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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  STRATEGI OG PLAN 

Møtested:  Klækken hotell 

Møtedato:  20.05.2020  

Tid:   11:00 

 

Dagsplan: 

11:00 – 11:45    Oppmøte Heradsbygda omsorgssenter, kjøre privatbiler. 

11:45 – 12:00    Avreise til Klækken  

12:00 – 12:30    Lunsj Klækken 

12:30 – 14:00    Orienteringer  

 Status pandemi v/ kommuneoverlege Karin Møller 

 Status Austjord v/ kommunalsjef Christine M Bråthen 

 Status Barnehage og skole v/ kommunalsjef Marianne Mortensen 

 Orientering v/rådmann Tore Isaksen. 

14:00 – 14:10     Pause 

14:10- 15:10       Orienteringer v/ Ass. Rådmann Terje Dahlen     

 Ringerikspakka – tiltak for økt aktivitet og tilrettelegging for 

næringsutvikling, herunder investeringsprosjekter 

 Status – strategi og utvikling 

15:10 15:20       Pause 

15:20                 Saksliste  

 

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 12.05.2020 

Kirsten Orebråten  

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 20/2255-1   Arkiv: G03  

 

Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til 

pågående pandemi  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

15/20 Strategi og plan 20.05.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannens redegjørelse tas til etterretning. 

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

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

avtalen med Sundvollen hotell avvikles. 

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

regningssvarende, både praktisk og økonomisk. 

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

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

framlagt for politisk behandling. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

spredning med en forventet betydelig sykdomsbyrde allerede i påsken 2020. 

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

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

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

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

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

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

(beskrevet i egen sak).  

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

kohorteri for pasienter og personale så langt som mulig,  

                                                
i Faste identifiserbare grupper  
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og innført besøksrestriksjoner. Alle sykehjem har nå alene langtidspasienter, unntatt en 

avgrenset avdeling på Hønefoss sykehjem (avlastningsplasser). Denne avdelingen benyttes 

midlertidig til dette formålet fordi pasientene i dag oppholder seg ved Helsehotellet. Pasientene 

som bor ved Helsehotelles skal tilbakeføres til sine institusjonsrom når avtalen med 

Helsehotellet avsluttes. Austjord tar i helhet imot korttidsplasser. Det er lagt plan for 

håndtering av covid-19 smitte og vedtatt stenging av alle rom i sykehjem uten eget bad og 

toalett (dog unntatt plasser beregnet for KØHii). Det har medført reduksjon på i alt 11 plasser i 

sykehjemmene i Ringerike. Denne stegningen har derfor skapt et behov for avlastningsplasser 

samlet ved en annen lokasjon som har korttidsplasser.  

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

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

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

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

over lengere tid. 

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

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

knyttet til utbruddet og til hvordan tiltaksendringene vil påvirke utbredelsen.  

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

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

kanskje to år fram i tid.  

 

 

Beskrivelse av saken 

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

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

omsorgstjenesten.  Dette for å kunne ivareta «normalhverdagen» 

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

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

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

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

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

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

forhold til høstens belegg. 

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

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

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

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

2021. 

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

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

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

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

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

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

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

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:  

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

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

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

samarbeid for å nå målene (mål 17).  

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

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

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

fokusområder.  

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

på hvilken måte det blir gjort.  

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

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

8) 

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

ulikheter.  

 

Rådmannens vurdering 

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

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

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

seg over. 

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

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

belastning mellom disse toppene, da sykehusene utsetter elektiviii behandling mens 

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

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

behov innen helse og omsorgstjenestene i kommunen. 

                                                
iii Planlagt 
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 Likeens vil de begrensninger som i dag er lagt på kommunens institusjoener generere en økt 

belastning på hjemmetjenestene, som på sikt må håndteres/justeres. 

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

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

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

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

behandlingssenter. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pauser kan tas. 

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

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

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

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

plasser som kan ivareta Covid-19 pasienter.  

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

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

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

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

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

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

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

og faglig kapasitet i vår organisasjon. 

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

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

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

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

bygningsmassen på Austjord med modulbaserte løsninger. Rådmannen forbereder nå en 

tilbudsinnhenting fra aktuelle leverandører, og har innhentet nødvendige kravspesifikasjoner fra 

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

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

kapasitetsmessig. 

 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 11.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 20/2256-1   Arkiv: U01  

 

"Ringerikspakka" - tiltak for tilrettelegging for næringsliv og aktivitet 

i forbindelse med Korona-krisen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/20 Strategi og plan 20.05.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

gjennom en tiltakspakke:  

- Omdisponering av investeringsmidler til tiltak knyttet til tilrettelegging for 

næringsutvikling og trafikksikkerhetsprosjekter i tråd med dette saksfremlegget 

- Fremskynding av noen investeringstiltak der vi ser muligheter for raskere 

gjennomføring, og innenfor gjeldende budsjett 

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

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

kommunestyremøtet 4. juni  

  

De økonomiske konsekvensene av tiltakspakken søkes innarbeidet i 2. kvartalsrapport 2020.  

 

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

 

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

fremdrift og ferdigstillelse av hovedelementene før skolestart høsten 2020.  

 

 

  

Bakgrunn og gjennomgang  

 

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

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

bestående av kommunene i regionen, NAV, Universitetet i Sør Øst Norge, Ringerike 

Næringsforening, Ringerike Etablerersenter og PAN Innovasjon. Gjennom dette arbeidet 

samarbeides det tett og godt, og det utveksles informasjon. 

 

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

næringslivet så godt som mulig, og bidra der kommunen har muligheter. 
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Regjeringen har varslet og vedtatt flere pakker til en samlet verdi av ca. 310 mrd. kroner som 

skal hjelpe næringslivet gjennom krisen. I tillegg har Viken fylkeskommune etablert 

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

 

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

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

beslutning på noen enkeltprosjekter. Det foreslås dermed en løsning som følger: 

 

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

2. Tiltak basert på ekstraordinær bevilgning i 2020  

 

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

 

Omdisponering av midler til Krisestab for 

næringslivet 

1 000 000,- Allerede besluttet 

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

skolestart 

 

To nye tiltak – tilrettelegging for næringsliv: 

- Utbedring av Nordmoveien, Soknabruket 

- Vannledning og Høydebasseng - 

Eggemoen 

15 000 000,- Viktig for Soknabruket og 

tilrettelegging for ytterligere vekst. 

Oppfølging av vedtatt reguleringsplan, 

vil gjøre alt klart teknisk for 

næringsutvikling på hele Eggemoen. 

*Oppgradering Hønengata 3 500 000,- Se punkt under 

**Etablering av kulvert i Grensegata, 

trafikksikkerhet og sikker skolevei 

5 000 000,-   

Rentefrie betalingsutsettelser, eiendomsskatt og 

andre avgifter 

200 000,- Allerede besluttet. Anslag – vil bli 

rapporter i ordinær 

økonomirapportering. 

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

vedlikeholdsprosjekter 

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

***Etablering av nytt næringsfond i samarbeid 

med flere aktører– bruk av kommunens 

eksisterende næringsfond  

5 000 000,- Ber om prinsipiell tilslutning – 

vedtekter og styring fremmes som egen 

sak. 

Totalt 37 000 000,-   
 

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

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

Ragnhildsvei i tråd med gjeldende reguleringsplan. Kommunen gjennomfører, og det etableres 

refusjonsavtaler med alle grunneiere som har tiltaket som rekkefølgekrav i sin reguleringsplan. Så må de 

innløse sin andel av prosjektet når de utvikler eiendommene. Total prosjektkostnad ca. 17,7 Mill kr. 

Inkludert i dette ser vi for oss å gjennomføre utbedringer er i VA-anlegget i området – dette fremmes 

som egen politisk sak. Prosjektet er ferdig prosjektert, og anbud gjennomført med forbehold om politisk 

godkjenning. Arbeidene kan startes opp umiddelbart etter Formannskapets vedtak. Det forutsettes 

aksept fra grunneiere på refusjonsavtaler før igangsetting. 

 

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

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

benyttes i kommunal regi. Videre bruk av eiendommen. Når det gjelder kjøp av eiendommen er det 

gjennomført to takster på hhv 3,9 og 3,95 Mill kr. Det er oppnådd enighet med eier om kjøp av 
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eiendommen til 3,95 Mill kr, med forbehold om politisk godkjenning. Dersom kommunen velger å 

beholde eiendommen vil dette komme i tillegg til foreslått investering   

 

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

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

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

legges frem som egen sak, der det legges til grunn aktiv bruk av hele kapitalen innenfor en tidsramme på 

3 år. Dersom Formannskapet slutter seg til forslaget, vil egen sak fremmes med vedtektsendring og 

bevilgning til nytt fond til kommunestyremøtet 4. juni. 

 

Finansiering av tiltakene 

Investeringene gjennomføres innenfor gjeldende vedtatt totalramme for investeringer. Gjennom 

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

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

for økt næringsutvikling, samt trafikksikkerhetstiltak og tilrettelegging for gående og syklende.  

 

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

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

til gjennomføringer av investeringer i tabellen ovenfor. Disse kan gjennomføres på kort sikt – 

og bidra til økt aktivitet og forbedringer i sentral infrastruktur for kommunen. 

Investeringene som da inngår i dette er: 

- Utbedring av Nordmoveien 

- Høydebasseng og vannledning – Eggemoen 

- Fremskyndet vedlikehold – kommunale bygg 

- Etablering av kulvert i Grensegata 

 

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

omdisponert i eksisterende budsjett, samt gjenstående omstillingsmidler fra tidligere Buskerud 

Fylkeskommune. 

 

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

 

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

gjennom støtte fra Viken. 

 

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

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

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

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

vedtektsendringer og bevilgning til nytt fond, samt retningslinjer for dette, til 

kommunestyremøtet 4. juni. 

 

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

krisesituasjonen. Det er ikke hensyntatt i denne saken. 

 

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

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

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

eventuell forsterkning eller spissing.  
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Andre forhold 

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

omfattende investeringsprogram. Med et investeringsbudsjett på 765 Mill kr i 2020, er 

kommunen selv en svært sentral bidragsyter til å holde den økonomiske aktiviteten oppe. 

Næringsavdelingen har også høy beredskap, og bistår alle som tar kontakt. 

 

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

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

 

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

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

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

ytterligere personell på arbeidet i egen regi. Kommunens næringssjef og nødvendige ressurser 

vil også bli koblet sammen med disse, og med næringslivets organisasjoner. 

  
 

 Ringerike kommune, 11.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Terje Dahlen 
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Ny organisering og strategi for kommunens eiendomsvirksomhet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Strategi og plan 20.05.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunens eiendomsvirksomhet driftes i egen kommunal regi og organiseres 

under sektor Teknisk, kultur og idrett: 

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

skal ha en god og nøktern standard. 

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

c. Ha oversikt over eiendommens tilstand og behov. 

d. Overordnet ansvar for grensejusteringer både grunneiendommer, veiarealer 

og VA. 

 

2. Ansvaret for utviklingseiendommer og grunneiendommer som ikke nyttes til 

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

a. Eiendomsutvikling. Forestår strategiske oppkjøp og vurderer hvilke 

eiendommer som selges  

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

utredning av utbyggingsprosjekter. 

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

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

kjøp av eiendom. 

 

3. Gjeldende samarbeidsavtale med Ringerike Boligstiftelse reforhandles i 2020. 

Stiftelsens fremtidige rolle som Ringerike kommunes operatør avklares og 

konkretiseres, herunder rutiner og regler for oppfølging. Faste kvartalsvise 

gjensidige rapporteringsmøter etableres.  

 

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

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

handlingsplan. 
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Innledning / bakgrunn 

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

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

om utredning av tre alternativer: 

 Organisering som i dag 

 Organisering som Kommunalt foretak (KF) 

 Organisering som Aksjeselskap 

 

Rådmannens tolkning som fremlagt i Formannskapets strategikonferanse i 2019: 

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

kommunens eiendommer. Organiseringen er en konsekvens av denne. 

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

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

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

 Nye samarbeidsplattformer med næringsliv, organisasjoner og andre offentlige 

aktører blir avgjørende for å lykkes. 

 Kommunen besitter vesentlige økonomiske og samfunnsmessige verdier som 

trenger en mer offensiv forvaltning. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

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

hovedområder: 

- Eiendommer som benyttes til 

kommunal tjenesteproduksjon 

- Eiendommer som har 

potensiale for utvikling 

- Eiendommer som ligger under 

allmenn benyttelse til idretts- 

og friluftsformål 

- Øvrige grunneiendommer 

- Kommunale veier og 

kommunaltekniske anlegg. 

 

Ringerike kommune står ovenfor en 

rekke store utfordringer i årene som 

kommer, når det gjelder egen 

bygningsmasse og eiendommer som eies og forvaltes. Samtidig besitter kommunen store 

verdier i eiendommer som må forvaltes på en offensiv og profesjonell måte.  

 

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

investeringer krever bedre planlegging og prioritering. 

 

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

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

Bruker Eier 

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

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

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

innbyggerne og lang levetid på bygningsmassen.  

 

Dagens eiendomsdrift 

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

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

modell, som har gitt oss god oversikt over kostnadene.  

 

Modellen ivaretar kommunens rolle som forvalter og 

bruker, men i mindre grad det strategiske elementet 

som eier.  

 

Uavhengig av valg av overordnet organisasjonsform, 

er det startet et arbeid med endringer i strukturen i 

teknisk drift og forvaltning. Dagens struktur med 

bestiller/utfører modell endres, slik at all 

eiendomsforvaltning, inkludert renhold, 

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

vil ha ansvaret for: 

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

god og nøktern standard. 

 Planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold på våre formålsbygg. 

 Ha oversikt over eiendommens tilstand og behov til enhver tid 

 Ivareta forvaltning, myndighetsoppgaver og saksbehandling innenfor området  

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

driftsplaner renhold, driftsplaner vedlikehold, driftsplaner vaktmester, 

tilstandsvurderinger, tilsyn, kontroller, dokumentasjon, serviceavtaler, energimerking 

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

 Innføre og implementere digitale styringssystemer. 

 

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

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

planleggingsfasen og gjennomføringsfasen. 

 

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

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

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

 

Ringerike Boligstiftelse 

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

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

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

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

institusjoner innenfor helse- og omsorg. 
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Samarbeidsavtalen med Boligstiftelsen skal reforhandles i løpet av 2020. Samtidig er det en 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

tilpasset behov.  

 

 

Eiendomsstrategi 

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

noen grunnleggende strategiske prioriteringer, gjennom overordnede strategiske føringer som 

skal inngå i handlingsprogrammet. Disse foreslås som følger: 

 

Ringerike kommunens eiendomsvirksomhet skal aktivt og effektivt forvalte verdiene i 

kommunens totale eiendomsmasse, inklusive grunneiendommer, gjennom å: 

- Tilrettelegge for fremtidsrettede formålsbygg som gir best mulige forutsetninger 

for gode tjenester. 

- Optimalisere utnyttelse av egen eiendomsmasse med sikte på reduserte 

driftskostnader, herunder også leieavtaler. 

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

kommuneplanens målsettinger. 

- Drive aktiv utvikling av eiendommer med utviklingspotensialer som bygger opp 

under kommunens overordnede målsettinger. 

 

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

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

kommuneplanens samfunnsdel skal konkrete mål for hva Ringerike ønsker å oppnå 

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

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

bærekraftig utvikling. Eksempler er: 

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

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

ta kollektivt.  

- utvikle inkluderende og gode boligområder og offentlige rom som fremmer 

folkehelse på tvers av ulike befolkningsgrupper, f.eks. kombinasjoner av 
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student- og eldreboliger eller integrering av sårbare grupper i gode 

oppvekstmiljø for barn. 

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

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

å tilrettelegge for fossil- og/eller utslippsfrie byggeplasser. 

 

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

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

nødvendig strategisk utvikling av tjenestetilbudet, og avhende eiendommer som ikke 

defineres som strategisk viktige for kommunen. 

 

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

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

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

 

Kommunen har de siste årene gjennomført en omfattende fornyelse av egen 

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

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

utvikles videre. Kommunen legger til grunn følgende prinsipper for disse: 

- Eiendommer som vurderes med strategisk verdi for fremtidige kommunale tjenester 

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

vurderes utleid. 

- Eiendommer med utviklingspotensial skal i hovedsak reguleres i kommunens egen 

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

kommuneplanens målsettinger.  

 

Rapportering og politisk forankring 

Kommunestyret skal årlige forelegges en gjennomgang av status for kommunens 

eiendomsvirksomhet, knyttet til Formannskapets strategikonferanse i juni. Redegjørelsen og 

eventuelle tiltak herfra legges inn i handlingsprogrammet og kommende budsjett. 

Redegjørelsen skal inneholde 

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

investeringsbehov, vedlikeholdskostnader og arealeffektivitet 

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

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

kjernevirksomhet  

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

målsettinger. 

- Rapportering og strategiske vurderinger knyttet til bruken av kommunens 

eiendomsforvaltning til å oppnå kommunens målsetninger innen FNs bærekraftsmål 

(senere: -mål i kommuneplanens samfunnsdel innen disse). 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet ga Rådmannen en bestilling på vurdering av forskjellige organisasjonsformer i 

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

saksfremlegget. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

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

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

 

Alternative løsninger 

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

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

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

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

gjennomføring. Antatt fremdrift for etableringen av et KF vil være i løpet av 1. halvår 2021. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

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

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

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

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

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

klimariktige løsninger.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har vurdert de forskjellige organisasjonsformene opp mot de utfordringer 

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

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

- Demokratisk styring og kontroll 

- Strategisk utvikling 

- Tjenesteproduksjon 

- Økonomi/ressursoptimalisering/kostnadskontroll 

- Ansattes rettigheter. 
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Matrisen under er utarbeidet av Deloitte for Asker kommune i deres tilsvarende prosess 

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

 

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

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

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

følgende prinsipper for fremtidig organisering av kommunens eiendomsvirksomhet: 

 

1. Kommunens eiendomsvirksomhet driftes i egen kommunal regi og organiseres 

under sektor Teknisk, kultur og idrett: 

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

skal ha en god og nøktern standard. 

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

c. Ha oversikt over eiendommens tilstand og behov. 

d. Overordnet ansvar for grensejusteringer både grunneiendommer, veiarealer 

og VA. 

 

2. Ansvaret for utviklingseiendommer og grunneiendommer som ikke nyttes til 

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

a. Eiendomsutvikling. Forestår strategiske oppkjøp og vurderer hvilke 

eiendommer som selges  

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

utredning av utbyggingsprosjekter. 

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

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

kjøp av eiendom. 

 

3. Gjeldende samarbeidsavtale med Ringerike Boligstiftelse reforhandles i 2020. 

Stiftelsens fremtidige rolle som Ringerike kommunes operatør avklares og 

konkretiseres, herunder rutiner og regler for oppfølging. Faste kvartalsvise 

gjensidige rapporteringsmøter etableres.  

 

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

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

handlingsplan. 

 

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

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

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

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

tilbudet.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1 – Beskrivelse alternative organisasjonsformer 

Vedlegg 2 – Matrise ansvarsforhold i foreslått organisering 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Terje Dahlen og Hilde Brørby Fivelsdal 
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Næringsplan 2-1 - vedtak Handlingsplan for næring 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/20 Strategi og plan 20.05.2020 

/ Kommunestyret 04.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. Næringsplan 2-1 vedtas for 2020-2021. 

 
  

Sammendrag  

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

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

og administrasjonen ved Strategi og utvikling.  

 

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

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

 

 

Bakgrunn  

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

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

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

Ringeriksregionen; «Fremover sammen». 

 

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

generere at de prioriterte satsningsområdene vil bli realisert.  

 

Hovedsakelig skal planen bidra til å skape en ny arbeidsplass per andre (netto) nye 

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

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

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

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

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

flere arbeidsplasser. Eller at de starter nye virksomheter; «knoppskyting». 
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Handlingsplanen baserer seg på de seks strategiske satsningsområdene i næringspolitisk 

strategi «Framover sammen»: 

1. Proaktiv arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer  

2. Klynger og nettverk  

3. Kunnskap og kompetansebygging  

4. Entreprenørskap og innovasjon 

5. Trekke virksomheter til regionen  

6. Næringsutvikling knyttet til regional vekst og investeringer 

 

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

hvordan kommunen skal etterfølge og innfri de strategiske satsningsområdene i 

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

gjennomføre. 

 

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

kommune.  

 

 

Prosjektgruppa  

Prosjektgruppa har hatt ansvar for tekstproduksjon og informasjonsinnhenting. Det er 

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

nødvendige møter underveis i planarbeidet. 

 

Prosjektgruppa har bestått av:  

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

(prosjektdeltaker/informasjonsrådgiver).  

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

 

Regionalt næringsteam  

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

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

Ringerike kommune fasiliterer regional prosess.  

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

mulige samkjøring av aktiviteter.  

 

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

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

av kommunene med politisk behandling av sin handlingsplan for næring.  

 

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

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

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

oppnådd under de ulike strategiene.  

 

 

Medvirkning  

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

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

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

 

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

avholdt den 22. januar 2020.  
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Næringsplan 2-1 er ikke en plan som følger plan og bygningsloven, og den blir derfor ikke 

sendt på høring.   

Planen kan ikke påklages. 

 

 

Økonomiske konsekvenser  

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

næringsteamet i kommunen. Tiltakene har derfor ikke økonomiske konsekvenser utover 

vanlige lønnskostnader. 

 

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

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

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

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

som egne politiske saker. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

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

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

forretningsideer som kan bidra til måloppnåelse av næringspolitisk strategi. 

 

             
 

 

Vedlegg 

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

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Harriet Slaaen 

 

saksbehandler: Åshild Lie 
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Arkivsaksnr.: 19/5631-1   Arkiv: 611 &55  

 

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

87/550  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/20 Strategi og plan 18.03.2020 

12/20 Strategi og plan 24.03.2020 

57/20 Formannskapet 22.04.2020 

19/20 Strategi og plan 20.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.     Formannskapet utsetter saken. 

2.     Saken kommer tilbake til formannskapet med oversikt over antall kommunale boliger   

        med tre soverom og mer. 

3.    Rådmannen bes vurdere hvordan adkomsten til tomta vil være om kommunen kjøper    

       nabotomta. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune, (RK) og Knut Gullingsrud, (KG) anbefaler å selge eiendommer i 

Trulserudveien samlet. Se de tre vedlagte kartene. 

 

Bakgrunnen for ønske om felles salg av eiendommene er en gjensidig avhengighet av adkomst, 

noe som gir mulighet for en bedre utnyttelse av begge eiendommene. Salget av eiendommene 

er regulert i vedlagte avtale. 

 

Beskrivelse av saken 

 

I dag eier RK eiendommene Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550. KG har 

opsjon på salg av Gnr/Bnr, 86/416 som løper fram til 01.07.2020. Totalt areal for 

eiendommene utgjør 7801 kvm, der RK har 2847 kvm og KG har opsjonsavtale på resterende 
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4954 kvm. Ut fra dette blir %-vis arealfordeling tilnærmet for RK 35 % og KG 65 %, den 

samme fordelingen skal gjelde for påløpte ekstra utgifter.  

 

Eiendommene ligger i et område som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan.  I 

gammel reguleringsplan var eiendommene regulert til friluftsområde, men nylig vedtatt 

kommuneplan gjelder foran gammel reguleringsplan. Etter bestemmelsene i kommuneplanen er 

det plankrav for disse eiendommene. RK vurderer videre at disse eiendommene må inngå i en 

felles plan, da de er innbyrdes avhengig av hverandre i forhold til adkomst. Dersom kommunen 

ønsker å være med inn i felles plan ved å regulere sin egen tomt vil de inneha 2 roller for denne 

delen av reguleringsplanen. RK vil opptre både som eiendomsbesitter og reguleringsmyndighet. 

Det vil ikke være heldig at grunneier av den andre eiendommen kan oppleve at 

partsammensetningen i planarbeidet er ubalansert. Grunneieren vil kunne hevde at den opplever 

en redusert frihet til hvordan eiendommene kan utvikles og bebygges. I tillegg vil dette kreve 

ressurser i form av konsulentbistand, kostnader og saksbehandlerkapasitet for RK. Dette mener 

rådmannen ikke står i forhold til RK sin forventede inntekt av dette eiendomssalget.     

 

Salget av eiendommene skal gjøres av eiendomsmegler. Eiendommene skal selges uregulert, 

med en minstepris. Det er bedt om pristilbud fra 4 meglere som underlag til å avgjøre hvilken 

megler som skal benyttes til salget av eiendommene. DNB er valgt som eiendomsmegler da de 

hadde det laveste pristilbudet.  Kommunale (offentlige) innkjøpsregler regulerer kjøp og salg, 

og kan ikke avvikes når RK er part i salget.  

 

Minstepris for alle eiendommene er satt til NOK 4.000.000,- eks. mva. Dette er en salgssum 

som er vurdert og dokumentert av flere eiendomsmeglere. Tomteareal på 87/550 som kan 

benyttes til avkjørsel fra de innenforliggende eiendommene er beregnet med en noe lavere verdi 

enn resterende tomtearealer. Det er avtalt mellom partene at eiendommene selges uregulert, 

men hvis det ikke oppnås avtalt minstepris stoppes salget. Da må det gjøres en vurdering om 

RK beholder eiendommene som de er, eller regulerer før en ny salgsprosess.   

 

Alternativt 

 

Salget av eiendommene gjennomføres først etter detaljregulering av eiendommene. 

 

Det er ikke aktuelt å selge den kommunale eiendommen sammen med en privat eiendom. 

 

Hvis kommunestyret ikke velger å selge tomten gjennom avtalen med KG, ber KG om en 

mulighet for å inngå en avtale med RK om gjensidig tilkomst/veirett over RKs eiendom til de 

tomtene denne saken handler om. Årsaken er at KG uansett ønsker å selge tomten. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Kommunens eiendom vil være umulig å utnytte uten adkomst. Et felles salg vil gi mulig 

adkomst og øke eiendommens verdi og mulighet for utnyttelse. Rådmannen har også vurdert 

eiendommmen opp mot mulig eget bruk til kommunal tjenesteproduksjon, og vurderer ikke 

eiendommen av en slik karakter at den er egnet til dette formålet. Det vurderes som mer riktig 

utvikling at dette området utvikles til sentrumsnært boligformål 

 

Rådmannen anbefaler at salg av eiendommene Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 

87/550 gjennomføres. 
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Vedlegg 

 

1. Situasjonsplan Trulserudveien 

 

2. Kommuneplan for gnr/bnr 86/416 mm 

 

3. Avtale mellome Ringerike kommune og Knut Gullingsrud 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Knut Kjennerud 
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Arkivsaksnr.: 20/2207-2   Arkiv: U64  

 

Visit Innlandet søker økonomisk støtte til ekstraordinær krisepakke 

for reiselivsnæringen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/20 Strategi og plan 20.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen anbefaler strategi og plan å ikke imøtekomme søknaden, men oppfordrer Visit 

Innlandet til å prioritere arbeidet med å synliggjøre reiselivsbedriftene gjennom bruk av 

medlemsavgiftene. 

 

  

 

Sammendrag 

Visit Innlandet har sendt Ringerike kommune søknad om prosjektstøtte til ekstraordinære 

markedstiltak til reiselivsnæringen på kr 363.732,-. Formål med prosjektet: «Å styrke 

opplevelsesnæringen i regionen etter koronakrisen ved å gi ny markedskraft for næringen, 

rettet mot det nasjonale ferie & fritid og møter & event – markedet.» 

 

Gjennom søkt prosjektfinansiering planlegger Visit Innlandet å bidra til at deres 

reiselivsbedrifter og regionen som helhet, i en sterk konkurransesituasjon, blir like synlige som 

deres konkurrenter.  

 

Ringerike kommune som er medlem i Visit Innlandet bidrar allerede med 618.365 kroner i årlig 

medlemsavgift. I tillegg har kommunen innført ekstraorinære stimulerende tiltak som også 

kommer reiselivsnæringen til gode. Rådmannen vurderer derfor at det kan bli skjevfordeling å 

støtte denne næringsgruppen mer enn andre, og innstiller på å ikke imøtekomme søknaden. 

  

  

Innledning / bakgrunn 

Visit Innlandet har sendt Ringerike kommune søknad om ekstraordinære markedstiltak til 

reiselivsnæringen på kr 363.732,-. Midlene skal brukes til et prosjekt med formål: «Å styrke 

opplevelsesnæringen i regionen etter koronakrisen ved å gi ny markedskraft for næringen, 

rettet mot det nasjonale ferie & fritid og møter & event – markedet.» 
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Beskrivelse av saken 

Visit Innlandet begrunner søknaden med at opplevelsesnæringen er en av de næringene som er 

hardest rammet av koronakrisen. De skriver at da Norge stengte den 13. mars forsvant 

næringsgrunnlaget for denne næringen over natten. Selv om påbudet om å ikke stenge gjaldt 

alle, så forsvant gjestene og kunden. Gjennom omsøkt finansiering til prosjekt så ønsker Visit 

Innlandet å bidra til at deres reiselivsbedrifter og regionen som helhet, i en sterk 

konkurransesituasjon, blir like synlige som deres konkurrenter. Visit Innlandet sin region 

omfatter Gjøvikregionen, Handeland, Ringsaker og Ringerike. 
 

I følge Visit Innlandet vil det ikke være mulig å ta igjen det tapte, men at det nå er helt 

nødvendig å være så offensive som mulig og ta de markedsandeler som mulig å ta når Norge 

åpner igjen. Norge blir ferielandet for nordmenn i år og Visit Innlandet jobber for å synliggjøre 

regionene som de ivaretar, på best mulig måte.   

 

Visit Innlandet har gjennomført en undersøkelse blant de sentrale reiselivsaktørene (mars 

2020). Den viste at 60 % av bedriftene hadde gjennomført permitteringer, at 45% av bedriftene 

hadde opplevd omsetningssvikt på 95-100%, 70% av bedriftene hadde opplevd 

omsetningssvikt på 75-100% og at 44% frykter konkurs de neste tre månedene. I følge samtale 

med reiselivssjef i Visit Innlandet den 11. mai, har situasjonen bedret seg noe, men fortsatt har 

54% av bedriftene stengt, mens flesteparten av de som har åpent eller planlegge å åpne har 

redusert drift.  

 

Regionen hadde i 2019 541.510 kommersielle gjestedøgn (hotell, camping og bobil). Samlet 

verdiskapning i regionen anslås å være drøye 1,5 milliarder kroner. Verdiskapingen fra 

dagsbesøk hyttefolk er ikke tatt med.                                                                                                                                          

Oversikt over overnattingstall kommersielle overnattinger (hotell, camping og bobil) 2019 

viser at i Ringerike kommune var det 90.933 gjestedøgn.  

   

Økonomiske forhold 

Ringerike kommune er medlem i Visit Innlandet og betaler kr 618.365 i årlig medlemsavgift. 

Det er også flere private medlemsbedrifter tilhørende i Ringerike kommune i Visit Innlandet 

som også betaler medlemsavgift.  

 

Prosjektbudsjettet viser totalsum på kr 2.166.070, og det er sendt finansieringssøknader til 

Gjøvikregionen, Hadeland, Ringerike og Ringsaker. Ingen av søknadene er foreløpig 

behandlet.    

 

Visit Innlandet har lagt gjestedøgn til grunn for utregning av finansieringsmodell, hvor hvert 

gjestedøgn blir regnet til kr 4,-.  

Ringerike kommune har derfor fått søknad på totalt kr 363.732 (90.933 gjestedøgn * kr 4,-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Sakens utfall kan gi positiv eller negativ betydning for bærekraftsmål nr 8 som er knyttet til 

variert næringsliv med arbeidsplasser som sysselsetter befolkningen, og hvor enda flere 

kommer i arbeid. Det kan og påvirke tilrettelegging for at eksisterende bedrifter og 

arbeidsplasser kan videreføres og utvikles.  
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Rådmannens vurdering 

Det er ingen tvil om at nedstenging av Norge har gått hardt utover reiselivsnæringen, og at det 

vil bli hard konkurranse rundt om i Norge for å tiltrekke seg besøkende. Skal Ringerike 

tiltrekke seg så mange besøkende som mulig, er synliggjøring gjennom intensive markedstiltak 

helt nødvendig. Spørsmålet er da om Ringerike kommune skal bidra med over 360.000 kroner i 

ekstraordinær støtte til markedstiltak, eller om vi skal oppfordre Visit Innlandet til å spisse 

bruken av de 618.365 kommunen allerede bevilger gjennom medlemskapet.  
 

Ser vi på NAV-statistikk per 6. mai 2020 viser den at overnattings- og serveringsvirksomheter 

har 287 personer det er søkt dagpenger for på grunn av permittering. Sammenligner vi disse 

virksomhetene med varehandel el, reparasjon av motorvogn ser vi at varehandelen har 526 

personer på dagpenger grunnet permisjon. Det er også verdt å merke seg at industrien har 210 

personer på dagpenger. 

 
 

Vurderer vi helhetsbildet over permitterte ansatte, er det flere enn 

opplevelsesnæringene/reiselivsbedriftene som har store utfordringer. Reiselivsbedriftene er 

viktig for Ringerike kommune og skal hjelpes så godt kommunen kan strekke seg.  

Ringerike kommune har innført flere stimulerende tiltak for opprettholdelse og økning av 

aktivitet som også vil komme opplevelsesnæringene til gode.                                                                                                 

 

 

Vedlegg 

Søknad til kommuner og regionråd 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Harriet Slaaen 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Strategi og plan 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2255-1   Arkiv:   

 

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

pandemi  
 

Forslag til vedtak: 

1. Rådmannens redgjørelse tas til etterretning. 

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

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

avtalen med Sundvollen hotell avvikles. 

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

regningssvarende, både praktisk og økonomisk. 

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

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

framlagt for politisk behandling. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

spredning med en forventet betydelig sykdomsbyrde allerede i påsken 2020. 

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

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

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

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

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

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

(beskrevet i egen sak).  

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

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

sykehjem har nå alene langtidspasienter, unntatt en avgrenset avdeling på Hønefoss sykehjem 

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

                                                
i Faste identifiserbare grupper  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

over lengere tid. 

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

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

knyttet til utbruddet og til hvordan tiltaksendringene vil påvirke utbredelsen.  

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

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

kanskje to år fram i tid.  

 

 

Beskrivelse av saken 

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

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

omsorgstjenesten.  Dette for å kunne ivareta «normalhverdagen» 

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

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

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

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

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

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

forhold til høstens belegg. 

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

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

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

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

2021. 

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

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

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

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

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

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

                                                
ii Kommunal ØyeblikkeligHjelp. 



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

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:  

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

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

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

samarbeid for å nå målene (mål 17).  

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

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

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

fokusområder.  

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

på hvilken måte det blir gjort.  

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

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

8) 

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

ulikheter.  

 

Rådmannens vurdering 

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

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

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

seg over. 

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

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

belastning mellom disse toppene, da sykehusene utsetter elektiviii behandling mens 

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

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

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

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

sikt må håndteres/justeres. 

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

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

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

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

behandlingssenter. 

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

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

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

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

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

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

rene og urene soner. Det må etableres smittevernsluser ved inngang/utgang til hver enkelt 
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kohort avdeling, innrettet slik at størrelsene på de enkelte enheter kan justeres opp eller ned alt 

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

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

pauser kan tas. 

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

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

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

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

plasser som kan ivareta Covid-19 pasienter.  

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

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

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

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

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

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

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

og faglig kapasitet i vår organisasjon. 

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

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

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

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

bygningsmassen på Austjord med modulbaserte løsninger. Rådmannen forbereder nå en 

tilbudsinnhenting fra aktuelle leverandører, og har innhentet nødvendige kravspesifikasjoner fra 

eget fagmiljø. 

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

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

kapasitetsmessig. 

 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 11.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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"Ringerikspakka" - tiltak for tilrettelegging for næringsliv og aktivitet i 

forbindelse med Korona-krisen  
 

Forslag til vedtak: 

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

gjennom en tiltakspakke:  

- Omdisponering av investeringsmidler til tiltak knyttet til tilrettelegging for 

næringsutvikling og trafikksikkerhetsprosjekter i tråd med dette saksfremlegget 

- Fremskynding av noen investeringstiltak der vi ser muligheter for raskere 

gjennomføring, og innenfor gjeldende budsjett 

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

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

kommunestyremøtet 4. juni  

 

De økonomiske konsekvensene av tiltakspakken søkes innarbeidet i 2. kvartalsrapport 

2020.  

 

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

 

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

fremdrift og ferdigstillelse av hovedelementene før skolestart høsten 2020.  

 

 

 

  

Bakgrunn og gjennomgang  

 

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

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

bestående av kommunene i regionen, NAV, Universitetet i Sør Øst Norge, Ringerike 

Næringsforening, Ringerike Etablerersenter og PAN Innovasjon. Gjennom dette arbeidet 

samarbeides det tett og godt, og det utveksles informasjon. 

 



- 

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

næringslivet så godt som mulig, og bidra der kommunen har muligheter. 

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

skal hjelpe næringslivet gjennom krisen. I tillegg har Viken fylkeskommune etablert 

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

 

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

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

beslutning på noen enkeltprosjekter. Det foreslås dermed en løsning som følger: 

 

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

2. Tiltak basert på ekstraordinær bevilgning i 2020  

 

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

 

 

Omdisponering av midler til Krisestab for 

næringslivet 

1 000 000,- Allerede besluttet 

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

skolestart 

 

To nye tiltak – tilrettelegging for næringsliv: 

- Utbedring av Nordmoveien, Soknabruket 

- Vannledning og Høydebasseng - 

Eggemoen 

15 000 000,- Viktig for Soknabruket og 

tilrettelegging for ytterligere vekst. 

Oppfølging av vedtatt reguleringsplan, 

vil gjøre alt klart teknisk for 

næringsutvikling på hele Eggemoen. 

*Oppgradering Hønengata 3 500 000,- Se punkt under 

**Etablering av kulvert i Grensegata, 

trafikksikkerhet og sikker skolevei 

5 000 000,-  

Rentefrie betalingsutsettelser, eiendomsskatt og 

andre avgifter 

200 000,- Allerede besluttet. Anslag – vil bli 

rapporter i ordinær 

økonomirapportering. 

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

vedlikeholdsprosjekter 

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

***Etablering av nytt næringsfond i samarbeid 

med flere aktører– bruk av kommunens 

eksisterende næringsfond  

5 000 000,- Ber om prinsipiell tilslutning – 

vedtekter og styring fremmes som egen 

sak. 

Totalt 37 000 000,-  

 

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

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

i tråd med gjeldende reguleringsplan. Kommunen gjennomfører, og det etableres refusjonsavtaler med alle 

grunneiere som har tiltaket som rekkefølgekrav i sin reguleringsplan. Så må de innløse sin andel av prosjektet 

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

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

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

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

igangsetting. 

 

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

Grensegata 1, der vi kan fradele areal til gangvei og selge igjen. Alternativt kan bygget benyttes i kommunal 
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regi. Videre bruk av eiendommen. Når det gjelder kjøp av eiendommen er det gjennomført to takster på hhv 3,9 

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

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

investering   

 

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

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

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

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

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

til kommunestyremøtet 4. juni. 

 

Finansiering av tiltakene 

Investeringene gjennomføres innenfor gjeldende vedtatt totalramme for investeringer. Gjennom 

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

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

for økt næringsutvikling, samt trafikksikkerhetstiltak og tilrettelegging for gående og syklende.  

 

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

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

til gjennomføringer av investeringer i tabellen ovenfor. Disse kan gjennomføres på kort sikt – 

og bidra til økt aktivitet og forbedringer i sentral infrastruktur for kommunen. 

Investeringene som da inngår i dette er: 

- Utbedring av Nordmoveien 

- Høydebasseng og vannledning – Eggemoen 

- Fremskyndet vedlikehold – kommunale bygg 

- Etablering av kulvert i Grensegata 

 

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

omdisponert i eksisterende budsjett, samt gjenstående omstillingsmidler fra tidligere Buskerud 

Fylkeskommune. 

 

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

 

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

gjennom støtte fra Viken. 

 

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

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

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

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

vedtektsendringer og bevilgning til nytt fond, samt retningslinjer for dette, til 

kommunestyremøtet 4. juni. 

 

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

krisesituasjonen. Det er ikke hensyntatt i denne saken. 

 

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

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

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

eventuell forsterkning eller spissing.  



- 

 

Andre forhold 

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

omfattende investeringsprogram. Med et investeringsbudsjett på 765 Mill kr i 2020, er 

kommunen selv en svært sentral bidragsyter til å holde den økonomiske aktiviteten oppe. 

Næringsavdelingen har også høy beredskap, og bistår alle som tar kontakt. 

 

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

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

 

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

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

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

ytterligere personell på arbeidet i egen regi. Kommunens næringssjef og nødvendige ressurser 

vil også bli koblet sammen med disse, og med næringslivets organisasjoner. 

  
 

 Ringerike kommune, 11.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Terje Dahlen 
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Ny organisering og strategi for kommunens eiendomsvirksomhet  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunens eiendomsvirksomhet driftes i egen kommunal regi og organiseres 

under sektor Teknisk, kultur og idrett: 

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

skal ha en god og nøktern standard. 

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

c. Ha oversikt over eiendommens tilstand og behov. 

d. Overordnet ansvar for grensejusteringer både grunneiendommer, veiarealer 

og VA. 

 

2. Ansvaret for utviklingseiendommer og grunneiendommer som ikke nyttes til 

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

a. Eiendomsutvikling. Forestår strategiske oppkjøp og vurderer hvilke 

eiendommer som selges  

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

utredning av utbyggingsprosjekter. 

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

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

kjøp av eiendom. 

 

3. Gjeldende samarbeidsavtale med Ringerike Boligstiftelse reforhandles i 2020. 

Stiftelsens fremtidige rolle som Ringerike kommunes operatør avklares og 

konkretiseres, herunder rutiner og regler for oppfølging. Faste kvartalsvise 

gjensidige rapporteringsmøter etableres.  

 

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

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

handlingsplan. 
 

  

Innledning / bakgrunn 



- 

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

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

om utredning av tre alternativer: 

 Organisering som i dag 

 Organisering som Kommunalt foretak (KF) 

 Organisering som Aksjeselskap 

 

Rådmannens tolkning som fremlagt i Formannskapets strategikonferanse i 2019: 

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

kommunens eiendommer. Organiseringen er en konsekvens av denne. 

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

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

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

 Nye samarbeidsplattformer med næringsliv, organisasjoner og andre offentlige 

aktører blir avgjørende for å lykkes. 

 Kommunen besitter vesentlige økonomiske og samfunnsmessige verdier som 

trenger en mer offensiv forvaltning. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

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

hovedområder: 

- Eiendommer som benyttes til 

kommunal tjenesteproduksjon 

- Eiendommer som har 

potensiale for utvikling 

- Eiendommer som ligger under 

allmenn benyttelse til idretts- 

og friluftsformål 

- Øvrige grunneiendommer 

- Kommunale veier og 

kommunaltekniske anlegg. 

 

Ringerike kommune står ovenfor en 

rekke store utfordringer i årene som 

kommer, når det gjelder egen 

bygningsmasse og eiendommer som eies og forvaltes. Samtidig besitter kommunen store 

verdier i eiendommer som må forvaltes på en offensiv og profesjonell måte.  

 

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

investeringer krever bedre planlegging og prioritering. 

 

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

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

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

Bruker Eier 

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

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

innbyggerne og lang levetid på bygningsmassen.  

 

Dagens eiendomsdrift 

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

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

modell, som har gitt oss god oversikt over kostnadene.  

 

Modellen ivaretar kommunens rolle som forvalter og 

bruker, men i mindre grad det strategiske elementet 

som eier.  

 

Uavhengig av valg av overordnet organisasjonsform, 

er det startet et arbeid med endringer i strukturen i 

teknisk drift og forvaltning. Dagens struktur med 

bestiller/utfører modell endres, slik at all 

eiendomsforvaltning, inkludert renhold, 

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

vil ha ansvaret for: 

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

god og nøktern standard. 

 Planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold på våre formålsbygg. 

 Ha oversikt over eiendommens tilstand og behov til enhver tid 

 Ivareta forvaltning, myndighetsoppgaver og saksbehandling innenfor området  

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

driftsplaner renhold, driftsplaner vedlikehold, driftsplaner vaktmester, 

tilstandsvurderinger, tilsyn, kontroller, dokumentasjon, serviceavtaler, energimerking 

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

 Innføre og implementere digitale styringssystemer. 

 

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

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

planleggingsfasen og gjennomføringsfasen. 

 

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

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

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

 

Ringerike Boligstiftelse 

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

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

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

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

institusjoner innenfor helse- og omsorg. 

 

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

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



- 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

tilpasset behov.  

 

 

Eiendomsstrategi 

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

noen grunnleggende strategiske prioriteringer, gjennom overordnede strategiske føringer som 

skal inngå i handlingsprogrammet. Disse foreslås som følger: 

 

Ringerike kommunens eiendomsvirksomhet skal aktivt og effektivt forvalte verdiene i 

kommunens totale eiendomsmasse, inklusive grunneiendommer, gjennom å: 

- Tilrettelegge for fremtidsrettede formålsbygg som gir best mulige forutsetninger 

for gode tjenester. 

- Optimalisere utnyttelse av egen eiendomsmasse med sikte på reduserte 

driftskostnader, herunder også leieavtaler. 

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

kommuneplanens målsettinger. 

- Drive aktiv utvikling av eiendommer med utviklingspotensialer som bygger opp 

under kommunens overordnede målsettinger. 
 

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

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

kommuneplanens samfunnsdel skal konkrete mål for hva Ringerike ønsker å oppnå 

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

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

bærekraftig utvikling. Eksempler er: 

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

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

ta kollektivt.  

- utvikle inkluderende og gode boligområder og offentlige rom som fremmer 

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

student- og eldreboliger eller integrering av sårbare grupper i gode 

oppvekstmiljø for barn. 



- 

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

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

å tilrettelegge for fossil- og/eller utslippsfrie byggeplasser. 

 

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

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

nødvendig strategisk utvikling av tjenestetilbudet, og avhende eiendommer som ikke 

defineres som strategisk viktige for kommunen. 

 

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

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

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

 

Kommunen har de siste årene gjennomført en omfattende fornyelse av egen 

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

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

utvikles videre. Kommunen legger til grunn følgende prinsipper for disse: 

- Eiendommer som vurderes med strategisk verdi for fremtidige kommunale tjenester 

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

vurderes utleid. 

- Eiendommer med utviklingspotensial skal i hovedsak reguleres i kommunens egen 

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

kommuneplanens målsettinger.  
 

Rapportering og politisk forankring 

Kommunestyret skal årlige forelegges en gjennomgang av status for kommunens 

eiendomsvirksomhet, knyttet til Formannskapets strategikonferanse i juni. Redegjørelsen og 

eventuelle tiltak herfra legges inn i handlingsprogrammet og kommende budsjett. 

Redegjørelsen skal inneholde 

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

investeringsbehov, vedlikeholdskostnader og arealeffektivitet 

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

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

kjernevirksomhet  

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

målsettinger. 

- Rapportering og strategiske vurderinger knyttet til bruken av kommunens 

eiendomsforvaltning til å oppnå kommunens målsetninger innen FNs bærekraftsmål 

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

 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet ga Rådmannen en bestilling på vurdering av forskjellige organisasjonsformer i 

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

saksfremlegget. 



- 

 

Økonomiske forhold 

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

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

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

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

 

Alternative løsninger 

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

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

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

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

gjennomføring. Antatt fremdrift for etableringen av et KF vil være i løpet av 1. halvår 2021. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

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

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

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

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

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

klimariktige løsninger.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har vurdert de forskjellige organisasjonsformene opp mot de utfordringer 

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

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

- Demokratisk styring og kontroll 

- Strategisk utvikling 

- Tjenesteproduksjon 

- Økonomi/ressursoptimalisering/kostnadskontroll 

- Ansattes rettigheter. 
 



- 

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

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

 

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

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

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

følgende prinsipper for fremtidig organisering av kommunens eiendomsvirksomhet: 
 

1. Kommunens eiendomsvirksomhet driftes i egen kommunal regi og organiseres 

under sektor Teknisk, kultur og idrett: 

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

skal ha en god og nøktern standard. 

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

c. Ha oversikt over eiendommens tilstand og behov. 

d. Overordnet ansvar for grensejusteringer både grunneiendommer, veiarealer 

og VA. 

 

2. Ansvaret for utviklingseiendommer og grunneiendommer som ikke nyttes til 

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

a. Eiendomsutvikling. Forestår strategiske oppkjøp og vurderer hvilke 

eiendommer som selges  

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

utredning av utbyggingsprosjekter. 

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

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

kjøp av eiendom. 

 

3. Gjeldende samarbeidsavtale med Ringerike Boligstiftelse reforhandles i 2020. 

Stiftelsens fremtidige rolle som Ringerike kommunes operatør avklares og 

konkretiseres, herunder rutiner og regler for oppfølging. Faste kvartalsvise 

gjensidige rapporteringsmøter etableres.  

 

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

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

handlingsplan. 

 

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

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

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

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

tilbudet.  

 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 – Beskrivelse alternative organisasjonsformer 

Vedlegg 2 – Matrise ansvarsforhold i foreslått organisering 

 



- 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Terje Dahlen og Hilde Brørby Fivelsdal 
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Næringsplan 2-1 - vedtak Handlingsplan for næring 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Næringsplan 2-1 vedtas for 2020-2021. 

 

 

  

Sammendrag  

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

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

og administrasjonen ved Strategi og utvikling.  

 

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

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

 

 

Bakgrunn  

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

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

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

Ringeriksregionen; «Fremover sammen». 

 

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

generere at de prioriterte satsningsområdene vil bli realisert.  

 

Hovedsakelig skal planen bidra til å skape en ny arbeidsplass per andre (netto) nye 

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

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

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

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

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

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

 

Handlingsplanen baserer seg på de seks strategiske satsningsområdene i næringspolitisk 

strategi «Framover sammen»: 
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1. Proaktiv arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer  

2. Klynger og nettverk  

3. Kunnskap og kompetansebygging  

4. Entreprenørskap og innovasjon 

5. Trekke virksomheter til regionen  

6. Næringsutvikling knyttet til regional vekst og investeringer 

 

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

hvordan kommunen skal etterfølge og innfri de strategiske satsningsområdene i 

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

gjennomføre. 

 

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

kommune.  

 

 

Prosjektgruppa  

Prosjektgruppa har hatt ansvar for tekstproduksjon og informasjonsinnhenting. Det er 

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

nødvendige møter underveis i planarbeidet. 

 

Prosjektgruppa har bestått av:  

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

(prosjektdeltaker/informasjonsrådgiver).  

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

 

Regionalt næringsteam  

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

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

Ringerike kommune fasiliterer regional prosess.  

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

mulige samkjøring av aktiviteter.  

 

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

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

av kommunene med politisk behandling av sin handlingsplan for næring.  

 

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

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

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

oppnådd under de ulike strategiene.  

 

 

Medvirkning  

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

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

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

 

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

avholdt den 22. januar 2020.  

 

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

sendt på høring.   



- 

Planen kan ikke påklages. 

 

 

Økonomiske konsekvenser  

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

næringsteamet i kommunen. Tiltakene har derfor ikke økonomiske konsekvenser utover 

vanlige lønnskostnader. 

 

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

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

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

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

som egne politiske saker. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

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

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

forretningsideer som kan bidra til måloppnåelse av næringspolitisk strategi. 

 

             
 

 

Vedlegg 

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

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Harriet Slaaen 

 

saksbehandler: Åshild Lie 
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F orord
Vårt overordnede mål er å skape en ny arbeidsplass for hver andre nye innbygger.
Denne næringsplanen bygger på den næringspolitiske strategien for Ring eriksregionen
som ble vedtatt i 2019. Næringsplanen skal være styringsverktøyet for kommunens
næringsarbeid, og gi en langsiktighet i arbeidet med næringsutvikling i Ringerike
kommune.

I arbeidet med næringsplanen har aktiv medvirkning fra næringslivet vær t svært viktig.
Samarbeidet med USN har vært avgjørende for at alle aktørene har den samme
forståelsen av Ringerikssamfunnet og hvilke tiltak som må prioriteres. Lokale
næringsaktører har gitt nyttige føringer for hvilke tiltak som skal prioriteres.
En p roaktiv arealforvaltning er det satsningsområdet som er aller viktigst for næringslivet.

Det er ingen tvil om at næringslivet står overfor store utfordringer fremover på grunn av
covid - 19. Det er nå, mer enn noen gang viktig at vi sammen bidrar til å holde hjulene i
gang, videreutvikler Ringeriksregionen, og jobber for at flest mulig bedrifter på Ringerike
klarer seg gjennom krisen. For å hjelpe til her har vi gått sammen med gode
samarbeidspartnere og opprettet en krisestab for næringslivet.

En svært gled elig ting i den vanskelige tiden vi nå er inne i er at reguleringsplanen for
Ringeriksbanen og E16 (FRE16) ble vedtatt i slutten av mars. Dette er en etterlengtet plan
for regionen og næringslivet. Realisering av planen gjennom bygging av vei og bane vil g i
regionen uante muligheter fremover.

Vi takker USN campus Ringerike, nærings - og utviklingsaktører og medlemmer i regionalt
næringsteam for deltagelsen med å utarbeide Næringsplan 2 - 1.

Vi skal skape vekst, og gå fremover sammen!

Kirsten Orebråten Terje Dahlen
Ordfører Assisterende rådmann



Bakgrunn
Kom munene i Ringeriksregionen vedtok næringspolitisk strategi for i mars 2019. Strategien,
med navnet «Framover sammen» viser hva regionen i felleskap skal prioritere for å nå
målene for næringsutviklingen.

Ringerike kommune har utarbeidet en egen to - årig han dlingsplan for 2020 - 2021. Denne
næringsplanen viser tiltak og prosjekter som rettes mot spesifikke sektorer og
problemstillinger. Planen er i samsvar med målene, strategien og tiltakene i den regionale
næringspolitiske strategien, og beskriver hvordan vi s kal gjøre ord om til handling.

Næringsplan 2 - 1 skal være styringsverktøyet for både politikerne og administrasjonen i
Ringerike kommune. Den skal være retningsgivende for kommunens næringsarbeid og den
skal gi langsiktighet i arbeidet med næringsutvikling i kommunen.

Næringsplan 2 - 1 skal legge grunnlaget for et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv
som sikrer vekst og utvikling og ivaretar miljøet og menneskene.

Det overordnede målet er å skape en ny arbeidsplass for hver andre nye innbygger. Derav
na vnet Næringsplan 2 - 1.

Partnerskapsavtalen med USN, som ble vedtatt våren 2019 vil være essensiell for å realisere
målene , og tiltakene i næringsplanen1

1 Den 18.06 .2019 ble partnerskapsavtalen med USN vedtatt av Formannskapet , sak 70/19



D E L 1
Overordnede mål for næringsutviklingsarbeid et i
2020 - 2021

Målet for nærin gsutviklingsarbeidet er å skape flere arbeidsplasser som skal bidra til
høyere verdiskaping.

Vi skal jobbe for:

Et variert næringsliv med høy lokal sysselsetting.
Økt verdiskaping per innbygger.
Økt skatteinngang og økt kommunalt handlingsrom.
Vekst i anta ll arbeidsplasser i takt med økt innbyggertall.

Hvordan skape en ny arbeidsplass
per andre nye innbygger? 2 - 1



Framover sammen,
næringspolitisk strategi
Grunnlaget for Næringsplan 2 - 1 er
næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen,
«Framover sammen».

På oppdrag fra Rådet for Ringeriksregionen
har Ring erike Næringsforening (RNF),
Ringerike utvikling AS (RU) og USN, campus
Ringerike (USN) utarbeidet næringspolitisk
strategi med forslag til innsats - områder lokalt,
regionalt og internasjonalt frem til 2025.

Strategien viser hva vi regionalt skal prioritere
for å nå våre felles regionale mål.

Både «Framover sa mmen» og oppstart av
Næringsplan 2 - 1 ble vedtatt våren 20192

Regionalt næringsteam
Det regionale næringsteamet ble opprettet i juni 2019, og består av næringssj ef, rådgivere
og USN sin campu skontakt . Regionalt næringsteam skal ha dialog, dele kunnskap og bidra
til at kommunen får utarbeidet sine næringsplaner for å bidra til regional v ekst.
USN skal bidra med kunnskap, og sikre felles forståelse.

Krisestab for næringslivet
I Ringeriksregionen stå r vi sammen om å hjelpe et lokalt næringsliv i krise. Det ble etablert
en krisestab for næringslivet i mars 2020 i forbindelse Covid - 19. Krisestaben er en utvidelse
av regionalt næringsteam der NAV, Pan Innovasjon AS , Visit Innlandet og RNF/Ringerike
Etabl erersenter skal bistå næringslivet sammen med kommunene i en krevende situasjon.

2 Den 07.03.2019 ble næringspolitisk strategi «Framover sammen» og oppstart av handlingsplan for næring
(Næringsplan 2 - 1) vedtatt, sak 17/19

FNs bærekraftsmål
Kommunene er nøkkelaktører for å legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling og for
å realisere bærekraftsmålene i Norge. Vi er nærmest innbygger en, lokale bedrifter og
organisasjoner, og vi er ansvarlige for mye av den sosiale og fysiske infrastrukturen som
påvirker levekår og utviklingsmuligheter.

I Ringerike er det vedtatt ni fokusområder av de 17 bærekraftsmålene3:

Bærekraftsmål 8, 9, 11 , 13 og 17 regnes som de mest relevante for næringsutviklingen i
Ringerike kommune . Realisering av bærekraftsmålene åpner for regional innovasjon og nye
forretningsideer som kan bidra til måloppnåelse av næringspolitisk strategi.

3 Den 07.11.2019 vedtok kommunestyret de prioriterte bærekraftsmålene, sak 158/19



Satsingsområder og premisser ut enfor Næringsplan 2 - 1

Satsingsområder
Ringerike kommune prioriterer aktiviteter med høy effekt og mulighet for påvirkning.
Proaktiv arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer er kommunens viktigste
oppgaver.

Figuren er hentet fra «Framov er sammen»

Premisser utenfor strategien
Premissene utenfor strategien er byutvikling, bo og besøksattraktivitet, omdømme og vei og
bane. Premissene er en forutsetning for at vi skal lykkes med tiltakene og må være på plass
for at vi skal lykkes med å rea lisere målene i næringspolitisk strategi.

Vi skal aktivt arbeide med disse premissene parallelt med tiltakene i næringsplan 2 - 1.

Eksempler er vist til høyre.

Byutvikling
Områderegulering Hønefoss (byplanen)
Byplanen gir rammer for den videre utviklin gen av Hønefoss sentrum. Den gir også grunnlag
for å styrke byens regionale posisjon innen kultur, utdanning og næringsliv. Byplanen styrker
også Hønefoss som regionhovedstad og gir føringer for en helhetlig og forutsigbar utvikling
av sentrum.

Bo - og bes øksattraktivitet
Erigo
RNF, gårdeiere og Ringerike kommune har gått sammen for å utvikle Hønefoss sentrum til
en mer opplevd tilgjengelig og mer levende by. Sparebankstiftelsen Ringerike støtter også
prosjektet. Prosjektet er toårig.

Omdømme
Vi må aktivt vurdere hvilke næringer vi vil tiltrekke oss. Markedsføring av regionen og et godt
omdømme er viktige premisser. Ved å ha tilgjengelige arealer, samt bistå aktuelle utviklere -
og eiendomsaktører, vil Ringerike kommune oppleves som en næringsvennlig kommune ,
der flere ønsker å etablere seg.

V elkommen til oss
Godt vertskap er viktig for et godt omdømme. Like naturlig som det er å ha en
beredskapsplan for kriser, skal vi ha en positiv beredskapsplan for å ønske velkommen. Som
vertskapskommune skal vi ønske al le velkommen, uansett hva målet med å komme til
Ringerike er. Alle skal føle seg velkommen, behandles som en gjest og ønske å komme
igjen. Et godt vertskap fører til økt attraksjonskraft som tiltrekker flere besøkende, innbyggere
og entreprenører. Organisa sjonen vil profesjonalisere sin vertskapsrolle gjennom prosjektet
"Velkommen til oss".

Vei og bane
Ringeriksbanen og E16
Vedtaket av reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 (FRE16) 27. mars
2020, er et viktig vedtak for Ringeriksregionen . Ringeriksbanen er det viktigste prosjektet for
regionen som vil øke regionens konkurransekraft og gjennom det skape vekst og utvikling.

Det er bred politisk oppslutning om at FRE16 og Olum - Eggemoen vil bli realisert og stå
ferdig rundt 2028. Det betyr at regionen kan legge de økte mulighetene som premiss for
næringsutviklingen. Men det betyr også at regionen må møte de utfordringene og som vil
følge av at Ringeriksregionen reisetidsmessig om noen år vil knyttes nærmere Oslo.



Medvirkning
Bred medvirkning fra næringslivet og politikerne har vært viktig i arbeidet med
næringsplanen. Det ble lagt til rette for deltakelse og innflytelse. Vi arrangerte frokostmøter
for næringsaktører og samarbeidspartnere i samarbeid med USN.

Privat næringsliv og aktører i off entlig sektor fikk spille inn og prioritere de viktigste behovene
kommunen skal dekke. Det har i tillegg vært anledning til å komme med innspill til foreslåtte
tiltak underveis i prosessen. Det ble også arrangert politisk verksted i Strategi og plan.
Nærin gsteamet i Ringeriksregionen har vært involvert og kommet med innspill i prosessen.

Det ble arrangert medvirkningsmøter som:

- Frokostmøter for næringslivet

- Politisk verksted for Strategi og plan i Ringerike

Hva er det viktigste behovet kommunen sk al
dekke?

Illustrasjon: Tempe raturmåling fra første frokostmøte med næringslivet.

Raske og forutsigbare reguleringsplanprosesser var en gjenganger hos næringslivet.



D E L 2
Tiltaksplan 2020 - 2021

Tiltaksplanen viser de områdene vi skal prioritere. Vi vil benytte Vekstbarometeret til å
kontrollere om vi har gjennomført de aktiviteter vi har sagt vi skal gjøre.

Ringerike kommune skal gjennomføre tiltaken e i 2020 - 21, som baserer seg på de strategiske
satsingspunktene i næringspolit isk strategi " Fremover sammen":

1. Proaktiv arealforvaltning og aktiv bruk av tilgjengelige arealer

2. Klynger og nettverk

3. Kunnskap og kompetansebygging

4. Trekke virksomheter til regio nen

5. Entreprenørskap og innovasjon

6. Næringsutvikling knyttet til regional vekst og offentlige investeringer



1 . Proaktiv arealforvaltning og aktiv bruk av
tilgjengelige arealer

Tilgjengelige arealer for bosetting, næring og rekreasjon er en foruts etning for vekst.

Kommunen setter seg derfor i førersetet for en styrt og helthetlig utvikling av eksisterende
og nye næringsarealer. Hvis særinteresser kommer i konflikt med ønsket utvikling, skal
kommunen ta styringen (eks empelvis bolig vs. næring). Måle t er å sikre forutsigbare og
framtidsrettede næringsarealer som sikrer verdiskaping. Vi skal ta hensyn til de regionale
fortrinnene vi har.

Kommunen skal være effektiv e og gi forutsigbar saksbehandling i reguleringssaker .

Forventet effekt:
Vi får et f ag lig og godt grunnlag for forutsigbar og framtidsrettet næringsutvikling.

Tiltak Beskrivelse Tidsramme Ansvar

Utarbeide forslag til utvikling av eksisterende
og nye næringsarealer

Forslaget sk al innarbeides i
«Arealstrategi og bærekraftig mobilitet»

For å få verdiska pende arbeidsplasser, må vi ha ferdig reguler te næringsareale r . Nye arealer skal
være strategisk plassert i samsvar med ny - og eksisterende infrastruktur.

Når forslag t il nye arealer er utarbeidet, skal kommunen gi tydelige signaler til grunneiere og
byggherrer om kommunens ønsker for næringsutvikling og arealdisponering

Kommunen skal følge opp at virksomheter blir etablert i samsvar med reguleringsplanenes formål.

H2020 SU

Sørge for kompetanse og kapasitet
i saksbehandling en

Ringe rike kommune prioriterer kompetanse og kapasitet for å opprettholde rask og forutsigbar
saksbehandling.
Vi skal ha e ffektive og gode prosesser i samarbeid med næringslivet.

V2020 SU/regulering

Realisere de arealene vi har Oppstart av arbeid med r ealise r ing av krysset på Kilemoen - E16 , for å gjøre tilgjengelig større
attraktive næringsarealer.

H2020 - 2021 SU i samarbeid
med næringslivet

Kommunedelplan for masseforvaltning Utarbeide kommunedelplan for masseforvaltning. H2020 - H2021 SU



2 . Klynger og nettverk

Bransjer og næringer som vokser i dag er ofte i klynger eller har et godt nettverk. Faglig
sterke klynger deler kompetanse og har felles støttefunksjoner. USN støtte r oppunder de
lokale klyngeutviklerne og deres behov , både regionalt og i kommunen.

Kommunen kan tilrettelegge for å samle lokasjon er av klynger. Det er mulig å samle aktører
innenfor samme område ved å utvidelse e ksisterende næringsområder, og forsterke lokale
fortrinn .

Forventet effekt:
Vi forventer økt verdiskapning , innovativ arbeidsplassvekst og kompetanseheving.

Tiltak Beskrivelse Tidsramme Ansvar

P rioritere og delta aktivt i USN - partnerskap et Kommunen bidrar aktivt inn i USN partnerskapet med sitt nærings - og utviklingsapparat for å bistå inn
i arbeidet med kl yngedannelse og regionsamarbeid.

Kontinuerlig SU

Støtte oppunder klyngedannelser og nettverk Støtte opp under klynger og nettverk som kan benytte hverandre, har felles støttefunksjoner eller
andre fellesinteresser.

Kontinuerlig SU

Legge til rette f or k ompetansearbeidsplasser
i Hønefoss sentrum

Oppfordre kompetansebedrifter til å etablere seg i sentrum av Hønefoss. Ved regulering av nytt
stasjonsområde skal det avsettes arealer til kontorarbeidsplasser i nærhet til byens funksjoner og
kollektivtilb ud.

V2021 SU

Bygge oppunder lokale ressurser og
virksomheter tilknyttet dette

Fokusere på og støtte oppunder eksisterende klynger og næringsparker tilknyttet lokale ressurser
som landbruk, grus, sand, stein og flyplass etc. Vi skal og så t ilrettelegge f or at de eksisterende
virksomhetene kan vokse.

Kontinuerlig SU

Bidra til økt kunnskap om eksisterende og nye
næringsklynger i regionen

Dra veksler på USN - partnerskap og fagmiljøet i LUNA V2020 SU



3. Kunnskap og kompetansebygging
Kunn skap - og kompetanseheving er avgjørende for å lykkes med vekst i eksisterende
næringsliv, og for å trekke nye virksomheter til regionen.

Vi skal bidra til at vi har den kompetansen vi har bruk for, og at vi er i stand til å bruke
kunnskapen på nye måter. B åde kompetanse og yrkeserfaring er viktig for å få dette til.

USN har en sentral rolle for å følge opp entreprenørskap og innovasjon i regionen, men
kommunen skal jobbe for å styrke entreprenørskapsfaget i skolene.

Forventet effekt:
Økt verdiskapning og skatteinngang.

Entreprenørskap og innovasjon har egne tiltak under satsingsomr åde 5.

Tiltak Beskrivelse Tidsramme Ansvar

Støtte oppunder fagopplæring stiltak
i regionen

Støtte oppunder komplettering av utdanningstilbudet med teknisk fagskole og etterutdanningstilbud i
regionen.

Kontinuerlig Politikerne

Jobbe for å styrke entreprenørskapsfaget
i grunnskolen

Ta initiativ for å styrke e ntreprenørskapsundervisningen i Ringeriksskolen. Følge op p
partnerskapsavtalen med Ungt E ntreprenørskap Buskerud .

Kontinuerlig SU sammen med
sektor for familie
og utdanning

Øke de n di gital e forståelsen Støtte opp under arbeidet USN gjør sammen med ekspertgruppen for å øke den den generelle
kompetansen og digitale forståelsen i regionens næringsliv.

Kontinuerlig SU



4. Trekke virksomheter til regionen
Vi har et konkurransefortrinn bygd på etablert struktur og erfaring som vi må markedsføre
mer. Parallelt med å utvikle nye arbeidsplasser og økt verdiskaping gjennom eksisterende
nærings liv, skal det også jobbes med å t rekke til seg nye virksomheter. Lokalt næringsliv
skal aktivt jobbe med å tiltrekke seg nye næringer, og kommunen skal støtte oppunder dette
arbeidet. Hvilke typer næringer skal sees i sammenheng med kommunens ønsker for
n æringsutvikling og arealdisponering.

Forventet effekt:
S tørre verdiskaping, mer robust og variert næ ringsliv, og flere arbeidsplasser.

Tiltak Beskrivelse Tidsramme Ansvar

Bistå utviklere og eiendomsaktører i arbeidet
med å tiltrekke seg nyetable ringer

Næringen selv har spilt inn at de skal jobbe aktivt med å tr ekke virksomheter til regionen.
Kommune n skal være en aktiv samarbeidspartner og bistå grupper og enkeltaktører i konkrete
prosesser .

Kontinuerlig SU

Ha oversikt over tilgjengelige
næri ngsarealer

V i skal til enhver tid ha oversikt over tilgjengelige næringsareale r (private og offentlige arealer) og
kunne respondere raskt på henvendelser om nyetableringer og utvidelser.

Kontinuerlig SU

Delta på aktuelle arenaer Politikere og administ rasjonen i Ringerike kommune skal være synlig og tilstede på aktuelle arenaer
for å markedsføre regionens potensiale for næringsutvikling. Vi skal lage et årshjul over prioriterte
arenaer vi skal delta på. Osloregionens næringsnettverk, aktuelle konferanse r og Arendalsuka er
eksempler på slike.

Kontinuerlig P olitikere og SU

Drive en p roaktiv næringspolitikk Ringerike kommune har, sammen flere, inngått partnerskap med USN. Fra H2020 skal sentrale
utviklingsaktører samles under paraplyen "Innovasjonssenter Ringerike" i lokalene til USN som kalles
Luna. Ved tettere samhandling, fokus på økosystem og bruk av ekspertgruppe, øker vi innsatsen for
måloppnåelsen i næringspolitisk strategi .

H2020 Politikere og SU

Bidra til økt kunnskap om hvilke næringer og type
virksomheter som skal trekkes til regionen

Dra veksler på kommunens kunnskap og oversikt over regionens forutsetninger for ulike etableringer. V2020 SU



5. Entreprenørskap og innovasjon

Et viktig premiss for regional økonomisk vekst er en kultur for innovasjon og
entreprenørskap. Å starte egen bedrift bør fremstå som et reelt altern ativt , og det må derfor
finnes et godt organisert virkemiddelapparat for å bistå innovasjonsprosessene.

USN ha r en sentral rolle for å følge opp entreprenør skap og innovasjon i regionen, men
kommunen skal jobbe for å styrke entreprenørskapsfaget i skolene.

Forventet effekt:
Flere arbei dsplasser og flere i arbeid. Økt skaperglede, kreativitet og tro på seg
selv.

Tiltak Beskrivelse Tidsramme Ansvar

D ialog med Pan innovasjon AS Kommunen går i dialog med Pan innovasjon AS for å sikre SIVA - inkubator gjennom strategisk
regionalt eierskap og samarbeidsavtaler.

V2020 SU

Kommune n skal vise positiv holdning til
næringsetablering - /vekst

Vi skal jobbe for at det er et reelt alternativ å starte noe selv, på lik linje som å være ansatt. V2020 SU

Samlokalisering av støttefunksjoner Kommunen er aktiv aktør i partnerskapsavtalen med USN . K ommunen skal samlokalisere
næringsteamet med sine støttefunksjoner og virkemiddelapparat på USN , LUNA - lokalene minimum
to dager i uken.

H2020 SU

Jobbe for styrke entreprenørskapsfaget
i grunnskolen

Ta initiativ for å styrke entreprenørskapsundervisningen i Ringeriksskolen. Følge opp
partnerskapsavtalen med Ungt E ntrep renørskap Buskerud .

Kontinuerlig SU og sektor for
familie og
utdanning



6. Næringsutvikling knyttet til regional vekst og
offentlige investeringer

Synliggjøre hvilke muligheter gründere og innovative regionale virksomheter har for
leveranse gjennom offentlige innkjøp og underleveranser til regionale investeringer . Bidra
til at kommunen kan levere mer innovative produkter og tjenester til innbyggerne gjennom
de muligheten som gis gjennom anbud og offentlige anskaffelser.

US N - partnerskapet ivaretar det strategiske satsningsområdet ved sitt arbeid.

Forventet effekt:
Vi forventer s tore muligheter for ringvirkninger i form av utvikling og verdiskapning
lokalt.

Tiltak Beskrivelse Tidsramme Ansvar

Videreutvikle egen kompeta nse
innen innovative anskaffelser

Ringerike kommune har egen innkjøps avdeling . Avdelingen skal øke kompetansen om innovative
anskaffelser for å få offentlige besparelser, bedre produkter og tjenester, flere arbeidsplasser og
bedre løsninger for miljøet .

H2020 Økonomi

Delta i regionalt planarbeid for lokalisering av
tømmerhavn i Drammens - /Oslofjorden

Lierstranda tømmerhavn ligger i et område som skal omdannes til Fjordbyen med høy utnyttelse til
bolig og næring. Vi skal delta aktivt når Viken fylkeskommun e restarter arbeidet med regional plan for
ny tømm e rhavn i Drammens - /Oslofjorden. Denne h avn en er veldig vikti g for skognæringen .

H2020? P olitikere og SU

Gjennomføre konseptutredning en
«Sm art bruk av spillvarme og

grønn næringsutvikling»

Vi skal utrede ulike konsepter for mulige energi - og næringssamarbeid som gir smart og innovativ
utnyttelse av overskuddsvarme fra datasenter eller annen kraftintensiv industri .

Utredningen gjennomføres etter initiativ fra Ringerike kommune i samarbeid med Ringeriks kraft,
Vardar Varme, Treklyngen og næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av
overskuddsvarme. Prosjektet er støttet av Buskerud fylkeskommune.

V2020 SU



Næringsteamet i Ringerike kommune
Næringsplan 2 - 1 er utarbe idet av næri ngsteamet i Ringerike kommune, som er underlagt
Stra tegi og utvikling.
Næringsteamet vil ha som oppgave å følge opp tiltakene i næringsplanen, og være
kontaktpersoner for næringslivsaktører. Vi er her for dere.

Sammen skape r vi flere arbeid splasser og høyre verdiskapning!

www. ringerike. kommune. no/naringsteam
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5631-4  Arkiv: 611 &55  

 

Sak: 57/20 

 

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

 

Vedtak i Formannskapet: 

 

1.     Formannskapet utsetter saken. 

2.     Saken kommer tilbake til formannskapet med oversikt over antall kommunale boliger   

        med tre soverom og mer. 

3.    Rådmannen bes vurdere hvordan adkomsten til tomta vil være om kommunen kjøper    

       nabotomta. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2020: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

 

1.     Formannskapet utsetter saken. 

2.     Saken kommer tilbake til formannskapet med oversikt over antall kommunale boliger   

        med tre soverom og mer. 

3.    Rådmannen bes vurdere hvordan adkomsten til tomta vil være om kommunen kjøper    

       nabotomta. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ohrens (Ap) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 6 stemmer (H, Frp, MDG og Orebråten Ap) 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5631-2  Arkiv: 611 &55  

 

Sak: 12/20 

 

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

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
Salget av eiendommene Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550 vedtas 

innenfor de rammer som er beskrevet i saksfremlegget. 

 
 

Behandling i Strategi og plan 24.03.2020: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag: 

«1. Ringerike kommune går i dialog med Knut Gullingsrud for å kjøpe eiendommene i 

Trulserudveien. Kjøpesum tilsvarende ca kr 2.6 mill bes inndekket fra Formannskapets 

disposisjonsfond. 

2. Eiendommene skal benyttes til å bygge kommunalt heleide utleieboliger med kapasitet på 

flere soverom (mer enn 3) med tanke på store familier / familier med spesielle behov.  

3. Oppstart av prosjektering og planarbeid startes snarest.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming rådmannens innstilling og Sjøbergs (SV) forslag ble rådmannens 

innstilling vedtatt mot 6 stemmer (Sp, MDG og SV) som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Strategi og plan/Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/5631-1   Arkiv:   

 

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

Forslag til vedtak: 

Salget av eiendommene Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550 vedtas 

innenfor de rammer som er beskrevet i saksfremlegget. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune, (RK) og Knut Gullingsrud, (KG) anbefaler å selge eiendommer i 

Trulserudveien samlet. Se de tre vedlagte kartene. 

 

Bakgrunnen for ønske om felles salg av eiendommene er en gjensidig avhengighet av adkomst, 

noe som gir mulighet for en bedre utnyttelse av begge eiendommene. Salget av eiendommene 

er regulert i vedlagte avtale. 

 

Beskrivelse av saken 

 

I dag eier RK eiendommene Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550. KG har 

opsjon på salg av Gnr/Bnr, 86/416 som løper fram til 01.07.2020. Totalt areal for 

eiendommene utgjør 7801 kvm, der RK har 2847 kvm og KG har opsjonsavtale på resterende 

4954 kvm. Ut fra dette blir %-vis arealfordeling tilnærmet for RK 35 % og KG 65 %, den 

samme fordelingen skal gjelde for påløpte ekstra utgifter.  

 

Eiendommene ligger i et område som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan.  I 

gammel reguleringsplan var eiendommene regulert til friluftsområde, men nylig vedtatt 

kommuneplan gjelder foran gammel reguleringsplan. Etter bestemmelsene i kommuneplanen er 

det plankrav for disse eiendommene. RK vurderer videre at disse eiendommene må inngå i en 

felles plan, da de er innbyrdes avhengig av hverandre i forhold til adkomst. Dersom kommunen 

ønsker å være med inn i felles plan ved å regulere sin egen tomt vil de inneha 2 roller for denne 

delen av reguleringsplanen. RK vil opptre både som eiendomsbesitter og reguleringsmyndighet. 

Det vil ikke være heldig at grunneier av den andre eiendommen kan oppleve at 

partsammensetningen i planarbeidet er ubalansert. Grunneieren vil kunne hevde at den opplever 

en redusert frihet til hvordan eiendommene kan utvikles og bebygges. I tillegg vil dette kreve 



- 

ressurser i form av konsulentbistand, kostnader og saksbehandlerkapasitet for RK. Dette mener 

rådmannen ikke står i forhold til RK sin forventede inntekt av dette eiendomssalget.     

 

Salget av eiendommene skal gjøres av eiendomsmegler. Eiendommene skal selges uregulert, 

med en minstepris. Det er bedt om pristilbud fra 4 meglere som underlag til å avgjøre hvilken 

megler som skal benyttes til salget av eiendommene. DNB er valgt som eiendomsmegler da de 

hadde det laveste pristilbudet.  Kommunale (offentlige) innkjøpsregler regulerer kjøp og salg, 

og kan ikke avvikes når RK er part i salget.  

 

Minstepris for alle eiendommene er satt til NOK 4.000.000,- eks. mva. Dette er en salgssum 

som er vurdert og dokumentert av flere eiendomsmeglere. Tomteareal på 87/550 som kan 

benyttes til avkjørsel fra de innenforliggende eiendommene er beregnet med en noe lavere verdi 

enn resterende tomtearealer. Det er avtalt mellom partene at eiendommene selges uregulert, 

men hvis det ikke oppnås avtalt minstepris stoppes salget. Da må det gjøres en vurdering om 

RK beholder eiendommene som de er, eller regulerer før en ny salgsprosess.   

 

Alternativt 

 

Salget av eiendommene gjennomføres først etter detaljregulering av eiendommene. 

 

Det er ikke aktuelt å selge den kommunale eiendommen sammen med en privat eiendom. 

 

Hvis kommunestyret ikke velger å selge tomten gjennom avtalen med KG, ber KG om en 

mulighet for å inngå en avtale med RK om gjensidig tilkomst/veirett over RKs eiendom til de 

tomtene denne saken handler om. Årsaken er at KG uansett ønsker å selge tomten. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Kommunens eiendom vil være umulig å utnytte uten adkomst. Et felles salg vil gi mulig 

adkomst og øke eiendommens verdi og mulighet for utnyttelse. Rådmannen har også vurdert 

eiendommmen opp mot mulig eget bruk til kommunal tjenesteproduksjon, og vurderer ikke 

eiendommen av en slik karakter at den er egnet til dette formålet. Det vurderes som mer riktig 

utvikling at dette området utvikles til sentrumsnært boligformål 

 

Rådmannen anbefaler at salg av eiendommene Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 

87/550 gjennomføres. 

 

Vedlegg 

 

1. Situasjonsplan Trulserudveien 

 

2. Kommuneplan for gnr/bnr 86/416 mm 

 

3. Avtale mellome Ringerike kommune og Knut Gullingsrud 
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 Ringerike kommune, 07.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Knut Kjennerud 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Strategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2207-2   Arkiv: U64  

 

 

Visit Innlandet søker økonomisk støtte til ekstraordinær krisepakke for 

reiselivsnæringen  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannen anbefaler strategi og plan å ikke imøtekomme søknaden, men oppfordrer Visit 

Innlandet til å prioritere arbeidet med å synliggjøre reiselivsbedriftene gjennom bruk av 

medlemsavgiftene. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Visit Innlandet har sendt Ringerike kommune søknad om prosjektstøtte til ekstraordinære 

markedstiltak til reiselivsnæringen på kr 363.732,-. Formål med prosjektet: «Å styrke 

opplevelsesnæringen i regionen etter koronakrisen ved å gi ny markedskraft for næringen, 

rettet mot det nasjonale ferie & fritid og møter & event – markedet.» 

 

Gjennom søkt prosjektfinansiering planlegger Visit Innlandet å bidra til at deres 

reiselivsbedrifter og regionen som helhet, i en sterk konkurransesituasjon, blir like synlige som 

deres konkurrenter.  

 

Ringerike kommune som er medlem i Visit Innlandet bidrar allerede med 618.365 kroner i årlig 

medlemsavgift. I tillegg har kommunen innført ekstraorinære stimulerende tiltak som også 

kommer reiselivsnæringen til gode. Rådmannen vurderer derfor at det kan bli skjevfordeling å 

støtte denne næringsgruppen mer enn andre, og innstiller på å ikke imøtekomme søknaden. 

  

  

Innledning / bakgrunn 

Visit Innlandet har sendt Ringerike kommune søknad om ekstraordinære markedstiltak til 

reiselivsnæringen på kr 363.732,-. Midlene skal brukes til et prosjekt med formål: «Å styrke 

opplevelsesnæringen i regionen etter koronakrisen ved å gi ny markedskraft for næringen, 

rettet mot det nasjonale ferie & fritid og møter & event – markedet.» 

 

 

 



- 

Beskrivelse av saken 

Visit Innlandet begrunner søknaden med at opplevelsesnæringen er en av de næringene som er 

hardest rammet av koronakrisen. De skriver at da Norge stengte den 13. mars forsvant 

næringsgrunnlaget for denne næringen over natten. Selv om påbudet om å ikke stenge gjaldt 

alle, så forsvant gjestene og kunden. Gjennom omsøkt finansiering til prosjekt så ønsker Visit 

Innlandet å bidra til at deres reiselivsbedrifter og regionen som helhet, i en sterk 

konkurransesituasjon, blir like synlige som deres konkurrenter. Visit Innlandet sin region 

omfatter Gjøvikregionen, Handeland, Ringsaker og Ringerike. 
 

I følge Visit Innlandet vil det ikke være mulig å ta igjen det tapte, men at det nå er helt 

nødvendig å være så offensive som mulig og ta de markedsandeler som mulig å ta når Norge 

åpner igjen. Norge blir ferielandet for nordmenn i år og Visit Innlandet jobber for å synliggjøre 

regionene som de ivaretar, på best mulig måte.   

 

Visit Innlandet har gjennomført en undersøkelse blant de sentrale reiselivsaktørene (mars 

2020). Den viste at 60 % av bedriftene hadde gjennomført permitteringer, at 45% av bedriftene 

hadde opplevd omsetningssvikt på 95-100%, 70% av bedriftene hadde opplevd 

omsetningssvikt på 75-100% og at 44% frykter konkurs de neste tre månedene. I følge samtale 

med reiselivssjef i Visit Innlandet den 11. mai, har situasjonen bedret seg noe, men fortsatt har 

54% av bedriftene stengt, mens flesteparten av de som har åpent eller planlegge å åpne har 

redusert drift.  

 

Regionen hadde i 2019 541.510 kommersielle gjestedøgn (hotell, camping og bobil). Samlet 

verdiskapning i regionen anslås å være drøye 1,5 milliarder kroner. Verdiskapingen fra 

dagsbesøk hyttefolk er ikke tatt med.                                                                                                                                          

Oversikt over overnattingstall kommersielle overnattinger (hotell, camping og bobil) 2019 

viser at i Ringerike kommune var det 90.933 gjestedøgn.  

   

Økonomiske forhold 

Ringerike kommune er medlem i Visit Innlandet og betaler kr 618.365 i årlig medlemsavgift. 

Det er også flere private medlemsbedrifter tilhørende i Ringerike kommune i Visit Innlandet 

som også betaler medlemsavgift.  

 

Prosjektbudsjettet viser totalsum på kr 2.166.070, og det er sendt finansieringssøknader til 

Gjøvikregionen, Hadeland, Ringerike og Ringsaker. Ingen av søknadene er foreløpig 

behandlet.    

 

Visit Innlandet har lagt gjestedøgn til grunn for utregning av finansieringsmodell, hvor hvert 

gjestedøgn blir regnet til kr 4,-.  

Ringerike kommune har derfor fått søknad på totalt kr 363.732 (90.933 gjestedøgn * kr 4,-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Sakens utfall kan gi positiv eller negativ betydning for bærekraftsmål nr 8 som er knyttet til 

variert næringsliv med arbeidsplasser som sysselsetter befolkningen, og hvor enda flere 

kommer i arbeid. Det kan og påvirke tilrettelegging for at eksisterende bedrifter og 

arbeidsplasser kan videreføres og utvikles.  

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

Det er ingen tvil om at nedstenging av Norge har gått hardt utover reiselivsnæringen, og at det 

vil bli hard konkurranse rundt om i Norge for å tiltrekke seg besøkende. Skal Ringerike 

tiltrekke seg så mange besøkende som mulig, er synliggjøring gjennom intensive markedstiltak 

helt nødvendig. Spørsmålet er da om Ringerike kommune skal bidra med over 360.000 kroner i 

ekstraordinær støtte til markedstiltak, eller om vi skal oppfordre Visit Innlandet til å spisse 

bruken av de 618.365 kommunen allerede bevilger gjennom medlemskapet.  
 

Ser vi på NAV-statistikk per 6. mai 2020 viser den at overnattings- og serveringsvirksomheter 

har 287 personer det er søkt dagpenger for på grunn av permittering. Sammenligner vi disse 

virksomhetene med varehandel el, reparasjon av motorvogn ser vi at varehandelen har 526 

personer på dagpenger grunnet permisjon. Det er også verdt å merke seg at industrien har 210 

personer på dagpenger. 

 
 

Vurderer vi helhetsbildet over permitterte ansatte, er det flere enn 

opplevelsesnæringene/reiselivsbedriftene som har store utfordringer. Reiselivsbedriftene er 

viktig for Ringerike kommune og skal hjelpes så godt kommunen kan strekke seg.  

Ringerike kommune har innført flere stimulerende tiltak for opprettholdelse og økning av 

aktivitet som også vil komme opplevelsesnæringene til gode.                                                                                                 

 

 

Vedlegg 

Søknad til kommuner og regionråd 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Harriet Slaaen 
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SØKN AD – TI LTAK FOR OPPLEVE LSE SNÆRI N G 20 20/2021

Med bak g runn i avholdt Teams møte den 27 april 2020 Visit Innlandet SA søker med dette om
kr 2 166 0 7 0 til markeds, kompetanse og utviklingstiltak fo r reiseliv snæringen 20 20 / 202 1 .
Fordelingsnøkkel mellom kommunene se vedlagte budsjett

ORGANI SE RI N G:
Prosjekteier og leder: Visit Innlandet ved Arne - Jørgen Skurdal
Prosjektgruppe: Markedsrådet i Visit Innlandet
Revisor: BDO

FORMÅL M ED P ROSJEKTE T:

Å styrke opplevelsesnæringen i regionen etter koronakrisen ved å gi ny markedskraft for næringen,
rettet mot det nasjonale ferie & fritid og møter & event - markedet.

Opplevelsesnæringen er en av de næringene som er hardest ramme t av koronakrisen . Da Norge
stengte den 13.mars forsvant næringsgru nnlaget for denne næringen over natten. Selv om påbudet
om å stenge ikke gjaldt alle så forsvant gjestene og kundene. Av regionens ca 3000 ansatte innenfor
overnatting, servering, transport og formidlingsaktører er 1600 av de ansatte i dag permittert.
Gjen nom prosjektet så ønsker vi å bidra til at vi i en sterk konkurransesituasjon blir like synlige som
våre konkurrenter.

Det vil ikke være mulig å ta igjen det tapte, men det er nå helt nødvendig å være så offensive som
mulig og ta de markedsandeler som mu lig å ta når Norge åpner igjen - slik at vi kan komme så raskt
som mulig tilbake på banen. Reiselivet har på kort tid mistet veldig mange muligheter. Samtidig har
den samme perioden skapt nye. På grunn av stengte grenser og frykt for nye virusutbrudd komme r vi
til å reise mer i eget land. Norge er vårt nærmeste ferieland - og tiden som ligger foran oss vil bli
brukt til jakten på de beste store og små opplevelsene i Norge, alene og sammen med andre. Her har
vår region svært gode muligheter for å ta en størr e bit av markedet enn vi har hatt.

VERDI SKAPI N G
Vi har gjennomført en undersøkelse blant de sentrale reiselivsaktørene. Den viser at forventet tap i
2020 på 30 - 50% av budsjettert omsetning i 2020. Regionen hadde i 2019 541.510 kommersielle
gjestedøgn (ho tell, camping og bobil). Samlet verdiskaping anslås å være kr drøye 1,5 milliarder.
Verdiskapingen fra dagsbesøk hyttefolket er ikke tatt med .

Overnattingstall kommersielle overnattinger (hotell, camping og bobil) 2019
Antall gjestedøgn Verdiskapning

Gjøvikregionen 205.307 574.859.600
Hadeland 52.686 147.520.800
Ringerike 90.933 254.612.400
Ringsaker 192.584 539.235.200
Sum 541.510 1.516.228.000
Verdiskapning kr 2.800 per gjestedøgn
*Kilde Innovasjon Norge, innsikt, statistikknett

Tapt verdiskaping forårsaket av koronakrisen anslås til minimum 600 mill for 2020, og det må også
påregnes nedgang og tap i 2021.
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RE GI ON EN - M ARKE DSVU RD ERI N G
Når Norge åpner igjen så vil vi anta at vår region har store muligheter til økt besøk. Nordmenn vil
feriere og reise innenlands i langt større grad . Vår region har stort antall fritidsboliger, med stabilt
godt klima. Vi har et bredt spekter av bedrifter so m tilbyr aktiviteter hele året, et godt utvalg av
spise - og overnattingsteder. Den største driveren til å reise er naturopplevelser og kultur . Regionen
vår er spesielt godt rustet med opplevelser.
Vi har;

• Nærhet til Oslo – store befolkmong
• Gode arenaer og opplevelsesprodukter
• Innsjøer og vannveier
• Nærhet til unike naturopplevelser, historie og kultur
• Aktive bruk av naturopplever.
• Et godt og sterkt næringsnettverk i Visit Innlandet
• God infrastruktur

MÅL

KVAN TI TATI VE MÅL
1. Arbeide for å erstatte 50 % av antall tapte gjestedøgn – ifølge budsjett for 2020

2. Arbeide for å erstatte 50 % av bedriftenes tapte omsetning - ifølge budsjett for 2020

KVALI TATI VE MÅL
1. Styrke regionens posisjon som foretrukket destinasjon for Norgesferien – når Norge åpner

igjen.

2. Styrke regionens posisjon som møtested for bedrifter og arrangører . Nært, trygt og personlig ,
med fokus på godt vertskap og lokalmat .

TI LTAK

P ROFI L OG M ARKE D

Allerede i arbeid :

1) En inspirasjonsfilm for hvordan lykkes i sosiale medier tilgjengeliggjort for næringslivet.
2) Bygger om nettsidene med fokus på konseptene fra ny strategi – lansering rundt 5 mai 2020.

Fokus på inspirerende innhold mer enn enkelt bedrifter.
3) Ny trykksak på 74 sider kommer i posten regionalt ca 15 mai.
4) Innholdsproduksjon for sosiale medier og web – fokus på vertskapet.
5) Opprustning av nettsider, tekster og informasjon.



Visit Innlandet • Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik • +47 61 14 67 10 • info@ visit - innlandet.no • www.visit - innlandet.no

Tiltak – under planlegging
1. Kjøpt synlighet - kampanjer på nett og sosiale medier (lokalaviser, Schibsted, facebook,

instagram, nyhetsbrev) – markedsplan utarbeides sammen med næ ringen . Benytte etablerte
plattformer og kanaler.

2. Lokal, regional og nasjonal profilering av kulturarrangementer via kulturkalender på visit -
innlandet.no. Disse lokale arrangementene blir særdeles viktig når et kulturinteressert
publikum igjen får lov til å oppsøke disse.

3. Produ ksjon filmer, foto og tekster med felles « stemning »
4. Oppfølging av avlyste arrangementer (konferanser, møter, foreninger, turoperatører)
5. Innsalg, visninger og arrangementer med tanke på høst og vintersesong
6. Pressearbeid, mot bransjepresse, rikspresse og lokalpresse
7. Regionens « Du skal få en dag i mårra » - feriepakker for privatmarkedet. Forslag til kultur - og

naturopplevelser kombinert med servering og overnatting. Fokus på lokalmat og lokalt
vertskap

8. Vi møtes – pakker for møter - og event - markedet . Kurs og konferanser er svært viktig for
regionen. Det er svært lite reserverte arrangementer fram til jul. Bruke samme malen som
for ferie/fritid men tilpasset målgruppen men også egne kunde arrangementer.

KAN ALER

Vi vil benytte eksisterende kanaler og plattformer, med www.visit - inn landet.no som hovedkanal og
landingsside for kampanjer. Siden er godt etablert, med over 30 0 000 besøkende årlig.

Sosiale hovedkanaler er facebook.com/Visit innlandet og @ visit_innlandet p å Instagram .

Budskapene spres i tillegg i bedriftenes egne kanaler, reiselivsbedriftene, VisitOsloregion,
VisitNorway m fl. Det jobbes med ekstern finansiering i forhold til å få opp online - booking løsning slik
at pakker etc kan selges via siden og aktøren es egne kanaler.

KU N N SKAP OG I N N OVASJ ON

Tilføre kunnskap til bedriftene om hvordan vi møter en «ny» hverdag med økt fokus på digitale
løsninger, lage pakker og bærekraft. Digital kommunikasjon av opplevelser herunder booking. Vi vil i
samarbeide med Innov asjon Norge tilby flere ulike kurs nå fram mot høsten.

PROSJE KTET SAM ARBEI D ER / KOORDI N ERE R M ED;

• Kommunene /regionene
• Visit Innlandet sine medlemsbedrifter
• Næringskontakter i kommunene
• Innovasjon Norge
• Fylkeskommuner
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KOSTN ADS - OG FI N AN SI ERI N GSPLAN

BUDSJETT 2020/2021

Kostnader

Kanalkjøp - nett og SoMe – inkludert byråtjenester kr 1. 46 6 . 0 7 0

Film, foto, tekst – eksterne kjøp kr 10 0 . 000
Utvikling av ulike nettverksgrupper
Møter og verksteder med aktørene
– utvikling av pakker f erie fritid og kurs og konferanse kr 2 5 0. 000

Utvikling og oppdatering – online booking kr 150 . 000

Presse - og visningsturer kr 200 . 000

SUM kr 2.166 070

Inntekter*

Tilskudd Gjøvikregionen kr 821.228

Tilskudd Ringerike kr 363.732

Tilskudd Hadeland kr 210.774

Tilskudd Ringsaker Kr 770.336

SUM kr 2.166.070

Egeninnsats fra Visit Innlandet og fra næringsaktørene er ikke tatt med i budsjettet, men
vil være betydelig.

Finansierings - modell
Antall Gjestedøgn Bidrag (4 kr per gjestedøgn)

Gjøvikregionen 205.307 Kr 821.228
Hadeland 52.686 Kr 210.774
Ringerike 90.933 Kr 363.732
Ringsaker 192.584 Kr 770.336
Sum 541.510 Kr 2.166.070

Vi håper at vi med dette har gitt et godt bilde av våre mål og intensjoner, og at dere tydelig ser
prosjektets nytteverdi og verdiskaping ikke bare for reiselivsbedriftene men regionen som helhet .

Vi håper på rask avklaring, da den situasjonen vi nå står i krever raske tiltak.

Med vennlig hilsen

Arne - Jørgen Skurdal
Reiselivssjef
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