en reell avklaring 

og utprøving i forhold til rett arbeidstilbud, og mulighet for kvalifisering til VTA/VTAO 

plasser. Ringerike kommune skal ta et selvstendig ansvar i å opprette VTAO-plasser i egen 

kommune.   

Personalhåndbok, hovedtariffavtale for ansatte i Ringerike kommune og Menova gjennomgås, 

slik at man i forkant av samlokalisering har gjennomgått, blitt bevisst hvilke forskjeller som 

eksisterer og blitt enig om hvordan ulike regler/praksis skal håndteres. Andre momenter som 

kan skape ulik praksis gjennomgås og det gis informasjon og lages avtale for hvordan 

ulikheter håndteres.  

Slikt alternativ gir en tilfredsstillende grad av integrering og positive driftsmessige synergier, 

og oppfattes som et optimalt tilbud både for Menova as og Ringerike kommune på nåværende 

tidspunkt. Styret for Menova as har også behandlet dette spørsmålet, og vedtatt alternativ 3 

som beste alternativ. Alternativet kan skisseres med følgende organisasjonsstruktur: 



 

Prosjektgruppen har mottatt en rekke innspill fra ansatte og ansatte representanter underveis 

som kan sammenfattes som følger: 

Man er positive til det alternativ 3 betyr for kompetanseutvikling og deling av kompetanse. 

Utviklingshemming er på tross av alle normaliseringsprosesser et eget fag, og det samlede 

fagmiljøet vil være bærekraftig og konkurransedyktig når det gjelder rekruttering. Den nye 

bygningsmassen er integrert med eksisterende bygg, og det ligger godt til rette for å benytte 

kompetansen «på tvers». 

Ansatte er opptatt av at medbestemmelse skal videreføres. Menova as ser også fordelene dette 

har gitt i Ringerike kommune, og innfører nå tilsvarende praksis i sine avdelinger. Det er 

viktig at ansatte føler tilhørighet på tvers av «Aurora» og Menova as. 

Ansatte mener at VTAO-plasser også bør kunne organiseres inn i «Aurora-delen», og tror 

dette kunne gi gode positive synergier. Men det vil være viktig å fortsatt være en avdeling 

som også de med lav restarbeidsevne kan være en del av. Arbeid er mestring, - dette gjelder 

alle. Det vil likeledes være viktig å videreføre gode og godt innarbeidede brukeroppgaver, slik 

at prosessen blir mindre usikker. Men også åpne for å tenke nytt! 

Men ser ikke bort ifra at det ved en driftsenhet som både har kommunalt ansatte og Menova-

ansatte, kan det oppstå uoverensstemmelser i forhold til tolking av regelverk og annet. Det vil 

derfor etableres et organ/- «konfliktråd» som håndterer slikt på et overordnet plan. I et slikt 

råd vil både HR-ansvarlig ved Menova as og Ringerike kommune være representert. 

«Aurora» vil fortsatt være Ringerike kommunes aktivitetstilbud til psykisk 

utviklingshemmede, bemannet med kommunalt ansatte. Lønn, pensjon, ansiennitet og andre 

særskilte regler for kommunalt ansatte i «Aurora» håndteres i Ringerike kommune. I 

prosjektperioden har det ofte vært diskutert hva som skal skje når ansatte i kommunale 



stillinger ved «Aurora» slutter. Skal de lyses ut på nytt som kommunale stillinger, eller skal 

de overføres Menova as, slik at ansettelsesforhold i fortsettelsen håndteres av Menova as. 

Dette vil i så fall ikke ha noen innvirkning på arbeidsforholdet til de som i dag er ansatt på 

«Aurora». Styringsgruppa har valgt å anbefale at aktivitetssenterdelen drives av ansatte i 

Ringerike kommune, og på nåværende tidspunkt utlyses slike stillinger som kommunale 

stillinger. En eventuelt endring av slik praksis vil måtte være et resultat av forhandlinger. 

Dette for å opprettholde nødvendig ro, konsensus og trygghet i den omorganiseringsprosessen som nå 

ligger foran oss. 



Innledning / bakgrunn 

Psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har helt siden HVPU-reformen hatt sitt  

aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet (Aurora, - tidligere  

Ringerike arbeidssenter). I realiteten har dette ført til at denne gruppen har vært skjermet fra 

Nav sine statlige tilbud og «verktøykasse» fra å komme i posisjon for ordinære eller 

tilrettelagte arbeidstilbud innenfor kommunen, næringslivet eller innenfor 

arbeidsmarkedsbedrift. Dermed har de i stor grad vært skjermet for statlig finansiering, og kun 

fått tilbud om kommunalt finansierte tiltak. 

I løpet av de siste 30 årene har det skjedd store endringer i samfunnet og næringsliv, både 

holdningsmessig og når det gjelder lover og forskrifter. Arbeidsmarkedsbedriftene har 

ekspandert og en rekke ordninger har utviklet VTA-tilbudene og finansieringen av disse. Vi 

har også fått slike ordninger innen næringslivet og det ordinære arbeidsliv (VTAO1). Likeens 

har kompetansen økt, og vi har i dag flere profesjoner som bidrar med den målsetting å 

kvalifisere psykisk utviklingshemmede, samt tilrettelegging og oppfølging slik at de kan 

integreres i det ordinære arbeidsliv. Denne utviklingen har dessverre ikke skjedd i stor nok 

grad innen tiltakene i Ringerike kommune. 

Aurora har byttet lokaler flere ganger. Likevel er aktivitetene lett gjenkjennelige. 

Produksjonen består av; strikking, lysstøping, snekring og produksjon av ved. Dette er 

aktiviteter for å ivareta daglig aktivitet og opplevelsen av å «det å ha det trygt og godt». 

I løpet av 30 år (siden HVPU-reformen) har ingen brukere av Aurora kvalifisert seg til et 

arbeidsforhold innen det ordinære arbeidsliv, og med en videreføring av dagens drift, 

målsettinger og kompetanse, kommer heller ingen til å gjøre dette i framtiden. 

Rådmannen har vurdert om dette tilbudet bør organiseres annerledes. Gjennom sitt eierskap i 

Menova AS2  sikrer Ringerike kommune befolkningen et tilbud i forhold til skjermede VTA- 

plasser, arbeidstrening, kartlegging, funksjonsvurdering, veiledning, arbeid med bistand, 

arbeidsutprøving, opplæring og kvalifiserende tiltak for ordinært arbeid av ulike typer. 

Menova AS har samlet virksomheten på Kilemoen, og drifter arbeidsplasser for personer med 

uføretrygd som ønsker å arbeide (VTA). Menova AS har betydelige likhetspunkter og 

synergier med deler av Aurora sin virksomhet, og virksomheten er i dag en stor leverandør på 

sentralvaskerifunsjoner og «Jobbfrukt». 

Ringerike kommune har signalisert nødvendigheten av at Aurora bør etableres i andre lokaler. 

Aurora leier i dag relativt kostbare lokaliteter på Hensmoen, og Ringerike kommune betaler 

en årlig husleie til Hensmoveien 26 AS på kr. 1 100 000,-. for lokaler og tomtearealer. I 

tillegg påløper det årlig driftskostnader til strøm, renovasjon etc.  

Dagens lokaler er utformet som industrilokaler. Rommene er store og det er stor takhøyde. 

Arealene er derfor kostnadsintensive å drifte. Dette inntrykket forsterkes ved at senteret i dag 

                                                             
1 i Fra januar 2006 ble det innført en ordning med Varig tilrettelagt arbeid innenfor ordinær  
virksomhet (VTAO). VTAO kan opprettes enkeltvis eller som flere plasser i samme bedrift.  
VTAO-plassene er knyttet til den enkelte tiltaksdeltaker. Det er den enkeltes ønsker, behov og  
forutsetninger som er avgjørende for om det skal opprettes VTAO-plasser i en kommune. 
Plassene er med andre ord knyttet til den enkelte tiltaksdeltaker, hvor NAV er ansvarlig for  
opprettelse og oppfølging sen 2015. 
 
2 Menova AS er en arbeidsinkluderingsbedrift, eid av Ringerike kommune (93,6 %) og Hole kommune  
(6,7 %). 



ikke klarer å utnytte arealene optimalt. Lokalene er ikke universelt utformet og er i liten grad 

tilpasset mennesker med funksjonshemminger.  

En vurdering av annen lokasjon er derfor både hensiktsmessig og påkrevd. Fristen for å si opp 

dagens leieavtale er 31/12-2019, og kommunen vil trenge nye lokaler innen 31/12-2020. 

Styret i Menova AS mener, med bakgrunn i disse signalene, at det kan være et naturlig og 

riktig tidspunkt å utrede mulighetene for å samkjøre, samlokalisere og organisere dagens 

tilbud om arbeid og aktivitet for voksne funksjonshemmede, herunder psykisk 

utviklingshemmede, og har foreslått en slik løsning for kommunen. 

Styret for Menova AS presiserer i sitt forslag at de er i ferd med å avslutte sin ut- og 

ombygging av eiendommen på Kilemoen. En del av arbeids- og treningsarenaene på 

Kilemoen vil kunne representere et godt tilbud til de sterkeste av brukerne på Aurora. På 

Kilemoen eier Menova AS også ledig areal egnet til utbygging av den delen av «Aurora» som 

ikke naturlig vil være en del av dagens virksomhet i Menova AS. Dette gjelder i hovedsak 

aktivitetstilbud til de svakeste som ikke kan benytte VTA eller VTO plasser, og hvor fokus er 

trivsel. Det vil også være plass til arealer til den delen av dagens virksomhet som Menova AS 

oppfatter er nødvendig for å gi et trygt, variert og godt tilbud. Menova AS signaliserer at de 

har både vilje og økonomi til å foreta nødvendige investeringer i denne sammenheng. 

Ved en lokalisering på Kilemoen vil det enklere kunne praktiseres «sømløse overganger» etter 

hvert som den enkelte bruker utvikler nye ferdigheter. Overganger som gjelder fra enklere  

produksjonsoppgaver til den mer krevende i VTA-delen, og for noen mulighet til overgang til 

varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær bedrift. For andre, basert på endringer i 

helsesituasjon, kan overgang fra arbeid til aktivitet være den beste løsningen, noe som også 

kan være utfordrende og kreve solid veilederkompetanse. 

Ved å samlokalisere og koordinere virksomhetene vil man også kunne bruke 

spisskompetanse, f.eks. spesial- pedagogisk kompetanse, ergoterapeut og aktivitør fleksibelt. 

Grunnlaget for ansettelse av denne type spisskompetanse vil da også kunne være økonomisk 

tilstede. Dette vil kunne gi bedre og mer individuelt tilpassede tilbud. 

I den situasjon tjenesten i dag befinner seg i har rådmannen lagt forespørselen fram for 

kommunestyre, som 7.3.2019 i sak 23/19 fattet slikt vedtak: 

1.   Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» 

vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med kommunens 

egen virksomhet «Menova as», lokalisert til Kilemoen i tråd med de ønsker som framkommer 

i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019. 

2.   Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



Beskrivelse av saken 

Økonomi og VTA-plasser 

Kunnskap om bruk av varige tilrettelagte arbeid (VTA/VTAO) er et område det er relativt lite  

allmenn kunnskap om. Ifølge Engeland og Langballe (2017) har 21,7 % av alle voksne 

personer i Norge i alderen 20 til 69 år som har diagnosen utviklingshemming, et VTA-tilbud. 

I Ringerike har vi 85 personer med slik diagnose innen denne aldersgruppen, men kun 11 har 

VTA-tilbud, dvs. 12,9 %. 

Nyere forskning opererer med noe ulike tall når det gjelder andelen med utviklingshemming i 

Norge som har VTA-tilbud. Andelen varierer mye fra fylke til fylke. Ringerike kommune har 

tilgang på 30 VTA-plasser på «Menova AS». Kun 9 av disse er besatt av psykisk 

utviklingshemmede. To plasser på «Adaptor as» har psykisk utviklingshemmede fra 

Ringerike kommune. 

Arbeidsforholdene for de som arbeider på Aurora og de som arbeider på VTA-plasser innen  

arbeidstiltaksbedriften Menova AS og VTAO-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser i 

ordinær virksomhet) er svært forskjellige, selv om arbeidsoppgavene og innsatsen er lik. 

Alle som deltar i VTA/VTAO skal ha innvilget uførepensjon3. I tillegg mottar arbeidstakeren 

på Menova AS en tilleggslønn som begynner på kr. 27,10/time, økende til kr. 48,85/time. 

Deltakerne mottar reisepenger som tilsvarer bussbillett for uføre hver dag de er på jobben. 

Noen av deltakerne er organisert i Fellesforbundet med egen VTA avtale. De har blant annet 

anledning til å skrive egenmelding og ha sykmeldinger der Menova AS betaler for 

arbeidsgiverperioden (16 dager). De får ikke sykepenger fra NAV (er uføre).  

Bedriften har statlige tilskudd, og vertskommunen er forpliktet til å betale minst 25% av det 

statlige tilskuddet, som et kommunalt bidrag. 

I et opplegg relatert til VTAO får bedriften et statlig tilskudd på kr. 5 711,-/mnd., uavhengig 

av hvor stor stillingsprosent arbeidstakeren har. Arbeidstaker beholder sin uføretrygd, og får 

innvilget høyere inntektstak enn andre som mottar uføretrygd (1G istedenfor 1/2G). 

Ordningen er i sin helhet statlig finansiert. På Aurora får arbeidstakeren kun 

«arbeidsoppmuntringspenger» på kr. 32,-/dag, finansiert over kommunens budsjett. 

 

Kvaliteten på dagens aktivitets- og arbeidstilbud for psykisk utviklingshemmede i Ringerike 

kommune  

Aurora 

Når det gjelder kvaliteten på arbeidstilbud/tiltak til psykisk utviklingshemmede i Ringerike 

kommune, må denne vurderes opp imot hva som er vedtatt målsetting med tilbudet. Dersom 

målsettingen er å bidra/sørge for at de psykisk utviklingshemmede har en trygg meningsfull 

hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk 

utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter, vil tilbudet kunne vurderes som 

svært godt. 

Dersom målsettingen har basis i at virksomheten skal kvalifisere, gi arbeidstrening og  

                                                             
3 I rammene for VTA er det ikke noe krav til lønning, det er imidlertid en overenskomst mellom  
NHO og LO som fastsetter en minimum timelønn (p.t. kr. 20,-/time) som da kommer i tillegg til  
uføretrygden. I tillegg har VTA-brukere en rekke tillegg som kan søkes, spesielt på reiser dersom  
avstanden til arbeidsplassen er stor, samt ordninger dersom man har forsørgeransvar. 
 



klargjøre/kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet, er tilbudet ikke godt. Ingen går over i annet 

arbeid innenfor det ordinære arbeidsliv. Dette skyldes antagelig en selvforsterkende 

mekanisme basert på at deltakerne ikke betraktes som reelle arbeidssøkere, og at deltakelse i 

seg selv fremstår som et bevis på at man ikke passer inn andre steder.  

I stedet for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter for å komme inn i andre og betalte jobber, 

lærer deltakerne seg å gjøre oppgaver som beholder dem i dette systemet. Virksomheten 

bidrar ikke til yrkeskvalifisering eller økonomisk selvstendighet for deltakerne, og blir en 

institusjon som skaper sin egen arbeidsstokk, som dermed forblir utenfor det ordinære 

arbeidslivet. 

Auroras formulerte målsetting4 er å skape en trygg meningsfull hverdag basert på aktivitet og 

arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk utviklingshemmede og ansatte 

miljøarbeidere/terapeuter. Brukerne i tiltaket frekventerer ikke VTA-plassene i kommunen og 

de blir ikke gjenstand for profesjonell arbeidsutprøving og/eller kartlegging av arbeidsevne. 

Slik blir Aurora den eneste aktøren som har muligheter til å forsøke å bidra til kvalifisering 

for annet arbeid. Samtidig må virksomheten håndtere budsjettkrav. Dette dilemma gjør at man 

forsøker å framstå som en vanlig konkurranseorientert bedrift, eksempelvis med kjøp/salg av 

sluttprodukter (eget butikkutsalg), vedproduksjon, tilvirkning av hagemøbler og produksjon 

av gaveartikler (strikkevarer og lysstøping). 

 

Dagens arbeids- og aktivitetstilbud til psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune  

Tilbudene er i dag organisert gjennom en kommunal driftsenhet (Aurora) og et 

interkommunalt aksjeselskap (Menova AS), samt VTAO-plasser innen det 

eksisterende/ordinære arbeidsliv. Plassene innenfor ordinært arbeidsliv er finansiert av staten. 

Det samlede tilbud til brukergruppen er i dag godt. Kommunen har god kompetanse innen de 

fleste områder, fokus på boforhold, sammensetning og bygningsmassens kvalitet, tilbudene til 

de yngste, behovet for avlastning, skoletilbud og aktivitetstilbud. Det er allikevel et faktum at 

kommunen ikke har et samlet tilbud som harmoniserer med Rettighetsutvalgets innstilling om 

hvilke endringer som er nødvendig for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til 

personer med utviklingshemming, og avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene 

med aktivitetstilbudet og ansvarsforholdet opp imot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav. 

 

                                                             
4 Aurora har formulert følgende målsetning sin virksomhet: 
•      Skape trygghet og trivsel slik at alle får muligheter til å opprettholde og utvikle nye  
ferdigheter. Øke selvbilde gjennom positive holdninger. 
•      Tilrettelegge et tilbud ut fra den enkeltes ferdigheter og interesser og stimulere til økt  
selvstendighet, slik at den enkelte får en meningsfull hverdag. 
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Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune, 2019 - 2023  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar reglement for rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune for 

perioden 2019 til 2023.  

 

  

Beskrivelse av saken 

Rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune ble valgt i kommunestyremøte 07.11.19, 

sak 2019/1987. Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd og råd for personer 

med nedsatt funksjonsevne. Dette kravet følger av ny kommunelov. Loven trådte i kraft høsten 

2019 fra og med det konstituerende møtet i Ringerike sitt kommunestyre 10.10.2019.  

 

Kommunestyret skal fastsette et reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse, jf. 

kommuneloven § 111-12.  

Reglementet skal inneholde:  

- Rådets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet  

- Tidsperioden rådet er opprettet for 

- Eventuelle andre sentrale bestemmelser om rådets virksomhet  

 

Reglement for råd for funksjonshemmede, Ringerike kommune, 2019 – 2023 

 

Formål 

Rådet skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse blir sikret en bred, åpen og 

tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådet tar ikke opp saker som gjelder 

enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som berører funksjonshemmede som gruppe, 

som tilgjengelighet, likestilling og arbeid mot diskriminering 

 

Valg og sammensetning 

 Det er kommunestyret som formelt vedtar sammensetningen av rådet. 

 Virkeperiode er fra 2019 til 2023 (valgperioden) 

 Det er kommunestyret som fastsetter hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådet 

skal ha. 



- 

 Rådet skal så langt det er mulig ha en bred alderssammensetning blant medlemmene. 

Myndighet 

 Rådet kan uttale seg om alle saker som er relevante for situasjonen til personer i denne 

gruppen.  

 Rådets anbefalinger skal være en del av beslutningsgrunnlaget i hovedutvalg, 

formannskap og kommunestyre.   

 Leder og nestleder av rådet har møte- og talerett i folkevalgte organer. 

Administrasjon 

 Det er kommunen som har ansvaret for de administrative funksjonene, som rådets 

sekretariat.  

Saksbehandling og rutiner 

 Møteplan vedtas en gang i året av kommunestyret.  

 Det skal være sakslister til rådsmøtene (kommuneloven § 11-3). I tillegg gjennomgår 

ordfører saker som skal til politisk behandling, slik at de kommer til de politiske råd og 

utvalg som er aktuelle. 

 Det skal være protokoll for møtene (kommuneloven § 11-4) 

 Lederen av rådet har det formelle ansvar for å sette opp saksliste for hvert enkelt møte. 

Lederen har kontakt med sekretæren for å sette opp saksliste og utforme 

saksdokumentene.  

 Sekretæren sender saksdokumentene til rådets medlemmer minimum 8 dager før møtet 

finner sted.  

 Rådet går igjennom sakene på møtet, og prøver i størst mulig grad å bli enig om en 

felles uttalelse/anbefaling for videre behandling.  

 Saksbehandlere fra kommunen deltar ved behov for å orientere om sakene.  

 Rådet skal ha møte utenfor vedtatt møteplan hvis minst ett av vilkårene under er 

oppfylt: (kommuneloven § 11-2) 

o Rådet selv eller kommunestyret vedtar det 

o Rådets leder mener det er nødvendig 

o Minst 1/3 av medlemmene krever det.  

 Rådet utarbeider hvert år en årsmelding som legges frem for kommunestyret.  

 Alle møtene skal være åpne for enhver som ønsker å være tilstede, og skal være 

forhåndsannonsert så langt det lar seg gjøre.  

 

 

 

Økonomiske forhold 



- 

Det er ikke avsatt eget budsjett til råd for funksjonshemmede i Ringerike som rådet kan 

disponere, og det er derfor ikke tatt inn som en del av reglementet. Det er bevilget nødvendige 

midler til drift av rådet.  

 

Juridiske forhold  

Kommuneloven, § 11-12, Reglement for saksbehandling.  

Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for 

saksbehandlingen av folkevalgte organer.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak 2019/1987, Valg av råd for funksjonshemmede  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen får et oppdatert reglement for rådet for funksjonshemmede som er i henhold til 

gjeldende lovverk. Reglementet tydeliggjør rådets formål og funksjon slik at rådets viktige 

funksjon vil bli ivaretatt.  

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 

 


	Råd for funksjonshemmede 28.01.2020
	Sakspapirer - Møte i Råd for funksjonshemmede den 28.01.2020
	PS 1/20 Temamøte 28.01.2020
	Temamøte 28.01.2020

	PS 2/20 Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss
	Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss
	Karlegging av lokal luftkvaltitet i Hønefoss.pdf


	PS 3/20 Framtidig driftsform for "Aurora", - oppfølging
	Framtidig driftsform for "Aurora", - oppfølging
	Prosjektgruppens anbefaling
	Utdrag dra kommunestyresak juni 2019


	PS 4/20 Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 - 2023
	Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 - 2023



