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Referatsaker  
 
Arkivsaksnr.: 12/24  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
209/12 Formannskapet 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A KOMMUNENS LEIEAVTALER 
 Notat fra rådmannen, dat. 12.09.12. 
 
B UTENDØRSBASSENG SCHJONGSLUNDEN 
 Notat fra rådmannen, dat. 17.09.12. 
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2. tertialrapport 2012  
 
Arkivsaksnr.: 12/4103  Arkiv: 210   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
210/12 Formannskapet 02.10.2012 
/ Kommunestyret 25.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. 2. tertialrapport 2012 tas til orientering. 
 
Behov for justeringer av investeringsbudsjettet: 

2. Kommunen har fått salgsinntekter på kr 351 572,- som avsettes til ubundet 
investeringsfond til benyttelse av egenfinansiering av investeringer. 

Regnskapsteknisk:  067000.656000.315.0309 kr 351 572,- (kredit) 
054800.656000.315.0309 kr 351 572,- (debet) 

3. Ringerike kommune må hvert år skyte inn et egenkapitalinnskudd til KLP. I 2012 ble 
kostnaden kr 413 490,- kroner høyere enn budsjett på 3,3 mill kr. Budsjettet for kjøp 
av aksjer og andeler økes tilsvarende og finansieres ved bruk av ubundet 
investeringsfond.   

 
Regnskapsteknisk:  052900.920001.180.0690  kr 413 490,- (debet) 

094800.920001.180.0690  kr 413 490,- (kredit) 
4. Det er oppdaget at det mangler kr 500 000,- i finansiering investeringer. Feilen 

stammer tilbake til i investeringsbudsjett 2011-2014 vedtatt av KS i desember 2010.  
På tre prosjekter i investeringsregnskapet blir renter overført fra drift til investering. 
Det gjelder Næringsfond, Frikjøp parkeringsplasser (”parkeringsfond”) og Fond 
tilfluktsrom. 
I henhold til forskrift skal renter på slike fond inntektsføres som ordinære 
renteinntekter i driftsregnskapet og deretter avsettes til bundet fond. Nevnte fond 
er bundne investeringsfond i kommunens regnskap og for at rentene skal kunne 
godskrives fondene må dette gjøres som en overføring fra driftsregnskapet til 
investeringsregnskapet. Denne overføringen er pliktig og vil ikke bli strøket ved et 
driftsunderskudd: 
- 0620 Næringsfond – budsjetteres med inntil kr 470 000,- overført fra drift, avsatt til 
fondet. 
- 0722 Frikjøp parkeringsplasser (parkeringsfond) – budsjetteres med inntil kr 
25 000,- overført fra drift avsatt til fondet. 
- 0723 Fond tilfluktsrom – budsjetteres med inntil kr 5 000,- overført fra drift og 
avsatt til fondet. 
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til sammen kr 500 000,-. Finansieringen økes med kr 500 000,- i dekning fra ubundet 
investeringsfond og korrigeres på kontostreng 094800.69000.880.0620/0722/0723. 
Korreksjonen påvirker ikke driftsregnskapet og heller ikke kommunens resultat.  

5. Det overføres kr 600.000,- fra 0721 pakkemaskin Ringerikskjøkken til 0720 
helseområdene påkostning og utstyr. Det viser seg at pris på ny pakkemaskin blir 
betraktelig lavere enn først antatt, og restmidler blir brukt til ny kjele som måtte 
erstattes i sommer 

Regnskapsteknisk:  020000.640000.253.0721 kr 600.000,- (kredit) 
020000.640000.253.0721 kr 600.000,- (debet) 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av rapport for 2. tertial 2012 og forslag til budsjettreguleringer 
som følge av økonomisk stilling per 2.tertial og oppståtte saker. Hovedfunn i rapporten er at 
prognosen tilsier at kommunen vil bruke om lag 11,5 mill. kroner mer enn budsjett i 2012 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske 
utviklingen i 2012. Månedsrapportene er kortere sammenfatning av status, mens det etter 
hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport.  

Beskrivelse av saken – Prognose pr 2. tertial 
Prognosen per august indikerer at kommunen vil bruke om lag 11,5 mill. kroner mer enn 
budsjettert i 2012. 
  

Beløp i hele tusen kroner
Regnskap      
til og med 
aug 2011

Regnskap
hittil 2012

Årsbudsjett
Prognose

Årsregnskap
Prognose
Årsavvik

Avvik i 
%

Årsavvik 
forrige rapport 

(pr juli)

Sum frie disponible
 inntekter  (Rammeområde 8) -841 378 -905 043 -1 378 493 -1 383 493 4 999 0 % -1                         
Sum nettofinans-
utgifter (Rammeområde 9) 23 529 14 098 91 813 91 769 45 0 % -2 355                 
Sum til fordeling drift til 
rammeområdene 0-7 -817 849 -890 945 -1 286 680 -1 291 724 5 044 0 % -2 356                 
Sum forbruk drift 
rammeområdene 0-7 780 928 817 130 1 286 680 1 303 270 -16 590 -1 % -20 164               
Mer /mindreforbruk -36 921 -73 815 0 11 546 -11 546 -22 521                
 
Rammeområdene 0 - 7 viser i denne rapporten et samlet merforbruk i forhold til budsjett 
på 16,6 mill. kroner. Kommunens samlede prognose forbedres noe pga rammetilskudd 
(rammeområde 8) som ser ut til å bli 5 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette er en 
forbedring på 11 mill. kroner siden forrige månedsrapport pr juli. 
De største endringene som nå er inkludert i prognosen og utgjør forskjellen fra forrige 
månedsrapport er: 

• Forventning om 5 mill. kroner mer i rammetilskudd enn budsjettert. 
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• Mindre renteutgifter siste halvår pga varslet rentenedsettelse fra kommunalbanken. 

• Ytterligere bekreftelser på effektiv sommerdrift, tiltak som har gitt økonomisk effekt 
og god kostnadskontroll. Spesielt innenfor helseområdet som forbedrer prognosen 
med 3 mill. kroner. 

De største avvikene finner vi innenfor følgende områder: 
• oppvekst og kultur melder om et merforbruk på ca 5 mill. kroner. Hovedsakelig 

knyttet til utfordringer på barnehageområdet. 

• Helse og omsorg melder om et merforbruk på 8 mill. kroner mot ca 11 mill. kroner 
forrige måned. Avviket skyldes hovedsakelig utfordringer med å gjennomføre 
nedbemanningstiltak innenfor institusjon. 

I budsjett 2012 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 28,2 mill. 
kroner. Gitt prognosen per mars vil det være mulig å nedbetale ca 17 mill. kroner av 
kommunens akkumulerte underskudd i 2012.  
Det er initiert og iverksatt løpende tiltak med kostnadsreduserende effekt eller økning av 
inntektene i 2012. Rådmannen har et krav på å realisere et budsjett med definerte tiltak på 
46,6 mill. kroner i innsparinger i 2012. Mange av tiltakene er allerede gjennomført, og det 
opprettholdes et stort press på organisasjonen for gjennomføring av det som ennå ikke er 
fullført. 
 I tillegg til planlagte tiltak gjennomføres følgende for å redusere merforbruket: 

• Ledige stillinger holdes vakante så lenge det er forsvarlig 

• Innkjøp begrenses i størst mulig grad 

• Bedre utnyttelse av kommunens kontorarealer for å senke leiekostnader og energibruk 

 Avviket vi ser nå vil kunne endre seg etter hvert som tiltak og bekreftelser faller på plass i 
løpet av året. 

Beløp i hele tusen kroner
Regnskap      
til og med 
aug 2011

Regnskap
hittil 2012

Årsbudsjett
Prognose

Årsregnskap
Prognose
Årsavvik

Avvik i 
%

Årsavvik 
forrige rapport 

(pr juli)

0. Folkev. styringsorg 3 128 3 427 6 177 6 777 -600 -10 % -611                    
1. Rådm. strat. tiltak 9 541 8 067 11 995 13 529 -1 534 -13 % -1 171                 
2. Støtteenheter adm. 43 944 45 851 64 835 64 436 400 1 % 719                      
3. Oppvekst og kultur 261 578 272 118 415 767 420 802 -5 034 -1 % -5 837                 
4. Helse og omsorg 382 943 410 340 614 392 622 322 -7 930 -1 % -11 000               
5. Tekniske områder 71 347 79 077 127 971 129 881 -1 910 -1 % -2 250                 
7. Avsetninger 8 446 -1 750 45 542 45 523 18 0 % -15                       
Sum forbruk 
rammeområdene 0-7 780 928 817 130 1 286 680 1 303 270 -16 590 -1 % -20 164                
 
Hovedoversikten viser at de økonomiske hovedutfordringene ligger innenfor de to største 
områdene; helse og omsorg og oppvekst og kultur.  
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Rådmannens vurdering 
Rådmannen kan konstatere at det har vært gjennomført vesentlig endringer i driften de 
siste årene gjennom iverksettelse av tiltak innenfor de sektorene som yter tjenester direkte 
til innbyggerne. Dette er gjennomført uten at det har ført til nevneverdig forringelse av 
kvaliteten på tilbudet. Saker av prinsipiell betydning som kan redusere kvaliteten vil bli lagt 
frem til politisk behandling. 

Helse- og omsorgssektoren har en utfordring på ca 8 mill. kroner i forhold til å holde årets 
budsjett. Det totale innsparingskravet for helse- og omsorg i 2012 er på ca 30 mill. kroner. 
Arbeidet med effektivisering og sparetiltak har høy prioritet innenfor området for å tilpasse 
driften slik at budsjett nås i løpet av året.  

Behovet for barnehageplasser øker fra høsten 2012. Dette er løst i godt samarbeid mellom 
private og kommunale barnehager, men det førte også til at en midlertidig barnehage 
måtte åpnes i lokalene til tidligere Heggen skole. Rent økonomisk byr dette på utfordringer 
og foreløpig prognose tyder på et merforbruk på området.  

Skatt og rammetilskudd viser så langt gode tendenser i forhold til budsjett. Ringerike 
kommune har en lavere vekst i skatteinngang enn landet for øvrig, og vil, som for 2011, 
kunne gi seg utslag i høyere inntektsutjevning enn budsjettert. Rådmannen velger derfor å 
øke inntektsanslagene noe, men vil understreke at endelige tall ikke foreligger før 
regnskapsavslutningen i februar 2013. 

Årets reguleringspremie fra KLP kom ut noe høyere enn budsjettet tar høyde for. Det viser 
seg imidlertid at premieavviket ved årets regnskapsavslutning kan veie opp for dette 
regnskapsmessig. Det er satt inn ekstra fokus på dette området, og det samarbeides godt 
med KLP for å unngå store overraskelser ved regnskapsavslutningen. 

Rådmannen foreslår i tertialrapporten kun mindre budsjettmessige justeringer i 
investeringsbudsjettet. Rådmannen vil påpeke at dette ikke medfører økning av samlet 
investeringsramme. 

Rådmannen har tro på det arbeid som gjøres, og at kommunen er på riktig spor i forhold til 
de kostnadsreduserende tiltak som er blitt og fortløpende blir iverksatt. Det er viktig å 
poengtere at mange tiltak kun vil ha delvis effekt i 2012, men viktige å få på plass før et nytt 
budsjettår starter 1. januar 2013.  

 

Saksdokumenter 
2. tertialrapport per august 2012 
Notat fra rådmannen: redegjørelse for pensjonskostnadene 2012 
 
 Ringerike kommune, 21.09.2012 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Finansrapport 2. Tertial 2012  
 
Arkivsaksnr.: 12/4102  Arkiv: 250 &14  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
211/12 Formannskapet 02.10.2012 
/ Kommunestyret 25.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar finansrapport 2. tertial 2012 til orientering. 
 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av finansrapport per 2. tertial 2012.  
 
Rapporten viser at netto finansutgifter per 2. tertial er noe lavere i 2012 enn i 2011 og at 
likviditeten har vært relativt god, samt at gjeldsporteføljen er forvaltet i tråd med 
finansreglementet.  
 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. I tråd med 
finansreglementet skal det rapporteres hvert tertial til kommunestyret. 
 

Beskrivelse av saken 
Finansrapporten per 2. tertial 2012 inneholder følgende hovedpunkter:  
 
Netto finansutgifter per 2. tertial 2012 er noe lavere enn på samme tidspunkt i 2011. Det 
vises til økonomirapporteringen for 2. tertial for en nærmere beskrivelse av netto 
finansutgifter i perioden. 
 
Rentenivået i Norge er fremdeles lavt og forventes uendret ut året. 
 
En eventuell økning i rentenivå betyr økte renteutgifter for kommunen, noe som slår rett 
inn i driftsbudsjettet og påvirker handlingsrommet i det enkelte budsjettår. Det er derfor 
viktig å ta tilstrekkelig høyde for økt rentenivå i budsjett og handlingsplaner i årene 
fremover. 
 
Kortsiktige finansielle aktiva 
Ringerike kommune har til en hver tid i 2. tertial 2012 hatt likviditet til å dekke sine 
betalingsforpliktelser ved forfall, og likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med 
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budsjett. Kommunens likviditet er imidlertid ikke helt tilfredsstillende i forhold til anbefalte 
nivåer, selv om det er forbedring fra 1. tertial.  
 
Fylkesmannen har godkjent kommunens søknad om 200 mill. kroner i trekkrettighet for 
2012, men anmoder kommunen om å bruke trekkrettigheten i svært begrenset grad. 
Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2012.  
 
Langsiktige finansielle aktiva  
Ringerike kommune har i 2. tertial 2012 ikke hatt langsiktige finansielle plasseringer i form 
av kompliserte instrumenter. Kommunen har imidlertid en rekke eierandeler i selskaper. Av 
disse er eierandelen på 88 prosent i Ringeriks-Kraft AS den vesentligste. 
 
Finansielle passiva 
Fylkesmannen har godkjent opptak av til sammen 35 mill. kroner i Startlån i 2012.  
Husbanken vil utbetale disse midlene i fire terminer gjennom året.  Det er i 1. tertial 
utbetalt  
8,75 mill. kroner. Kommunen har ikke fått tildelt ytterligere midler i 2. tertial i år, blant 
annet fordi Husbanken ikke har hatt tilgjengelige midler. De resterende lånemidlene 
forventes innbetalt i september/oktober. 
 
Fylkesmannen har også godkjent låneopptak til investeringer på 80,576 mill. kroner i 2012. 
Låneopptaket ble gjennomført i slutten av mars, og inngår i beregningen av 
likviditetsgrader. 
Lånet ble gjort til flytende rente, ettersom andelen fastrente ved inngangen til 2012 var 
omkring 50 prosent. Fastrenteandelen er per 2. tertial omkring 46 prosent. 
 
Økt fastrenteandel gir høyere renteutgifter på kort sikt enn flytende rente, men bidrar også 
til å redusere usikkerheten rundt fremtidige finansutgifter og derigjennom sikre 
forutsigbare tjenester for innbyggerne. En renteøkning på 1 prosentpoeng vil ved en 
fastrenteandel på 46 prosent øke årlige renteutgifter med om lag 5,2 mill. kroner. 
 

Forholdet til overordnede planer 
Finansrapporten er utarbeidet i tråd med kommunens finansreglement. Netto 
finansutgifter inngår som en del av kommunens budsjett og økonomiplan.   
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Finansrapporten har ikke tidligere vært behandlet politisk.  
  

Økonomiske forhold 
Det vises til saken om økonomirapportering for 2. tertial.  Det er ikke fremmet forslag til 
budsjettjusteringer knyttet til finansområdet. 
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Behov for informasjon og høringer 
Det anses ikke nødvendig med høring i saken. Ytterligere informasjon kan gis fra 
administrasjonen ved behov.  
 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen konstaterer at netto finansutgifter er noe lavere enn ventet per 2. tertial. 
Netto finansutgifter vil imidlertid balansere ved årets slutt. Det kan derfor ikke foreslås 
gjennomføring av budsjettjusteringer knyttet til finansområdet etter 2. tertial for å dekke 
opp merforbruk på andre rammeområder. Midlene som kommunen har spart på lavere 
renteutgifter har gått med til å dekke opp lavere utbyttebetaling fra Ringeriks-Kraft. 
 
Rådmannen konstaterer også at likviditeten har vært tilfredsstillende i 2. tertial, men at det 
fremdeles er ønskelig med bedre likviditet og mindre avhengighet av lånte midler. 
 
Rådmannen er tilfreds med graden av rentesikring i kommunens gjeldsportefølje. Til tross 
for at dette gir noe økte renteutgifter på kort sikt, vil det samtidig gi økt forutsigbarhet i 
utgiftsnivået på lengre sikt. 
 

Saksdokumenter 
Tertialrapport 2/2012 som vedlegg til saken. 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 20.09.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Anette Skjolden 
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HRA   -   ekstraordinær generalforsamling  
 
Arkivsaksnr.: 12/3843  Arkiv: 255 M5   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
212/12 Formannskapet 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet slutter seg i hovedsak til daglig leders innstilling i generalforsamlingssak 
04/2012 Biogassanlegg og renseanlegg for biogass, - godkjenning av investeringsramme og i 
generalforsamlingssak 05 /2012 Styrehonorar i HRA AS. 
 
Beskrivelse av saken 
 
HRA innkaller til ekstraordinær generalforsamling, og legger fram to saker for behandling: 
 

1. 04 /2012 Biogassanlegg og renseanlegg for biogass. Godkjenning av 
investeringsramme. 

 
2. 05 /2012 Styrehonorar i HRA AS  

 
Begge saksframlegg følger vedlagt slik de presenteres for generalforsamlingen 
 
Rådmannens vurdering 
  
Begge saker er godt belyst i vedlagte saksframstillinger, og rådmannen anbefaler 
formannskapet å slutte seg til daglig leders forslag til vedtak i begge saker. 
 
Saksdokumenter 
 

• Generalforsamlingssak 04 /2012 Biogassanlegg og renseanlegg for biogass. 
Godkjenning av investeringsramme. 

• Generalforsamlingssak 05 /2012 Styrehonorar i HRA AS  
 
 
 
 Ringerike kommune, 05.09.2012 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
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Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arbeidet med fremtidig skoleløsning i Hønefoss  
 
Arkivsaksnr.: 12/3619  Arkiv: A20   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 12.09.2012 
111/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.09.2012 
26/12 Ungdomsrådet 11.09.2012 
213/12 Formannskapet 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Plan for arbeidet som framgår av den vedlagte oppdragsbeskrivelsen vedtas 
 

Sammendrag 
Skoleløsning i Hønefoss by er ingen ny sak. Det har pågått utredningsarbeid, og saker har 
blitt brakt fram til politisk behandling flere ganger. Siste politiske sak om spørsmålet var i 
formannskapets sak 134/12 der vedtaket lød: 
 

• Saken utsettes for nærmere utredning. 
 

• Rådmannen merket seg ønske om en vidtfavnende vurdering der hele skolestrukturen 
redegjøres og vurderes. 

 
Denne saken er rådmannens oppfølging av vedtaket i formannskapet i sak 134/12. 
 

Forholdet til overordnede planer 
I utredningen vil blant annet følgende bli lagt til grunn: 
Gjeldende kommuneplan (2007 – 2019) sier i kortversonen i kapittelet; Attraktivitet, bolyst 
og positiv identitet: 

- En god kommune for innbyggerne 

-      Attraktivitet i forhold til innbyggerne dreier seg både om å få folk til å flytte hit, unngå 
at innflyttere velger å flytte ut av kommune, få utflyttede ringerikinger til å velge å flytte 
tilbake og få de som bor her til å fortsette å ha hjemkommunen som bosted. Av de viktigste 
faktorene som påvirker folks valg av bosted er: 

• Bomiljø, trygghet, ren luft osv 
Vedtatte skolebruksplan for Ringerike kommune 2011 – 2019. Jamfør kommunestyrets 
vedtak i sak 135/08 punkt 5. 
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Juridiske forhold  
• § 9-5 Skoleanleggene 

Kommunen skal sørge for hensiktsmessige grunnskoler. Til vanlig bør det ikke bygges 
grunnskoler med mer enn 450 elever. 

 

• Nærskoleprinsippet og skoleløsning i Hønefoss by 
Opplæringsloven § 8 – 1 uttrykker helt klart at barn har rett til å gå på den skolen 
som ligger nærmest hjemmet. 
Ringerike kommune har vedtatte kommunale forskrifter om skolenes 
opptaksområder. Disse kommunale forskriftene overstyrer likevel ikke 
nærskoleprinsippet. 
Dette er nye presiseringer og avklaringer som har skjedd etter at sak 151/10 ble 
behandlet i formannskapet. 

 
• Rundskriv Udir-2-2012 – Behandlingen av saker om skolenedleggelser og 

kretsgrenser. 

Tidligere behandlinger og vedtak  
Kommunestyret vedtok i sak 135/08 punkt 3, 4, og 5 følgende: 
 
3.  Eikli skole, Kirkeskolen, Stranden skole og Vegård skole legges ned når ny skole i 

Hønefoss syd står ferdig bygget. 
 
4. Ullerål skole utvikles til å bli barneskole for Hønefoss nord. Hønefoss skole 

opprettholdes inntil videre som barneskole for sentrum. 
 
5. Skolebruksplan for Ringerike kommune 2011 – 2019 skal være et grunnlag for det 

videre utviklingsarbeidet med framtidig skolestruktur. 
 
Formannskapet vedtok i sak 151/10 – Ny skoletomt Hønefoss sør: 
 
1. Ny skole bygges i kommunal regi eller i form av OPS (Offentlig Privat Samarbeid). 
 
2. Valg av skoletomt for ny skole i Hønefoss syd utsettes. 
 
3. Rådmannen utarbeider skolebruksplan for Ringerike kommune, hvor blant annet 

fremtidig skolestruktur Hønefoss by utredes ytterligere våren 2011. 
 
4. Ny skole Hønefoss syd legges ikke på området som er regulert på Hvervenmoen til 

næringsformål. Rådmannen gis i oppdrag å se på muligheten for å utvide området 
på Hvervenmoen i en reguleringsplan. Herunder muligheten for en tomt for ny skole 
i Hønefoss syd. 

 
Kommunestyret vedtok i sak 59/11 følgende: 
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• Skolebruksplan og scenarioer til framtidig skoleløsning i Hønefoss by legges fram til 
behandling i juni 2011. 

 
• Egen sak om framtidig skolestruktur i Hønefoss by med forslag til vedtak legges fram 

høsten 2011. 
 

Formannskapet vedtok i sak 9/12 – skolestruktur i Hønefoss by – utsettelse av avgjørelse; 
vedtak om at rådmannen skal komme tilbake til saken i forbindelse med 
formannskapets strategimøte 1. halvår 2012. 

 
Formannskapet vedtok i sak 12/134 – framtidig skoleløsning i Hønefoss by: 
 

• Saken utsettes for nærmere utredning. 
 

• Rådmannen merket seg ønske om en vidtfavnende vurdering der hele 
skolestrukturen redegjøres og vurderes. 

Behov for informasjon og høringer 
 Rundskriv 2 – 2012 fra utdanningsdirektoratet forklarer dette behovet. 

Rådmannens vurdering 
 En avklaring om framtidig skoleløsning i Hønefoss er viktig for utviklingen av i hele 
kommunen. Skoler og barnehager er avgjørende for kommunens attraktivitet både for 
dagens innbyggere og potensielt nye. 
 
Rådmannen forstår det politiske oppdraget da formannskapet vedtok utsettelse av 
skoleløsning i sak 134/12 å gjelde skoleløsning i Hønefoss med naturlig tilgrensende 
områder. Dersom det er slik at politikerne ønsker at skolestrukturen i hele kommunen skal 
utredes på nytt, vil rådmannen gjøre det.  
En ny utredning av skolestrukturen i hele Ringerike er arbeidsmessig så omfattende at den 
skisserte tidsplanen i oppdragsbeskrivelsen vil bli vesentlig forskjøvet. 
  
Rådmannen håper den planlagte skoleutredningen kan gi politikerne et godt 
beslutningsgrunnlag slik at en god skoleløsning i Hønefoss kan bli vedtatt våren 2013. 
 
Saksdokumenter; elektronisk vedlagt 

• Oppdragsbeskrivelse skoleløsning  
 

 
 Ringerike kommune, 30.08.12 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
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Strategi for kompetanseutvikling i helse og omsorgssektoren  
 
Arkivsaksnr.: 12/3740  Arkiv: 430 F00   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
/ Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd  
59/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 11.09.2012 
43/12 Eldrerådet 10.09.2012 
214/12 Formannskapet 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar strategibeskrivelsen til orientering. 
  

Beskrivelse av saken   
  
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd har bedt om en oversikt over strategier for 
kompetanseutvikling og opplæring i helse og omsorgsektoren. Rådmannen legger med dette 
frem følgende til orientering: 
Kartlegging av nåværende og fremtidig kompetansebehov skal danne grunnlaget for hva som 
skal være helse, omsorg og velferds sitt satsingsområde for å utvikle, rekruttere og beholde 
nødvendig kompetanse. 

Rådmann har fått gjennomført en omfattende kompetansekartlegging i pleie og omsorg som 
viser en positiv utvikling siden 2009. Den helsefaglige kompetansen har økt fra 78,5 % til 
84,8 % og antall ufaglærte er redusert fra 21 % til 15,2 %. Dette bekrefter at vi gjør de riktige 
grepene for å utvikle og beholde kompetanse. Tabellen under viser utviklingen pr. 
virksomhet. 

Fordeling av type kompetanse pr. virksomhet: 
Still.gr INS TTF HJB PLO-2012 PLO-2009 

Ass 14,1 19,5 12,0 15,2 21,5 

Fagarbeider 59,6 48,5 52,6 53,6 57,0 

Sykepleier 16,1 4,6 22,4 14,3 15,8 

Vernepleier 0,0 15,3 0,4 5,2 5,7 

Annet 10,2 12,1 12,6 11,7 0,0 

  

Fokuset på kompetansehevende tiltak og fagutdanninger rettet mot helse og sosialtjenesten er 
stor. Vi mottar nesten ukentlig tilbud om kurs, utdanningstilbud, seminarer og deltagelse i 
faglige nettverk, som ofte bygger på helsedirektoratets anbefalinger og satsningsområder. Vi 
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opplever imidlertid at ansatte etterspør muligheter for deltagelse ettersom tilbudene 
presenteres, noe som ikke nødvendigvis harmonerer med behov. Strategien her er at hver 
enkelt enhet og virksomhet skal definere behov, slik at de få ressursene vi har til rådighet 
benyttes målrettet og ikke tilfeldig. Fremkomne behov drøftes og prioriteres i 
kvalitetsutvalget som munner ut i en årlig opplæringsplan.  

Planen er å gi opplæring og kompetanseheving på så lavt kostnadsnivå som mulig, ved 
å utnytte egen kompetanse på tvers av enheter og virksomheter, til både kollegaveiledning og 
interne kurs. Opplæring kan gis på mange måter og den største læringsarenaen er kanskje ens 
egen arbeidsplass. Kollegabasert veiledning i direkte situasjoner er ofte mer virkningsfullt.  

Videre skal e- læringskurs benyttes i størst mulig grad. Disse er både individuelt og 
gruppebasert. Dette krever lite ressurser og er kostnadseffektive sammenlignet med mange 
andre kurs. Ansatte skal gjøres kjent med dette og gis muligheten til å gjennomføre kursene, 
enten på egen arbeidsplass eller hjemme. 

Kompetansehevende behov som gjelder ansatte i flere virksomheter/enheter skal i hovedsak 
gjennomføres ved at eksterne kursholdere inviteres til Ringerike. Mange flere kan delta 
sammenlignet med kurs utenfor kommunen. 

Eksterne kurs og seminarer forbeholdes nøkkelpersoner. I hovedsak skal kurs/seminarer i regi 
av helsedirektoratet -/og eller fylkesmann prioriteres.  

Avviksmeldinger som krever kompetanseheving for å  lukkes, skal alltid prioriteres. Et 
eksempel på dette er medisinkurs eller kurs i pasientrettighetsloven kap. 4, om tvang og makt. 

Valgmulighetene for helsefaglig utdanning er mange, både på videregående, høgskole og 
universitetsnivå. Tilskudd og stipendordninger er også mange. Det skal legges til rette for at 
ansatte som ønsker å påbegynne behovsdefinert utdanning-/ videreutdanning får mulighet til 
dette. 

Kartlegging av kommunens behov for grunnutdanning og videreutdanning vil være styrende 
for hvilke kompetansehevende tilbud som prioriteres. Personal og organisasjonsenheten har 
ansvar for denne delen av kompetanseplanen og søker fylkeskommunen og helsedirektoratet 
om midler. Det er nedsatt en gruppe som skal utarbeide en plan for hvordan lærlinger, og 
andre som har behov for praksis under utdanningsforløpet, skal organiseres for å få best 
mulige trivsel, nytte og læringsutbytte. 

Kvalitetsutvalget utarbeider opplæringsplan, basert på definerte behov og det gjøres en 
prioritering av behovene ut i fra de ressurser man har til disposisjon.  

Det skal være et tett samarbeid mellom helse, omsorg og velferd og personalenheten, både 
når det gjelder kartlegging av behov og gjennomføring av utdanningsløp. 

For å imøtekomme fremtidens behov for helsepersonell har helsedirektoratet gjennom 
Kompetanseløftet 2015, lagt inn en rekke tiltak. Noen av disse er aksjon helsefagarbeider, 
rekrutteringskampanjer, øke andelen med høyere utdanning, desentraliserte høgskolestudier, 
fagskoleutdanning for personell med videregående opplæring og videre-/ etterutdanning for 
høgskoleutdannet personell. Personalenheten holder seg oppdatert på helsedirektoratets ulike 
satsningsområder og tilskuddordninger rettet mot kompetanseheving og vil være nyttig ved 
langsiktig planlegging 
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Saksdokumenter 
  

• Ingen 
  

  

Ringerike kommune, 31.8.2012 
 

Wenche Grinderud 
Rådmann 
 

 

Kommunalsjef: Elisabeth Vennevold 
Saksbehandler: Torgunn Homme 
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Oppstart og forslag til planprogram for kommuneplan for 
Ringerike til perioden 2013- 2025 
 
Arkivsaksnr.: 12/4035  Arkiv: 140   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
215/12 Formannskapet 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av revidering av gjeldende kommuneplan for Ringerike. 
 

2. Revideringen tar for seg samfunnsdelen og bestemmelser til arealdelen, samt 
oppdatering av plankartet til nye arealbrukskategorier i tråd med ny plan- og 
bygningslov. 

 
3. Kommunen vedtar å legge planprogram for revideringen, datert 19.09.2012, for ny 

kommuneplan for Ringerike til perioden 2013 - 2025 ut på høring og offentlig 
ettersyn. 

 

Sammendrag 
Vedtatt planstrategi for Ringerike kommune skal være retningsgivende for kommunens 
planlegging fram mot 2015. Planstrategien beskriver planbehovet og redegjør for de 
viktigste prioriteringene i kommunestyreperioden. Kommuneplanens samfunnsdel skal 
revideres med spesiell vekt på befolkningsutvikling og tilrettelegging for næringslivet. Når 
det gjelder kommuneplanens arealdel skal planbestemmelsene revideres samt at plankartet 
skal oppdateres i tråd med arealkategoriene i ny plan- og bygningslov. Det kreves at det 
utarbeides et planprogram for revisjonen. 
 

Innledning 
Planstrategien for Ringerike kommune ble vedtatt i kommunestyrets junimøte, her 
forventes rask planoppstart for revidering av kommuneplanen. Det som er vedtatt skal 
revideres er samfunnsdelen, planbestemmelsene og oppdatere kartgrunnlag etter nye 
arealbrukskategorier i ny plan- og bygningslov.  
 
Kommunestyret har gjennom kommuneplanstrategien gitt føringer der satsingsområdene 
skal være befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Kommunal planstrategi for Ringerike kommune 2012 – 2015 ble behandlet i 
kommunestyret 28.06.2012, følgende vedtak ble fattet: 
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1. Forslag til kommunal planstrategi for Ringerike kommune vedtas. 

 
2. Etter endelig vedtak skal Kommunal planstrategi for Ringerike kommune være 

retningsgivende for kommunens planlegging fram mot 2015. 
 
 

Beskrivelse av saken  
 
Gjeldende kommuneplan 
Kommuneplan for Ringerike 2007 – 2019 gjelder inntil ny er vedtatt. 
 
Plantype og avgrensning 
Ringerikes planstrategi setter fokus på den behovsstyrte planleggingen. Det er forsøkt ikke å 
gjøre dette mer omfattende enn nødvendig. Dette er i tråd med ny veileder fra 
Miljøverndepartementet «Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen» T-
1492, som nylig er utkommet. 
 
Revisjonsarbeidet tar utgangspunkt i de tre satsingsområdene som vedtatt planstrategi 
peker  
på: befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering. 
Forslag til planprogram omfatter disse satsingsområdene. 
 
Planprogram for revisjon av kommuneplanen 
I planprogrammet beskrives formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for 
medvirkning og informasjon. I programmet nevnes også kort hvilke temautredninger som 
skal utarbeides og behandles under vegs i prosessen.  
 
Forholdet til overordnede planer 
Regjeringen vedtok i juni 2012 nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging etter plan- og bygningsloven. Hensikten med forventningene er å gjøre 
planleggingen målrettet og bidra til at nasjonale interesser blir ivaretatt.   
 
Buskerud Fylkeskommune er i ferd med å behandle sitt forslag til fylkeskommunal 
planstrategi. I forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune bes det om at Buskerud 
fylkeskommune setter sterkere fokus på Ringeriksregionen for å utnytte regionens 
potensiale for nærings- og befolkningsutvikling. 
 
Og i vedtakets pkt. 2 foreslås det at Buskerud fylkeskommune bør prioritere følgende 
planer:  

1. Regional plan for kunnskapssamfunnet 
2. Regional areal- og transportstrategi 
3. Regional plan for næringsutvikling og verdiskapning 
4. Regional plan for kulturminnevern 
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Juridiske forhold 

Generelt om krav til planprogrammet 
Plan- og bygningslovens § 4-1 hjemler at kommuneplanarbeidet skal ha et planprogram.  
Forslag til planprogram for overordnete planer skal avklare rammer og premisser og 
klargjøre formålet med planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpasset omfanget av og 
nivået på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. 
Planprogrammet skal  beskrive planprosessen og opplegg for informasjon og medvirkning, 
spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt.  
 

Økonomiske forhold 
De konkrete forlagene og framtidig plansatsing må tas videre til kommunens handlingsdel 
med økonomiplanen, slik kommunens plansystem illustreres på side 4 i planstrategien  
 
Behov for informasjon og høringer 
Planprogrammet angir i kapittel 6 «Orientering om planprosessen» hvordan kravet om 
informasjon og medvirkning i planprosessen skal ivaretas. Dette innebærer blant annet at 
det planlegges folkemøter flere steder i kommunen. Disse må avholdes i kommunens 
største tettsteder og i Hønefoss.  
 
Folkemøtene bør arrangeres i høringsperioden der forslag til samfunnsdelen av 
kommuneplanen er lagt ut til offentlig ettersyn. På disse folkemøtene kan eventuelt 
aktuelle tema eller lokal problemstillinger bli en del av informasjonsmøtet. Dette må 
planlegges nærmere og i samarbeid med aktuelle parter. 
 
Alternative løsninger 
I vedtatt planstrategi er det bestemt revisjon av samfunnsdelen og bestemmelsene til 
arealdel samt oppdatere kartgrunnlaget til nye arealbrukskategorier. 
 
En alternativ planstrategi for kommunens arealplanlegging er å starte opp en full revidering 
av arealplanen fra 2007, samtidig med revidering av samfunnsdelen. Men dette er ikke 
vedtatt i planstrategien. Dersom allikevel dette skulle bli vedtatt slår forskrift om 
konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven inn. Og planarbeidet må endres med 
ny varsling om planoppstart og forslag til planprogram må bygges om. Antakelig må også 
kommunens planstrategi tas opp til ny revidering. 
 
En annen strategi er ikke å revidere kommuneplanbestemmelsene nå, men bare ta for seg 
samfunnsdelen i denne omgang. Men dette er heller ikke vedtatt i planstrategien. 
 
Dersom det bestemmes en revisjon av hele kommuneplanen, både samfunnsdelen og 
arealdelen, må forslag til planprogram og varsel om oppstart behandles på nytt.  
Ved en eventuell revidering av hele kommuneplanen, vil kommunens muligheter for 
effektiv arealdisponering bli mindre dynamisk. Kommunen vil måtte fokusere på 
planlegging og forvaltning av alle arealene samtidig og konsentrasjonen på 
satsingsområdene minsker.  
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Rådmannens vurdering 
Dette forslag til planprogram har tatt utgangspunkt i nylig vedtatt planstrategi for Ringerike. 
I denne er det bestemt at samfunnsdelen og bestemmelsene til arealdel, samt oppdatering 
av kartgrunnlaget til nye arealbrukskategorier er til revisjon.  
 

Praksis vedrørende forslag til nye utbyggingsområder 
Ringerike har i dag en planpraksis på at det kan vedtas politisk oppstart av reguleringsplaner 
utenom arealavklarte områder i kommuneplanen. Enkelthenvendelser om nye forslag til 
utbyggingsområder får skriftlige svar, i forhold til tidligere vedtatt prosedyre, der 
kommunen er positiv til utviklingsplaner for nye næringsarealer, men at nye 
boligutbyggingsområder i første omgang må vente på behandling til revisjon av arealdelen. 
Dette på grunn av at kommunen har god dekning av tomtearealer til boligformål. Etter 
gammel planlov skulle full revisjon av kommuneplanen skje hvert 4. år, og dette ble opplyst 
i svarbrevene. I svarbrevene fra kommunen sies det også at enhver som fremmer forslag til 
utbygging kan få behandlet denne politisk.  
 
Disse svarbrevene vil bli oppdatert i forhold til vedtatt planstrategi slik at brevet inneholder 
en formulering om at kommunen alltid vil vurdere å ta til politisk behandling boliginnspill 
som kan ha stor samfunnsmessig betydning. 
 
Vurdering av planprogrammet 
Temaene i planprogrammet er utarbeidet med sikte på å imøtekomme den vedtatt 
planstrategien. De tre satsingsområdene: befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag og 
effektiv arealdisponering har vært førende for programtemaene. 
 
Drøfting av ulike strategier skal føre fram til omforente forslag til innhold i samfunnsdelen. 
Utredninger som skal legges fram før endelig vedtak om ny samfunnsdel av 
kommuneplanen må sees på i dette perspektivet. 
 
Informasjon og medvirkning i planarbeidet er ivaretatt, her vil rådmannen komme tilbake 
med nærmere opplegg og tidsplan for folkemøtene.  
Framdriften er stram i dette arbeidet og det krever at kommuneorganisasjonen holder 
fokus på temaene som er framsatt i planprogrammet. 
Rådmannen anbefaler å sende programmet på høring og legge det ut til offentlig ettersyn, 
samtidig som kommunen varsler planoppstart.  
 
 
Saksdokumenter 
Trykte 

1. Forslag til Planprogram «Forslag til revisjon av kommuneplan for Ringerike 
kommune til perioden 2013 – 2025», datert 19.09.2012. 

2. Vedtatt kommunal planstrategi for Ringerike kommune, datert 28.06.2012 
 
Utrykte 

3. Innlegg på formannskapskonferansen 18. og 19. juni 2012 
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4. Veileder fra Miljøverndepartementet «Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – 
handlingsdelen» T-1492. 

5. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, T-1497 
 

Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler. 
 
 
 Ringerike kommune, 15.09.2012 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Avdelingsleder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 
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Innspill til  handlingsprogram  
 
Arkivsaksnr.: 12/2484  Arkiv: 122 N   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
216/12 Formannskapet 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune viser til brev fra Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune med 
invitasjon til å komme med innspill til handlingsprogrammene for riksveger og fylkesveger. 
Kommunen har følgende innspill: 
 
Ringeriksregionen er stor i utstrekning og med flere lange riks- og fylkesvegstrekninger. Det 
er et stort etterslep på oppgradering og nybygging av veger i denne regionen. Trafikken er 
sterkt økende og framkommeligheten reduseres. 
 

Riksveger: 
Ringerike kommune viser til uttalelse til Nasjonal transportplan datert 30.04.12, hvor 
følgende var prioritert, her gjentatt i kortform: 
 
1. E16 og Rv 35 fungerer som ytre ringvei rundt Oslo og er forbindelse mellom E18 

Sandvika og Gardermoenområdet / Oslo nord. 

2. De viktigste samferdselsprosjektene i Ringeriksregionen: 

a) E16 Bjørum – Skaret – Rørvik må få byggestart tidlig i perioden 2014-2017.  

b) E16 Rørvik – Hønefoss må planlegges videre uten opphold slik at parsellen får 
byggestart tidlig i perioden 2018-2023. Firefeltsvei på hele strekningen mellom 
Sandvika og Hønefoss må stå ferdig i løpet av denne NTP-perioden. 

c) Rv35 Olum – Eggemoen må få byggestart i 2014 som forutsatt i gjeldende NTP.  

d) Den statlige andelen for Rv35 Olum – Eggemoen må økes til minst 60% for at ikke 
den økonomiske belastningen ved bompengefinansiering for innbyggerne i 
Ringeriksregionen skal bli urimelig i forhold til strekningens nasjonale betydning. 

e) For Rv35 Nymoen – Eggemoen må planleggingen gjenopptas med sikte på vedtak 
om utbygging av parsellen ved neste rullering av Nasjonal Transportplan. 

f) Midler til planlegging av Ringeriksbanen må økes vesentlig slik at planleggingen kan 
ferdigstilles i første del av denne NTP-perioden. Kommunene i Ringeriksregionen ser 
med stor interesse på at NTP-forslaget og jernbaneutredningen påpeker at 
Ringeriksbanen er et prosjekt som egner seg for alternativ organisering og 
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finansiering. Kommunene ønsker å være i førersetet i utredning og realisering av et 
slikt prosjekt. 

g) Arbeidet med planlegging av veisystem i og rundt Hønefoss, Ringerikspakka, må 
startes opp snarest mulig.  

Ringerike kommune legger til grunn at uttalelsen til Nasjonal Transportplan blir tatt til følge, 
og har derfor innarbeidet tiltakene i den tilsendte tabellen.  

I tillegg til  de tiltak som var med i regionens NTP-uttalelse, er det behov for mindre tiltak 
som bes innarbeidet i handlingsprogrammet: 

a. E16 – krysset ved Ringmoen. 
b. E16 – krysset ved Hønen og der den møter fv 241må utbedres uavhengig av ny 

E16. 
c. Gang og sykkelvei langs langs rv. 35 Tolpinrud – Snyta 

 

Tabellarisk oversikt over innspill på riksveger 
 
Programområde Riks - 

veger 
Beskrivelse av 
tiltak 

Begrunnelse/ 
måloppnåelse 

Priori-
tering 

Store prosjekter E16 Bjørum – 
Skaret 
 
 

Ny firefeltsveg. 
Reg.plan snart 
ferdig. Byggestart 
2014. 

Trafikksikkerhet,  
fremkommelighet, 
miljø. 

1 

 E16 Skaret – 
Hønefoss 

Ny firefeltsveg. 
Kommunedelplan 
snart ferdig. 
Reguleringsplan 
må startes 
umiddelbart 

Trafikksikkerhet,  
fremkommelighet, 
miljø. 

1 

 Rv35 (E16) 
Eggemoen – 
Kleggerud - 
Olum 

Ny vei.  
Kommunedelplan 
snart ferdig, 
reguleringsplan 
under arbeid. 
Byggestart 2014. 

Trafikksikkerhet,  
fremkommelighet, 
miljø. Stort behov 
pga økt trafikk bl a til 
Gardermoen 

1 

 Rv35 Nymoen 
– Eggemoen. 
 

Restart av 
kommunedelplan. 

Trafikksikkerhet,  
fremkommelighet, 
miljø. Stort behov 
pga økt trafikk bl a til 
Gardermoen 

2 

Utbedringstiltak E16/ 
Fv 241 

Hønenkrysset. 
Bedre 
trafikkavvikling 

Fremkommelighet og 
trafikksikkerhet 

1 

 Rv / fv 35  
Krysset øverst i 
Hønengata 

Krysset øverst i 
Hønengata. 
Rundkjøring og 
høyresvingefelt 

Fremkommelighet 1 
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(fra Jevnaker) 
 E16 kryss 

Ringmoen 
Nytt kryss med 
undergang og 
busslomme 

 1 

 Fv 35 
Soknedalsveie
n 

Utbedring som 
følge av ny 
reguleringsplan 
ved meieriet 

 2 

 35 / 163 - kryss Rundkjøring   2 
 Rv 7 fra Veme 

til Sokna  
Flere 
delstrekninger  

  

Tilrettelegging for gående 
og syklende 

Må vurderes i 
forbindelse 
med 
ringerikspakka 

Behov for 
sammenhengend
e G/S veinett 

  

Trafikksikkerhetstiltak E16/ 
Fv 241 - kryss 

Hønenkrysset.   1 

Servicetiltak Behov for 
veiservice- 
anlegg ved alle 
de nye 
riksvegene 

   

Tiltak for å ta igjen forfall     
 
 
 

Fylkesveger: 
1. Ringeriksregionen har flere sentrale Fylkesveger med dårlig standard. Det gjelder 

spesielt: 
d. Fylkesveg 241 fra E16 Hønenkrysset til Jevnaker 
e. Fylkesveg 285 fra Sollihøgda mot Drammen 
f. Fv 35 gjennom Hønefoss, som er del av Ringerikspakka 
g. Fv163 Hønefoss – Klekken 
h. Fv158 og fv 160 Vik – Svensrud – Leine – Botilrud 
i. Fv 156 Sundvollen – Åsa – Hesselberg (Hole og Ringerike) 

2. Gjennomgående og sammenhengende gang og sykkelveier i byen må ha stor fokus for 
at Hønefoss kan være en god sykkelby. 

3. Bruk av fylkeskommunale midler: Det må legges opp til at budsjetterte midler blir brukt 
hvert år.  Samtidig må fylkeskommunen/vegvesenet bidra til at kommunene kan få 
tilgang til disse midlene gjennom samarbeidsprosjekter.  Det gjelder også forskottering 
av prosjekter.  Kommunene ber om at fylkeskommunen ikke er restriktive til å 
imøtekomme ønske om forskuttering (kap 9.3).  Midler som ikke lar seg benytte, kan 
plasseres i et fond for utvikling av prosjekter og gjennomføring av vegutbedringer. 
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Tabellarisk oversikt over innspill på fylkesveger 
 
Programområde Fv.nr Beskrivelse av 

tiltak 
Begrunnelse/ 
måloppnåelse i 
forhold til 
fylkesvegstrategi 

Priori-
tering 

Strekningsvise 
investeringer 

241 Bedre standard,  
bedre kurvatur, 
trafikklys.  

T1, F1 1 

 35 Ringerikspakka. 
Oppstart KVU 
høsten 2012. 
Deretter 
kontinuerlig 
gjennomføring av 
tiltak. 

Jfr egen prosess avtalt 
mellom 
fylkesordfører, 
ordførerne og Statens 
vegvesen 

1 

 35 Ny bru, 
Petersøya – 
Vesterntangen 

F5, F4, M1 3 

 156 Bedre standard 
og G/S vei 

F4 3 

Utbedringstiltak     
 158  Breddeutvidelse T1 3 
 165 Øke høyden på 

undergangen. 
F1 2 

 177 Breddeutvidelse T1 2 
 169 Fri høyde nok til 

tungtransport. 
F1 2 

 Fv 35 
Soknedals 
veien 

Utbedring som 
følge av ny 
reguleringsplan 
ved meieriet 

F3, F4,F5 2 

Tilrettelegging for gående 
og syklende 

241 Gang og sykkelvei 
langs hele 
strekningen 
Jevnaker – 
Hønenkrysset. 

F3, F4 1 

 163 Bedre løsning for 
gang og 
sykkeltrafikk. 

F3, F4 1 

Trafikksikkerhetstiltak 241 G/S vei spesielt 
mot Klekken – 
Hønen. Bredere 
vei, 
totalutbedring, 
trafikklys.  

T1,F3,F4,F5,M4 1 

 166 Knestang - 
gata 

Fartsreduserende 
tiltak forbi 
barnehagen 

T1 2 

 167 G/Sykkelvei F3,F4 2 
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Hvalsveien 
 156 Bedre standard 

og G/S vei 
T1 3 

Kollektivtrafikktiltak og 
universell utforming 

Ringerikspakk
a 

Behov for 
vesentlig 
remkommelighet 
i byen 

T1, F3,F4,F5  

Tiltak for å ta igjen forfall Det er et stort 
behov på de 
fleste 
fylkesvegene 

   

 
 
I tillegg ønsker Ringerike å ta med tiltak i Hole på grunn av at det er viktig for Ringerike og 
forbindelse mellom Drammen og Ringerike. 
 
 
Strekningsvise inv 285  Sollihøgda - 

Drammen. 
Svingete og 
ulykkesbelastet 
veg som er en 
sentral forbindelse 
mellom 
Ringeriksregionen 
og Drammen. 

T1 3 

 

Sammendrag 
Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune ønsker innspill til arbeidet med 
handlingsprogram for riksveger og fylkesveger 2014 – 2017. Senere i prosessen vil 
kommuneregionene bli invitert til et møte, og forslag til handlingsprogram vil bli sendt på 
høring sommer/ tidlig høst 2013. Det skal behandles i desember 2013. Rådmennene i Hole 
og Ringerike har samarbeidet om denne saken. Det er laget en prioritert liste over tiltak på 
riksveger og fylkesveger. Behov rundt veisystemet i og rundt Hønefoss er beskrevet i form 
av Ringerikspakka.  
 

Innledning / bakgrunn 
Viser til brev fra Statens vegvesen datert 06.07.12  ”Innspill fra kommunene til 
handlingsprogram for riksveger 2014-2017”, og brev fra Buskerud fylkeskommune datert 
10.07.12 ”Innspill fra kommunene og kommuneregionene til handlingsprogram for 
fylkesveger 2014-2017”.  
 
Fylkeskommunen har startet arbeidet med handlingsprogram for fylkesveger 2014 – 2017, 
som vil avklare hvilke prosjekter og tiltak som skal utbedres og bygges på fylkesvegnettet. 
Videre vil det inneholde prioritering av midler til drift og vedlikehold og avklare hvilke 
planarbeid som skal gjennomføres. Fylkesvegstrategien hvor innspill ble behandlet i sak 
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137/12  26.06.12 i Formannskapet, vil danne grunnlag for prioriteringer i 
handlingsprogrammet.  
 
Transportetatene har lagt frem forslag til nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2017 
29.02.12, som det ble laget innspill på i sak 64/12 i Kommunestyret 26.04.12, og sendt som 
innspill i brev datert 30.04.12 (saksnr 12/1403-10). Forslaget til NTP er faglige anbefalinger 
til regjeringens arbeid med stortingsmelding som legges fram i begynnelsen av 2013 og 
behandles våren 2013. NTP omtaler de store prosjektene som transportetatene anbefaler 
for tiårs-perioden, og forslag til rammer for de øvrige programområdene. Den vil ta opp i 
seg de endringer som følger av stortingsmelding og Stortingets behandling.  Den neste 
fasen i arbeidet med NTP er å konkretisere tiltak og prosjekter til et handlingsprogram i 
perioden 2014 – 2017. Statens vegvesen ønsker innspill til arbeidet med 
handlingsprogrammet for riksveger i perioden 2014 – 2017. Det anbefales at 
handlingsprogrammet for riks – og fylkesveger ses i sammenheng.  
 

Beskrivelse av saken 

Riks og fylkesveger i Ringerike 
 
Fylkesveger 
Fylkesveg 35, 142, 156, 157, 158, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 
176,177, 178,179, 180,181, 184, 241,243. 
 
Ringeriksregionen har flere sentrale veger med dårlig standard og manglende g/s vei. 
 
Fylkesveg 241 fra E16 Hønenkrysset til Jevnaker.  
Fv 241mellom Jevnaker (fylkesgrensa) og Hønenkrysset (E16). Den fungerer som ringvei 4 
rundt Oslo mot Gardermoen, og brukes mye av tungtrafikk. Det er spesielt bekymringsfullt 
mellom Klekken og Hønen. Vegen er av svært dårlig standard sett i forhold til trafikkmengde 
og funksjon. Den er mye brukt av myke trafikanter samtidig som det i økende grad er mye 
tungtrafikk. Det er en smal veg med mye trafikk, og den har svake kanter og dårlig dekke 
som gjør at bilistene trekkes mot midten. Samtidig er det uoversiktlig og ikke gang og 
sykkelvei. Det mangler gatebelysning som gjør det svært trafikkfarlig for myke trafikanter 
når det er mørkt. Den fungerer som en sentral forbindelse mellom kommunesentra Hole og 
Jevnaker,   og fungerer som omkjøringsvei for Hønefoss. 
 
Hønenkrysset E16 – Fv 241 
Krysset som kobler 241 på E16 er trafikkfarlig og trenger en betydelig oppgradering / 
flytting. Det vil si at krysset flyttes lenger vest og har innkjøring/påkjøring i begge retninger. 
For å kunne utvikle Kragstadmarka i øst, må krysset forbedres. Dårlig trafikkavikling gjør at 
dette krysset fører til stans i trafikken på E16. Venstresvingefeltet når du kommer fra 
Hønefoss mot Oslo er for kort og fører ofte til full stans på E16. 
 
Fylkesveg 285 fra Sollihøgda mot Drammen 
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Fv 285 Skaret – Lier, tidligere riksveg (Hole og Lier) fungerer også som deler av den korteste 
strekningen mellom Hønefoss og Drammen. Veien er svingete og trenger betydelig 
oppgradering. 
 
Fv 156 Sundvollen – Åsa – Hesselberg (Hole og Ringerike) 
Ved stor trafikk på E16 vil noe av trafikken gå på denne strekningen. Veien er smal, 
svingete/ uoversiktlig og uten gang og sykkelvei. 
 
Rv 35 gjennom Hønefoss. 
Rv 35 gjennom Hønefoss vil være en del av ringerikspakka. Det bør være rundkjøring ved 
krysset ved  Rv 163 og øverst i Hønengata for å få bedre trafikkavikling. Det bør også lages 
ett ekstra høyresvingefelt i krysset øverst i Hønengata fra Jevnaker mot Hensmoen/ 
Nymoen. 
 
Fv 166 Knestanggata 
Forbi gårdsbarnehagen er det for stor trafikk, og det er behov for fartsreduserende tiltak. 
 
Fv163 Hønefoss – Klekken 
Sammen med 241 en dette en sentral omkjøringsvei for Hønefoss og en viktig innfart mot 
byen fra trafikken på 241 og Haugsbygd. Vegen har ikke tilfredsstillende gang og 
sykkelløsning. 
 
Fv 165 Viulveien 
Undergangen under jernbanen er en hindring for kjøretøy med stor høyde. 
 
Fv158 og fv 160 Vik – Svensrud – Leine – Botilrud 
 
Fv 177 Sokna – Tranby og  fv 169 Hønefoss som er en flaskehals på grunn av fri høyde 
mindre enn 4 m. 
 
 

Ringerikspakka 
Ringerikspakka omhandler veisystem i og rundt Hønefoss. Statens vegvesen har uttalt at de 
starter arbeidet med KVU mot slutten av 2012. Kommunen forventer at det startes opp 
snarest med dette arbeidet. 
 
Det er i dag stor trafikkbelastning på rv 35 gjennom Hønefoss sentrum. Eksisterende 
omkjøringsveg avlaster i liten grad sentrum. Trafikken er stor og barrieredannende med 
nærmere 19500 kjt/d i nordre del av Kongsens gate, 22400 kjt/d over bybrua og ca. 18000 
kjt/d i Hønengata. Signalregulerte kryss og kryssende kjøre- og gangtrafikk fører til 
kødannelser i rushtimene. Det er behov for fullfinansiering av Øvre Hønengata og  krysset 
på rv 35 ved Dronning Åstadsgate må utbedres. Det er behov for å bedre kapasitet på 
bruene. Kvernbergsundbrua har for smale gang og sykkel – felt, og det er dårlig 
restkapasitet på bæreevnen. Hønefoss bru er en flaskehals og det bør ny bruløsning fra 
Tippen til Vesterntangen. En ny bru over fra Tippen/ Petersøya til Vesterntangen vil være en 
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stor avlastning for trafikken i byen. Det er behov for flere gang og sykkelbruer på grunn av 
at elvene skaper barrierer. Hønefoss som sykkelby må inngå som en del ad Ringerikspakka. 
 
Mangel på en helhetlig langsiktig transportplan for Hønefoss gjør situasjonen for 
næringslivet problematisk. 
 
I 1999 startet Ringerike kommune arbeid med en kommunedelplan for nytt 
hovedvegsystem gjennom Hønefoss. Ringerike kommune behandlet planen 30.10.08 og 
fattet vedtak om utbedring av eksisterende veg, 0+. Detaljert innhold, kostnader og 
konsekvenser av alternativet var ikke utredet i planen. 
 
Rv 35 gjennom Hønefoss sentrum ble i forbindelse med forvaltningsreformen fylkesveg fra 
1.1.2010. Fylkeskommunen ønsker at videre planlegging av transportsystemet i Hønefoss 
ses i et langsiktig perspektiv og at veg, kollektiv og sykkel planlegges i sammenheng.  
 
Det er viktig å komme videre med planarbeidet i Hønefoss.  
 

Riksveger 
Riksveger er beskrevet i kommunens innspill til nasjonal transportplan og i forslag til vedtak. 
 

Rådmannens vurdering 
Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen har invitert kommunene til å komme med 
innspill i en tidlig fase av arbeidet med handlingsprogrammene for fylkesveger og riksveger. 
Dette gir en reell mulighet for lokalpolitikere til å påvirke innholdet i disse viktige 
dokumentene. Rådmannen legger til grunn at kommunens innspill i stor grad tas til følge.  
 
På et senere tidspunkt, når utkast til handlingsprogrammer er utarbeidet, blir det en formell 
høringsrunde. Da blir det en ny politisk behandling i kommunen.  
 
Ringerike kommune er stor i utstrekning, og med flere lange riks og fylkesvegstrekninger. 
Det er derfor naturlig at innspill fra vår kommune blir omfattende. Rådmannen mener det 
er et stort etterslep på oppgradering og nybygging av veier i vår kommune. Samtidig øker 
trafikken kraftig. Resultatet av dette er redusert fremkommelighet med de negative 
konsekvenser det har for befolkning og næringsliv. Det er behov for et kraftig løft 
veginvesteringene i regionen. 
 
 
Saksdokumenter 
 
Vedlegg:  
Fylkesvegstrategi, høringsuttalelse, brev datert 28.06.12 
NTP, høringsuttalelse 
Link Ringerike, påvirknings og kommunikasjonsstrategi 
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Brev fra Statens vegvesen datert 06.07.12 «Innspill fra kommunene til handlingsprogram for 
riksveger (2014-2017) 
Brev fra Buskerud fylkeskommune datert 10.07.12 « Innspill fra kommunene og 
kommuneregionene til handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 
 
Utrykte vedlegg: 
Fylkesvegstrategi 2014 – 2023, høringsutgave. 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 20.09.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef: Knut Helland 
 
Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Oppnevning av faste møtefullmektiger til forliksrådet fra 
Ringerike kommune 
 
Arkivsaksnr.: 12/3828  Arkiv: X43   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
217/12 Formannskapet 02.10.2012 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Fra Ringerike kommune oppnevnes det fem medlemmer til utvalget av faste 
møtefullmektiger til forliksrådet. 
 
For perioden 1.10.2012 - 31.12.2012 og for valgperioden 1.01.2013 - 31.12.2016 
oppnevnes: 
 

- Morten Hanssen, Solberg terrasse 8, 3058 Solbergmoen 
- Syver Fremgaard, Støalandet 54, 3513 Hønefoss 
- Torbjørn Bratvold, Soknedalsveien 12b, 3517 Hønefoss 
- Monica Juverud Sørstrøm, Samsjøveien 83, 3525 Hallingby 
- Dag Stenersen,  Gullovveien 8, 3534 Sokna 

 

Beskrivelse av saken 
 
Oppnevning av møtefullmektiger er hjemlet i tvisteloven og i tvistelovforskriften. I 
tvisteloven § 6-7(2)b heter det:  
 
«Som prosessfullmektig under møte kan partene dessuten bruke medlem av utvalget av 
faste møtefullmektiger etter sjette ledd.» 
 
I tvistelovforskriften § 3 heter det: 
 
«Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. 
Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall 
medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. 
Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I kommuner med mer enn 25.000 
innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i utvalget. Kommuner med mer enn 50.000 
innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 medlemmer, og i kommuner med mer enn 90.000 
innbyggere skal utvalget ha minst 10 personer. 
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Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig 
god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. 
Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den 
enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger 
ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.» 
 
Nåværende leder av forliksrådet har foreslått følgende oppnevnelser (alle er forspurt og 
bekrefter at de er villige): 
 

- Morten Hanssen, Solberg terrasse 8, 3058 Solbergmoen 
- Syver Fremgaard, Støalandet 54, 3513 Hønefoss 
- Torbjørn Bratvold, Soknedalsveien 12b, 3517 Hønefoss 
- Monica Juverud Sørstrøm, Samsjøveien 83, 3525 Hallingby 
- Dag Stenersen,  Gullovveien 8, 3534 Sokna 

 

Rådmannens vurdering 
  
Selv om det skulle bli etablert interkommunalt forliksråd for regionen/deler av regionen, 
anbefales det at det for hver kommune oppnevnes det antall medlemmer som 
kommunestyrene bestemmer og minimum det antallet som er bestemt i forskriften. 
Innbyggertallet var pr. 1.1.2012 for: 
 

- Hole    6322 innbyggere 
- Ringerike 29236 innbyggere 
- Jevnaker    6483 innbyggere 

 
Dette innebærer at det minimum oppnevnes tre faste møtefullmektiger fra hver av 
kommunene Hole og Jevnaker og minimum fem faste møtefullmektiger fra Ringerike 
kommune. 
 
Saksdokumenter 
 

• Ingen 
 
 
 
 Ringerike kommune, 05.09.2012 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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Taj Mahal - fornyelse av skjenkebevilling frem til 30. Juni 
2016. 
 
Arkivsaksnr.: 12/3199  Arkiv: U63 &18  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
218/12 Formannskapet 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Spicy Drammen AS org.nr 991 151 710 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 
gruppe 1, 2 og 3 for Taj Mahal, Stabellsgaten 1, Hønefoss. 

 
2. Mohammad Anser f. 14.11.1967 godkjennes som styrer for bevillingen og Bente 

Shahzad Alam f. 12.11.1971 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
 

3. For øvrig gjelder følgende: 
 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 
b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 
c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 
politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 
2012 – 2016. 

 
Sammendrag 
 
Taj Mahal, Stabellsgaten 1, er overført til ny eier i slutten av forrige bevillingsperiode, og 
det er derfor søkt om ny bevilling for Taj Mahal. 
Det er ikke innkommet noen negative merknader til søknaden fra høringsinstansene. 
Det søkes om samme type bevilling som stedet har hatt i flere perioder. 
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 
 
Innledning / bakgrunn 
  
Da firmaet har nye eiere, Spicy Drammen AS, er det i henhold til alkoholloven søkt om ny 
serverings- og skjenkebevilling.  Søknaden gjelder tillatelse til skjenking av alkoholholdig 
drikk i gruppe 1-3 og gjelder inneservering. 
Beskrivelse av saken 
  
Søknaden er oversendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Drammen, politiet og rusenheten for 
uttalelse. 
Det er ikke fremkommet noen negative merknader som har betydning for søknaden. 
 



  Sak 218/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

Forholdet til overordnede planer 
  
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016. 
 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 
 
Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler. 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 1.8.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 rådmann 
 
 
virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen 
 
saksbehandler: Kari Véien Denné  
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Ciro restaurant - skjenkebevilling frem til 30. juni 2016.  
 
Arkivsaksnr.: 12/3311  Arkiv: U63 &18  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
219/12 Formannskapet 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. CIRO Restaurant org.nr 970 110 356 gis bevilling for sluttet selskap for alkohol i 
gruppe 1, 2 og 3 for arealer ved CIRO Restaurant, Storgaten 8. 
 

2. Ingeborg E. Haakenstad f. 1.12.1948 
 

3. Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer. 
 

4. For øvrig gjelder følgende: 
 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 
 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 
 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 
samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 
politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

 
Sammendrag 

 
Da bevillingsperioden har utgått har Ingeborg Haakenstad søkt om fornyelse av 
skjenkebevilling for CIRO Restaurant.  
Stedet er ikke lenger restaurant, men driftes som selskapslokale og kun til sluttede selskap. 
Haakenstad har søkt om fritak fra kravet om stedfortreder, da det ikke er fast ansatte i 
firmaet, og stedet har heller ikke åpent daglig. 
 
Beskrivelse av saken 
  
CIRO driftes nå som selskapslokale og kun til sluttede selskap. 
Haakenstad har søkt om fritak fra kravet om stedfortreder, da det ikke er fast ansatte i 
firmaet, og stedet har heller ikke åpent daglig. 
 
Søknaden er oversendt skatteetaten, skatteoppkrever, rusenheten og politiet for uttalelse. 
 
Det er ikke innkommet noen negative merknader til søknaden. 



  Sak 219/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

Det har heller ikke vært negative merknader fra skjenkekontrollør i periodene stedet har 
hatt tilsvarende bevilling. 
 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 
 
Saksdokumenter 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 31.8.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 rådmann 
 
 
enhetsleder: Harald Lillo Pedersen 
 
saksbehandler: Kari Véien Denné  
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Bryggerikjelleren restaurant & bar as - serverings- og 
skjenkebevilling frem til 30. juni 2016. 
 
Arkivsaksnr.: 12/2289  Arkiv: U63 &18  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
220/12 Formannskapet 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
1.  Bryggerikjelleren Restaurant & Bar org. nr 897 324 482 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Bryggerikjelleren Restaurant & Bar, 
Kongensgate, Hønefoss 

 
2.  Anne Rua f. 24.10.1968 godkjennes som styrer for bevillingen og Trude Iren 

Bergheim f. 11.2.1973 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
 
3.  For øvrig gjelder følgende: 
 
a)  Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 
 
b)  Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 
 
c)  Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 
politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 
2012 – 2016. 

 
Sammendrag 

 
Bryggerikjelleren Restaurant & Bar AS er solgt, og det er derfor søkt om ny bevilling for 
Bryggerikjelleren. 
Det er ikke innkommet noen negative merknader til søknaden fra høringsinstansene. 
Det søkes om samme type bevilling som stedet har hatt i flere perioder. 
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 
 
Innledning / bakgrunn 
  
Da firmaet har nye eiere er det i henhold til alkohollovens søkt om ny serverings- og 
skjenkebevilling. 
Det søkes om bevilling for alkoholholdig drikk i klasse 1, 2 og 3, samt uteservering. 
 
Beskrivelse av saken 
  



  Sak 225/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

Søknaden er oversendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, politiet og 
rusenheten for uttalelse. 
Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 
 
Forholdet til overordnede planer 
  
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016. 
 
Juridiske forhold  
  
Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 
Stedet fikk bevillingen inndratt i tre dager i oktober 2009 for brudd på forskrift til 
alkohollovens §§ 4-1, 4-2 og 4-3. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Brudd på forskrift til alkohollovens §§ 4-1, 4-2 og 4-3 i 2009 kan ikke tillegges vekt da stedet 
nå har nye eiere. 
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 
 
Saksdokumenter 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 5.9.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 rådmann 
 
enhetsleder: Harald Lillo Pedersen 
saksbehandler: Kari Véien Denné  
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OPPDRAGSBESKRIVELSE SKOLELØSNING 2012-2013


For:Ringerike kommune
Prosjektnavn:Skolebehov/skoleløsning Hønefoss
Planlagt startdato:20/08-12 Planlagt sluttdato:01/06-13
Utfylt av:Magnar Ågotnes Dato:10/07-12


A ORGANISERING


OPPDRAG Tittel Navn Virksomhet/enhet


Oppdragsgiver Formannskapet Ringerike kommune Politisk


Oppdragseier Kommunalsjef Magnar Ågotnes Rådm. ledergruppe


Oppdragsleder Styringsgruppen Magnar Ågotnes Rådm. ledergruppe


Øvrige 


kontaktpersoner


Spesialrådgiver Geir Svingheim Rådmannens stab


PROSJEKTGRUPPE Tittel Navn Virksomhet/enhet


Prosjektleder Spesialrådgiver Geir Svingheim Rådmannens stab


Prosjektmedarbeider Økonomirådgiver Kjell Ottersen Økonomiavdelingen


Prosjektdeltakere ? Teknisk drift


? Miljø/Areal


? Eiendom


STYRINGSGRUPPE Tittel Navn Virksomhet/enhet


Leder Magnar Ågotnes Rådm. ledergruppe


Deltakere Knut E Helland Rådm. ledergruppe


Evt. ?? hele ledergr. Wenche Grinderud Rådmann


Elisabeth Vennevold Rådm. ledergruppe


Torbjørn Hansen Rådm. ledergruppe


REFERANSEGRUPPE Tittel Navn Virksomhet/enhet


Leder Arnfinn Baksvær HOK


Nestleder Arne Broberg HMA


Tillitsvalgt Gerd Solli Utdanningsforbundet


Deltakere Hermann Bay RKFU


? Rektor


Magnar Ågotnes Rådm. ledergruppe


 Referansegruppen gir innspill til styringsgruppen
 Prosjektgruppen får oppdrag fra og rapporterer til styringsgruppen
 Rådmannen lager saksfremstilling og innstilling
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B PROSJEKTBESKRIVELSE


Bakgrunn for prosjektet
FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS BY 


 Vedtak i Formannskapet Sak: 134/12: Saken utsettes for nærmere utredning.


 Rådmannen merket seg ønske om en vidtfavnende vurdering der hele 


skolestrukturen redegjøres og vurderes.


EFFEKTMÅL:
En utredning om framtidig skoleløsning som


 gir grunnlag for en beslutning om framtidig skolestruktur og tomtevalg


 ivaretar et optimalt skoletilbud til elevene innenfor gitte rammer (faglige og 


økonomiske)


RESULTATMÅL:
En utredning om framtidig skoleløsning som


 gir en oppdatertkartlegging av dagens situasjon


 konkretiserer premissene for valg av fremtidig skoleløsning


 beskriver ulike modeller og tomter for framtidig løsning i tråd med premissene


 tilrår framtidig skoleløsning og valg av skoletomt for ny/nye skoler


C AKTIVITETSPLAN –  Tiltak


Fase Start-


Dato


Beskrivelse Ansvarli


g


Evaluerin


g


Avslutte


t


Fase 


1


20.08 Politisk behandling - mandat Rådman


n


10.09


Klargjøre mandat og prosess


Prinsippsak og oppdragsbeskrivelse til 


politisk behandling i H-kom. 


Fase 


2


11.09 Kartlegging Pr. gr 30.10 30.10


Status skolebyggene:


Elevkapasitet, bygningsmessige tilstand 


utbyggingsmuligheter m.m. 


(skolebruksplan)


Faglige premisser: 


Pedagogiske kriterier, arealrammer 


inne/ute, skolestørrelser, trafikk-skyss, 


m.m.


Samfunnsutvikling:


Folketallsutvikling, bosettingsmønster, 


infrastruktur, elevtallsutvikling,


sambruk m.m.


Fase 


3


01.10 Forslag Pr.gr 31.12 31.12


Mulige skoleløsninger:


Ulike modeller for skoleløsning beskrives


Kartlegging av tomter:


 Vurdering ut fra kriterier 


(silingsrapporter)


Økonomi ved de ulike modellene


Foreløpig tilråding  


Fase 01.01 Politisk behandling/høring Rådman 31.01
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4 n


Politisk behandling av forslaget 31.01


Høringsrunde om utredningen


(evt folkemøter sammen med kommune-


plan vinteren 2013)


Pr.gr. 31.03


Oppsummering, konklusjon og tilråding


Fase 


5


01.04 Politisk sluttbehandling Rådman


n


01.06


Endelig politisk behandling med valg av 


struktur, skoletomt og framdriftsplan


 Referansegruppen møtes i august ved oppstart, og ved overgang til ny fase
 Styringsgruppen har månedlige møter med prosjektleder, evt. hele prosjektgruppen
 Politisk behandling


o September – mandat og prosess
o Januar – utredning og foreløpig tilråding før høring
o Mai – endelig behandling etter høringsrunde


D RESSURSRAMMER – ØKONOMI


BUDSJETTRAMMER (beløp  i 1000 kr)


Kostnader Inntekter/Finansiering


Tekst Beløp Tekst Beløp


Arbeid  – tidsforbruk  for prosjektleder  og øvrige  deltakere


Prosjektleder:


25 % 15/8-31/12-12 75 000,-


Prosjektmedarbeider:


5 dager 12 500,-


Andre prosjektdeltakere:


15 dager 37 500,-


Referansegruppe /styringsgr 30 000.-


Andre kostnader:  Kurs,  reiser,  innkjøp  etc.


Ekstern konsulent vurderes ift 


deler av prosjektet


SUM BUDSJETT 155 


000,-


E AVKLARING


Hva Beskrivelse


Navn på 


støtteperson


Geir Svingheim


Støtter i forhold til Prosjektledelse


Prosess-støtte


Ønsket resultat Utrede scenarier og konsekvenser for ulike skolemodeller i sentrale 


deler av Ringerike, som gir grunnlag for valg av skoleløsning


Rolle Prosjektleder


Levering Oppdragsbeskrivelse 


Prosjektplan


Evalueringer av prosjektplan
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Sluttrapport


Tidsbruk Ca. 25 % stilling fra 15/8-12 -31/12-12.


Avhengig av godt samarbeid med oppdragsgiver, styringsgruppe, 


prosjektgruppe for å kunne gjøre dette innenfor rammen som er 


skissert..


F RAPPORTERING


Rapportering:  Ja X  Nei  ______


Avsender: Prosjektgruppen
Mottaker: Styringsgruppen
Frekvens: Månedlig Første rapport: 1/10-12


Sluttrapport?   Ja X  Nei  _______
Ansvarlig: Prosjektleder Frist: 31/12-12


Sluttevaluering? Ja X Nei _______
Ansvarlig: Prosjektleder  og styringsgruppe Frist: 31/12-12


G UNDERSKRIFTER


Oppdragsleder:


Støtteperson:








A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP


GEN. FORS. SAK NR:  04 /2012       Biogassanlegg og renseanlegg for biogass. 
       Godkjenning av investeringsramme.


STED/DATO: Jevnaker, 02. oktober.2012


SAKSBEHANDLER: Amund Bø


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAKGRUNN:


26.02.2008 Styresak 01/2008. Vedtak om at administrasjonen utarbeider kostnadsoverslag 
for en ny linje ved biogassanlegget.


02.05.2008 HRA sender søknad om utvidet utslippstillatelse til Fylkesmannen i Oppland


03.04.2009 HRA får avslag fra Fylkesmannen i Oppland. Krav om nye tiltak.


17.12.2010 Alle tiltak er utført. HRA sender ny søknad til Fylkesmannen.


30.05.2011 HRA får nytt avslag fra Fylkesmannen.
17.06.2011 HRA sender klage, på Fylkesmannens vedtak, til Klima- og 


forurensningsdirektoratet (Klif).


01.03.2012 Klif opphever Fylkesmannens vedtak.


11.07.2012 HRA får ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen som tillater mottak av 20.000 
tonn våtorganisk avfall pr. år til produksjon av biogass.    
Klagefrist er satt til den 22. august 2012.


Hvorfor utvide biogassanlegget og rense biogass?
1 Sikre lønnsomhet og konkurransefordeler i markedet ved å tilby den beste 


behandlingsmåten for matavfall med hensyn til miljø og klima.


2 Sikre anlegget mot driftsstans ved å bygge to separate linjer. Dette vil forebygge 
gassutslipp som forårsaker lukt.


3 Gjøre en innsats for klima og miljø ved å produsere fornybar energi i form av biogass 
til bildrivstoff. Dette er i tråd med internasjonale, nasjonale og lokale politiske 
målsettinger om reduserte klimagassutslipp.


4 Styrke teknisk og faglig kompetanse i bedriften ved å etablere nye arbeidsplasser, og å 
utvikle en pionerbedrift innen biogass.


5 Utnytte matavfall og gass fra gammelt deponi som råstoff til et høyverdig, 
miljøvennlig og lønnsomt produkt. 


 







Luktutfordringer
Lukt fra deponi og kompostanlegg har vært årsak til skepsis til utvidelse av biogassanlegget. 
Derfor har det gått fire år fra første søknad til ny utslippstillatelse.
To luktundersøkelser har vist at det er deponiet og kompostering av matavfall som har vært de 
største kildene til luktplager fra Trollmyra. Deponiet ble nedlagt i 2009, og kompostanlegget 
for matavfall ble stanset i 2010. I etterkant har luktplagene blitt sterkt redusert, selv om 
biogassanlegget har vært i drift. Et biogassanlegg er et lukket system, men kan ved driftsuhell 
slippe ut gass som lukter. Man skal også være klar over at deponiet stadig vil slippe ut noe 
gass, og at vi fortsatt  komposterer hageavfall på området.
Klif mener imidlertid at tiltak som er utført, sammen med resultatene fra luktundersøkelsene, 
viser at det er forsvarlig å utvide anlegget. Dette fordi en utvidelse vil medføre to separate 
linjer som vil bedre driftssikkerheten.


Råstoff og gassproduksjon
Tross stadig god tilgang på fossil energi, er det heldigvis stor interesse for å ta i bruk fornybar 
energi som ikke fører til økt drivhuseffekt.
Det HRA kan bidra med i denne sammenheng er restavfall og trevirke til forbrenning, samt 
produksjon av biogass fra matavfall. Biogass bidrar best i klimasammenheng når det brukes 
som bildrivstoff.
Tilgang på matavfall er en begrenset ressurs, og på landsbasis dreier det seg om en 
energimengde på ca. 0,9 TWh. Dette utgjør ca. 15 % av tilgjengelig produksjon av biogass i 
Norge. Det vil ikke bli så mange biogassanlegg basert bare på matavfall, og det vil 
sannsynligvis bli noe konkurranse i markedet om dette råstoffet. Konkurransen vil varierende 
i takt med offentlige støtteordninger både i Norge og i våre to nærmeste naboland. 
Sverige er et foregangsland når det gjelder bruk av biogass, og Danmark har i vår fått nye mål 
vedrørende økt satsing på biogass, samt støtteordninger som er vesentlig bedret.
 Norge eksporterer i dag både ubehandlet matavfall og biologisk substrat til Sverige og 
Danmark. Danmark har foreløpig få anlegg som tar i mot ubehandlet mat. 
Regjeringen har varslet en egen strategi for bruk av biogass, og erfaringen viser at Norge ikke 
kan sitte å se på at avfall, som en ressurs, blir eksportert til andre land pga ulike 
tilskuddsordninger. Jevnfør eksport av restavfall.
Så langt har HRA et anlegg som har lave årskostnader pr. tonn behandlet matavfall, og vi 
mener vi skal kunne konkurrere i et marked.


Den nye klimameldingen, stortingsmelding 21 av 25. april 2012, inneholder mye stoff om 
biogass, men beskriver få virkemidler. 
Det var derfor gledelig at partene i klimaforliket på Stortinget, den 7. juni 2012, ble enige om 
å utarbeide en egen strategi for  biogass. Avfall Norge har gitt flere innspill. Blant annet bør 
utsortering av matavfall til biologisk behandling økes til min 50 % både for husholdninger og 
næringslivet. 
Regjeringen har også varslet en ny avfallsmelding i løpet av 2012, hvor blant annet EUs 
rammedirektiv om avfall må tas hensyn til i større grad enn tidligere.


Myndighetene har tidligere innført forbud mot deponering av matavfall, og neste skritt bør 
være å forby brenning av matavfall. Dette har vært diskutert innen bransjen i EU, men ting 
skjer ikke så fort.


Når behandling av matavfall legges ut på anbud, er det ofte satt krav til hvordan dette råstoffet 
blir sluttbehandlet. De som kjøper behandlingstjenester, ønsker en høyverdig utnyttelse med 







størst mulig positiv klimaeffekt. Det kan man lett forstå, når selskaper/kommuner skal 
argumentere ovenfor sine kunder om nytten av kildesortering.
Derfor er det viktig å ligge i forkant i denne konkurransen. Produksjon av strøm fra matavfall, 
vil da tape i kampen mot produksjon av drivstoff basert på matavfall. Hvis vi fortsetter dagens 
produksjonslinje, vil vi egentlig bygge ned anlegget.
Med 80 % utnyttelse av anlegget vil vi kunne produsere 1,4 mill m3 gass til drivstoff, 
biometan. Dette tilsvarer 1,5 mill liter diesel. Bruk av denne mengde biogass vil redusere 
utslipp av CO2 med 4.000 tonn pr. år.
For å følge opp intensjonen med gassbruk og redusert utslipp, har vi gjennomført en 
anbudsrunde for innsamling/transport av husholdningsavfall med krav om bruk av gassdrevne 
biler.
Det er ingen grunn til å vente. Vi regner med at en egen strategi for biogass i Norge vil øke 
bruken av denne fornybare energikilden, og HRA-regionen ønsker å være i forkant.


VURDERING


Tillatelser
- Ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen, datert 11.07.2012, er gitt. 
- Tomta er regulert til avfallsbehandling/industri.
- Det må søkes byggetillatelse for nye tanker. Lite aktuelt med økt bygningsmasse.
- Trenger 2/3-dels flertall fra generalforsamlingen ved samlede investeringer over 29 


mill kroner pr. år. 
Nødvendig låneopptak ligger i størrelsesorden 35 mill kroner.


Anbud
Etter flere år med drift av dagens biogassanlegg, har vi kommet fram til et konsept som virker 
bra. Det kan derfor være naturlig å bygge linje to etter samme prinsipp, men vi skal være åpne 
for nytt utstyr og andre løsninger.
Pga lov om offentlige innkjøp, kan vi ikke bestille en utvidelse fra tidligere leverandør uten 
videre.
Anbudspapirer vil bli utarbeidet i høst, og utlyst på Doffin/TED basen.


Økonomi


Kalkyle investering
Ny biogasslinje kr. 18.700.000,-
Renseanlegg gass kr. 17.000.000,-
Uspesifisert kr.  4.000.000,-
Planlegging/prosjektering kr.  2.000.000,-
Sum kr. 41.700.000,-


Finansiering
Låneopptak kr. 35.000.000,-
Egenkapital
Tilskudd fra ENOVA kr.   5.838.000,-
Egen finansiering kr.      862.000,- kr.   7.700.000,-
Sum kr. 41.700.000,-


Tilsagn om tilskudd fra Enova er mottatt. Dette er på 14 % av investeringen.







Egenkapital, tilskudd fra Enova + egene midler,  utgjør til sammen 16 %.
Tidligere har låneopptak vært knyttet til tidsrom hvor HRAs eiere har forpliktet seg til å bruke 
HRA. Alle våre eiere, unntatt Jevnaker kommune, har vedtak om å benytte HRA til 2023.
Vi ønsker i forbindelsen med denne utbyggingen å bruke en nedbetalingstid på femten år, og 
samtaler med vår bankforbindelse tilsier at dette bør kunne gå uten å endre dagens vedtak i 
eierkommunene. 
 


Budsjett i tusen kroner for biogassanlegget


2013 2014 2015 2016 2017 2018
Årskostnad   6.959 9.439 13.679 13.679 13.679 13.679
Inntekter   4.182 9.947 14.121 16.054 16.054 16.054


Resultat -2.777    508      441   2.374    2.374   2.374


Kommentarer til budsjett.
- Underskudd 2013 dekkes av egne midler.
- Bruker lånerente på 6 % og nedbetaling på femten år.
- Bruker bare 80 % utnyttelse av kapasiteten på anlegget i beregningene.
- Avtale med AGA AS sikrer salg av gass.
- Betaling for mottak av våtorganisk avfall er lik dagens konkurransepris med Sverige.
- Lønn til to nye stillinger er lagt inn.
- Gjenstående kapitalkostnader på dagens linje er med.


Følgende endringer kan forverre regnestykket:
- Renteoppgang. Prognoser tilsier imidlertid fortsatt lave renter. 10 års fastrente ligger i 


dag på ca. 4,5 %. 
- Salg gass til drivstoff. Gassprisen følger indeks for diesel og konsumpris. Små sjanser 


for noe særlig nedgang.
- Offentlige avgifter. Her ligger kanskje den største usikkerheten fordi sentrale 


myndigheter, så langt, ikke har noen strategi for bruk av biogass. 


Utfordringer:
- Konkurranse fra norske anlegg. Lillehammer, Oslo og Drammen.
- Eksport av matavfall eller forbehandlet matavfall til Sverige og Danmark.
- Selskaper/kommuner slutter med kildesortering eller lar være å innføre ordningen.
-


Følgende momenter er positive:
- Vi har landets rimeligste anlegg i investering pr tonn behandlet matavfall. 
- God gassproduksjon gir dermed lav investering pr m3 produsert gass.
- Sentral plassering med hensyn til det største markedet for gass til drivstoff, Oslo med 


omegn.
- Regjeringen kommer med egen strategi for biogass.
- Stadig økt bekymring for forurensning fra fossilt bildrivstoff. Man trenger rent 


drivstoff i byer.
- Avfall Norge er pådriver for økt sortering og biologisk behandling.







Tilgang på råstoff
Skal vi nå målet i de økonomiske beregningene, trenger vi å øke mottaket med ca. 9.000 tonn 
pr. år på sikt. Det vil si litt over en dobling av dagens mottak.
Vi må være mer aktive enn vi er i dag. I dag sier vi oftere nei enn ja på forespørsler om å ta 
imot matavfall.
Flere kommuner og interkommunale selskaper skal legge ut behandling av matavfall på anbud 
de nærmeste årene, og i tillegg må vi være med å konkurrere om råstoff fra næringslivet.
Med lave årskostnader og god miljømessig behandling av avfallet, har vi tro på å lykkes i 
konkurransen.


Renseanlegg for gass
Vi har en intensjonsavtale med MemfoAct AS om utvikling av en rensemetode basert på 
carbonfiber, men ingen kjøpeplikt. Denne type anlegg må legges ut på anbud.


Levering av gass
Avtale inngått med AGA AS. Oppstartpris er gitt. Denne indeksreguleres med hensyn til 
dieselpris og konsumpris.


Videre framdrift:
- 2012 juni prosjektstart
- 2012 oktober investeringssak til generalforsamlingen
- 2012 november ferdig planlagtanbudsrunde 
- 2013 februar byggestart
- 2013 oktober prøvedrift
- 2013 desember ordinær drift
- 2014 januar prosjekt slutt


Bioregion Hadeland-Ringerike
Hadeland og Ringerike regionen har vært svært aktive innen fornybar energi. Vi kan trekke 
fram Bioreg Hadeland og BioRingerike, og alle HRAs eierkommuner har etablert 
klimaplaner.
Vi har fjernvarmeanlegg i Hønefoss, fjernvarmeanlegg kombinert med kunstisbane i 
Jevnaker, flere fjernvarmeanlegg i Lunner og Gran. Hadelandskommunene har hatt en stilling 
som klimapåpdriver, og satser på en slik stilling igjen.
Dette betyr en positiv satsing i riktig miljøretning, og får vi i tillegg produksjon av rent 
bildrivstoff, basert på avfall som råstoff, er vi kommet et stykke til  på vegen mot et 
bærekraftig samfunn.
Et samfunn basert på en ressurs som ikke varer evig, fossil energi, er på sikt ikke bærekraftig. 


Vi er ikke alene om å satse innen dette området, så tiden er moden for handling. Ytterligere 
utsettelse i påvente av avfallsmelding eller strategisk plan for biogass fra sentralt hold, vil 
gjøre at vi taper tid og marked.


 Det er handling som gjelder, når det er snakk om å gjøre noe for å møte klimautfordringen.







Konklusjon


- Prosjektet er lønnsomt og vil sikre og videreutvikle de investeringene som allerede er 
gjort av HRA.  En videre utsettelse kan svekke den gode posisjonen HRA har bygget i 
dette markedet.


- Prosjektet er viktig for å utvikle et driftssikkert anlegg med redusert risiko for 
luktutslipp.  Dette er også anført av konsesjonsgivende myndigheter.


- Prosjektet er helt i samsvar med både HRA’s strategi og de miljø- og klimamål som er 
satt av lokale og nasjonale myndigheter.


FORSLAG TIL VEDTAK:


1 Basert på en investeringskalkyle på 41,7 mill kroner, vedrørende utvidelse av 
biogassanlegget pluss etablering av et renseanlegg for biogass på Trollmyra, 
godkjennes følgende investering:


Låneopptak kr. 35.000.000,-
Egenkapital
Tilskudd fra ENOVA kr.   5.838.000,-
Egen finansiering kr.      862.000,- kr.   7.700.000,-
Sum kr. 41.700.000,-
 


Jevnaker, 20.08.2012


--------------------------------
Amund Bø








A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP


GEN.FORS.SAK NR:  05 /2012 Styrehonorar i HRA AS 


STED/DATO: Jevnaker,  02. oktober 2012          


SAKSBEHANDLER: Amund Bø


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAKGRUNN:
Spørsmål om styrehonorar, størrelse og regulering, ble tatt opp på ordinær 
generalforsamlingen i HRA 2012.
I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling, passer det å ta med denne saken.


Lov om aksjeselskaper, § 6-10. Godtgjørelse
Godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatører fastsettes av 
generalforsamlingen. Ved konkurs bortfaller retten til godtgjørelse fra konkursåpningen. 


VURDERING
Størrelse på godtgjøring
Styrehonorar fra 2007 til 2012 pr. år:


- Styreleder kr.  60.000,-
- Styremedlem kr.  30.000,-
-


Honoraret har variert litt etter arbeidsmengde. Dagens satser gjaldt også i 2000, men fra 2001 
ble satsene redusert pga mindre arbeidsmengde og styret mente de lå noe høyt.. I perioden 
2001 til 2006 var beløpene kr. 50.000,- og kr. 25.000,-. Satsene ble justert opp fra og med 
2007 til dagens nivå.


Lønnsøkningen for ansatte i HRA har vært ca. 22 % fra 2007 til 2012.
Det vil være naturlig å justere dagens honorar med denne økningen. I så fall havner vi på 
kr. 74.000,- for leder og kr. 37.000,- for styremedlemmer.  


Hvis man ser på antall styremøter og antall saker, så har utviklingen vært som følger:


År Antall styremøter Antall styresaker
1999 11 24
2000 11 24
2001 9 29
2002 8 9
2003 7 13
2004 6 9
2005 6 9
2006 9 13
2007 9 13
2008 7 12
2009 5 10
2010 6 9
2011 7 12







Dette viser en stabil saksmengde de siste årene, og at det skjedde en nedgang i antall 
styresaker etter 2001.
Prøver man med noen tall kan man sette et snitt på antall styremøter pr. år til 7,8 og antall 
saker til 14,3 pr. år i denne perioden. Regner man 7 timer, inkludert forberedelse, pr. møte, 
ender man opp med et snitt på ca. 55 timer pr. år. Plusser man på litt for generalforsamling, 
høstmøte og eventuelle andre møter, kan man sikkert anslå timebruken til 70 timer pr. år.
Matematisk gir dette en timelønn for et styremedlem på kr. 428,-.
Det er ikke nødvendigvis slik man skal regne, men det gir et lite økonomisk bilde.
I tillegg kommer ansvar, oppfølging, lesing av fagartikler, samtaler med kunder, 
tankevirksomhet og litt plunder og heft. HRA har styreforsikring.
 På den andre siden må man regne med at styremedlemmer får noe tilbake i form av 
interessante saker, får være med å bestemme utviklingen av et selskap, treffe mange hyggelig 
og kunnskapsrike personer, lære om et spennende og viktig fagfelt samt delta i denne delen av 
samfunnsutviklingen.


Vi har sendt en forespørsel til tilsvarende selskaper, og fått følgende svar:


Selskap Omsetning i 
mill kroner 
2011


Antall 
innbyggere


Honorar 
styreleder i kr.


Honorar 
styremedlem i kr.


HRA AS 96 63000 60.000 30.000
GLØR IKS
Gausdal, Lillehammer og 
Øyer 


61 38000 55.000 25.000


ROAF IKS
Romerike Avfallsforedling


164 164 80.000 40.000


Hallingdal Renovasjon IKS 53 20000 30.000+750 pr. 
møte


10.000 +750 pr. 
møte


GIR IKS
Glåmdal intk. renovasjon


44 36800 51.000* 30.000*


VKR IKS
Valdres komm. renovasjon


63 17900 26.000 + 780 pr. 
møte


780,- pr. møte


GLT-Avfall IKS
Gjøvik, Land og Toten


45,8 69400 32500+ 1000 pr 
møte


Nestleder 15000+ 
1000 pr møte
Øvrige 12500 + 
1000 pr møte.


ØRAS 
Øvre Romerike 
Avfallsselskap IKS


50 65921 45.000 9.000


*Styrets leder:  8,5% av daglig leders lønn      Styremedl:       5% av daglig leders lønn


Det er ingen prinsipielle forskjeller i ansvar for styremedlemmer i et IKS-selskap i forhold til 
et AS. 


Godkjenning av godtgjørelsen
I dag praktiserer vi en ordning hvor godtgjøring til styret for et bestemt år,  blir godkjent av 
generalforsamlingen året etter.







Ved dette systemet kan man vurdere styrebelastningen i det aktuelle året, og fastsette 
godtgjøring i forhold til innsats året etter.
Man kan også velge seg en annen ordning hvor generalforsamlingen vedtar godtgjøring for 
inneværende år, eller for kommende år. Ved siste alternativ vil man få vedtatt godtgjøring inn 
i budsjettet med riktig tall, men ved større endringer vil man kanskje måtte fravike vedtatte 
satser. 


  


FORSLAG TIL VEDTAK:


1 Godtgjøring til styremedlemmene gjelder for det året ordinær 
generalforsamling fastsetter godtgjøringen. Utbetaling skjer året etter. 


2 Godtgjøring til styret for 2012 vedtas på ekstraordinær generalforsamling 
høsten 2012.


3 Godtgjøring for 2012 settes til:
Styreleder kr. 70.000,-
Styremedlem kr. 35.000,-


Jevnaker,     20.08.2012


--------------------------------
Amund Bø
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Nytt reglement, 
som følge av ny forskrift om kommuners finansforvaltning, ble vedtatt av 
kommunestyret 24.6.10, sak 61/10. I tråd med finansreglementet, skal det 
rapporteres hvert tertial og årsrapporten skal utgjøre en separat rapport 
vedrørende finansforvaltningen, adskilt fra den ordinære årsrapporten. 


Overordnet finansiell strategi og stilling
Følgende finansielle strategi er lagt til grunn 2. tertial 2012, i tråd med 
finansreglementet: 


”Med utgangspunkt i kommunelovens grunnprinsipper om optimal utnyttelse av tilgjengelige 
ressurser og med sikte på å kunne gi et best mulig stabilt tjenestetilbud, skal finansforvaltningen:
 Sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien skal bidra til 


stabilitet og langsiktig finansforvaltning.
 Finansforvaltningen skal forvaltes som en helhet hvor en søker å sikre en rimelig avkastning 


samt stabile og lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer.
 Kommunen skal ikke investere i kompliserte produkter som krever daglig oppfølging.”


Utviklingen i netto finansutgifter
Ved å bruke den overordnede finansielle strategien skal kommunens 
finansportefølje forvaltes slik at en søker å oppnå lavest mulig netto 
finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Målsettingen for avkastningen 
og kommunens netto finansutgifter fastsettes av kommunestyret gjennom den 
årlige budsjettbehandlingen. 


Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra 
sel�skaper og mottatte avdrag på utlån som inntektsføres i 
investeringsregnskapet. Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på 
investeringslån samt avdrag på startlån og etableringslån som utgiftsføres i 
investeringsregnskapet.
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Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2011-2012:  


(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)


Mill. kr
Regnskap 


2011
2. tertial 


2011
2. tertial 


2012 


Revidert 
årsbudsjett 


2012
Renteinntekter og utbytte -32 -24,6 -16,7 -28,5
Gevinst fin.instrumenter 0 0 0 0
Sum finansinntekter -32 -24,6 -16,7 -28,5
Renteutg., provisjoner m.m 32,8 13,9 9,7 37,8
Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0
Avdrag på lån 42,6 33,8 20,5 42,1
Sum finansutgifter 75,4 47,7 30,2 79,9
Netto finansutgifter 43,4 23,1 13,5 51,4


Netto finansutgifter per 2.tertial 2012 er noe lavere enn på samme tidspunkt i 
2011. Avdragsutgiftene er lavere sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, 
fordi det ble foretatt ekstraordinære nedbetalinger av investeringsgjeld i 2011. 
Renteinntekter og utbytte er lavere fordi utbyttebetalingen fra RIK er redusert 
med 9,7 mill. kroner.


Det er verdt å merke seg at gjennomsnittlig vektet flytende rente for den delen 
av låneporteføljen som ikke har fastrente var om lag 2,93 prosent i 1. tertial 
2012. I 2. tertial 2012 har den vært 2,5 prosent. Gjennomsnittlig beregnet 
flytende rente for hele 2012 er 2,6 prosent som også inkluderer en lavere 
rentesats i 3. tertial. Dette er vesentlig lavere enn budsjettforutsetningen på 3,5 
prosent og er hensyntatt i prognosene lagt frem i månedsrapportene til 
kommunestyret.


Det største enkeltlånet i porteføljen ble konvertert til fastrentelån på slutten av 
2011. Renten på lånet er budsjettert med 3,5 prosent, mens fastrenten på lånet 
er 2,76 prosent og er en vesentlig årsak til lavere renteutgifter i årsprognosen. 
Samtidig ser det ut som vektet flytende rente for hele året blir en god del lavere 
enn budsjettert rente (2,6 prosent mot 3,5 prosent) og er et viktig bidrag til 
forbedringen i prognosen for året.


Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis 
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en 
oversikt over dette. 
(Beløp i mill. kroner) Regnskap 2011 2. tertial 2011 2. tertial 2012
Kortsiktig plassering 
(kasse, bankinnskudd og 
obligasjoner) 123,6 248,4 196,6
Langsiktig plassering 
(aksjer og andeler i selskaper og 
kommunale samarbeid) 192,8 192,7 196,5
Gjeld -900,4 -1 036,0 -966,2
Samlet nettoverdi -584,0 -594,9 -573,1
Samlet nettoverdi er noe mindre negativ 2.tertial 2012 i forhold til 2. tertial 
2011. Gjeldsnivået er redusert fra samme periode i fjor som en følge av den 







4


nevnte ekstraordinære nedbetalingen i 2011. Dog er låneopptaket til 
investeringer i 2012 om lag 30 mill. kroner høyere enn i 2011.


Utviklingen i markedet
Figuren nedenfor viser utviklingen i styringsrenten og pengemarkedsrenten fra 
januar 2008 til august 2012. 
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Renteutviklingen  2008-2012


Styringsrente Nominell 1 mnd NIBOR  (pengemarkedsrente)


Norges Bank har i sin pengepolitiske rapport i mars anslått at styringsrenten ville 
bli holdt på dagens nivå det nærmeste året, 1,5 %. En samlet vurdering av ny 
informasjon siden da endrer ikke vesentlig ved dette bildet.


Styringsrentene er nær null i mange land, og den forventede oppgangen i 
rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid. Svake vekstutsikter i Europa og en 
sterk krone bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten 
blant norske bedrifter som møter internasjonal konkurranse.
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Grafen viser hvilke forventninger Norges Bank, DNB og markedet generelt har til 
utviklingen i rentenivået frem i tid.
Tendensen den senere tid har vært at de norske rentebanene frem i tid (FRA) 
trekker noe ned, mens renten i andre europeiske land trekker enda mer ned.  
Markedet priser for tiden inn en viss sannsynlighet for rentekutt i Norge, men 
ikke mye.


Forvaltningen av finansielle aktiva
Aktiva betegner kommunens finansielle eierandeler som inngår i en 
investerings�portefølje. Det kan for eksempel være kontantinnskudd, verdipapirer, 
aksjer, obligasjoner mv. Det skilles mellom langsiktige og kortsiktige aktiva. I 
kommunens finansreglement er kortsiktige finansielle aktiva definert som ledig 
likviditet og andre midler beregnet til driftsformål. Langsiktige finansielle aktiva 
er midler adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, og skiller seg 
fra sistnevnte ved at forvaltningen av disse midlene ikke er utslagsgivende for 
kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. I det følgende blir det rapportert på 
kortsiktige og langsiktige finansielle aktiva hver for seg. 


Kortsiktige finansielle aktiva
Etter Kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine 
betalingsforpliktelser til forfall. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler 
beregnet for driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy 
likviditet.


Kommunens likvide midler vil bestå av følgende deler: 
 Driftslikviditeten: skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge 


av tidsforskjell mellom inn- og utbetalinger. Driftslikviditeten inkluderer 
trekkrettighet i konsernkontosystemet.  


 Overskuddslikviditet: kortsiktig likviditetsoverskudd bestående av likvide 
midler utover den nødvendige driftslikviditet.


Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos 
hovedbankforbindelsen. Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan 
gjøres innenfor den investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen. 
Overskuddslikviditet plasseres på høyrentekonti eller papirer med tilsvarende 
sikkerhet.
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Ringerike kommune har til en hver tid i 2. tertial 2012 hatt likviditet til å dekke 
sine betalings�forpliktelser ved forfall. Det er vanlig at store virksomheter, som 
kommunen, har en trekkrettighet hos sin hovedbankforbindelse som kan brukes 
ved behov for likviditet, dvs. når kommunen periodevis ikke har nok penger til å 
betale regninger og lønn. Siden Ringerike kommune er i ROBEK registeret, må en 
trekkrettighet godkjennes av Fylkesmannen. Det er søkt om 200 mill. kroner i 
trekkrettighet for 2012. Fylkesmannen har godkjent dette, men anmoder 
kommunen om å bruke trekkrettigheten i svært begrenset grad. Trekkrettigheten 
er ikke benyttet hittil i 2012, da likviditeten har vært bedre enn forventet. Det er 
mulig trekkrettigheten må benyttes mot slutten av året. 


Forholdet mellom omløpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige 
fordringer) og kortsiktig gjeld indikerer kommunens betalingsevne/likviditet: 


(Beløp i hele kroner)
Omløpsmidler Regnskap 2011 2. tertial 2011 2. tertial 2012
Kortsiktige fordringer 105 080 064         82 301 434           40 782 480         
Premieavvik 71 265 515           66 355 115           71 265 515         
Kasse, bankinnskudd 123 589 489         248 388 509          196 589 591       
Obligasjoner 15 000                 17 000                  15 000               
Sertifikater -                      -                       -                    
Aksjer og andeler -                      -                       -                    
Sum omløpsmidler 299 950 068         397 062 058          308 652 586       


Kortsiktig gjeld
Kassakredittlån -                      -                       -                    
Annen kortsiktig gjeld 256 687 231         193 415 915          163 586 452       
Premieavvik 3 486 116            -                       3 486 116          
Sum kortsiktig gjeld 260 173 348         193 415 915          167 072 568       


Likviditetsgrad 1 1,15                    2,05                     1,85                  


Likviditetsgrad 2 0,48                    1,28                     1,18                  


Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom 


omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 


Likviditetsgrad1 bør ikke være lavere enn 


tallet 2. Det betyr at omløpsmidlene bør 


utgjøre mer enn dobbelt så mye som den 


kortsiktige gjelden. 


Likviditetsgrad 2viser forholdet mellom 


de mest likvide omløpsmidleneog 


kortsiktig gjeld. 


Bør ikke være lavere enn tallet 1. Det 


betyr at de mest likvide omløpsmidlene i 


sum bør være større enn den kortsiktige 


gjelden. 


Som det fremkommer av oversikten over, har likviditeten svekket seg noe i 2. 
tertial 2012 i forhold til samme tid i 2011, men det har ikke på noe tidspunkt 
vært behov for å bruke av innvilget driftskreditt.


Svak likviditetsgrad skyldes flere år med driftsunderskudd og et be�tydelig bokført 
premieavvik, det vil si at innbetalt pensjonspremie har vært høyere enn beregnet 
pensjonskostnad. Ved utgangen av 2011 var akkumulert driftsunderskudd 94,9 
mill. kroner, mens akkumulert premieavvik var 67,8 mill. kroner inkludert 
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arbeidsgiveravgift. For å unngå videre tapping av likviditeten må kommunen 
styrke sine økonomiske resultater, og helst avsette midler til en buffer. 


Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto per 
utgangen av august og likviditetsbudsjettet. Konsernkontoen omfatter samtlige 
tilgjengelige kontanter (bortsett fra mindre kontantkasser i enkelte virksom�heter 
og en mindre buffer hos gammel hovedbank). Midlene inkluderer også bundne 
fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.
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Justert likviditetsbudsjett 2012


Justert periodisert likviditetsbudsjett


Faktisk saldo


Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med budsjett. Mot 
slutten av 1.tertial var imidlertid den faktiske likviditeten bedre enn ventet. Dette 
skyldes blant annet at årets lån til investeringer ble tatt opp. I perioder av 2. 
tertial ser det ut som likviditeten er litt dårligere enn budsjettert, men det 
skyldes at innbetalinger og utbetalinger ikke har inntruffet nøyaktig på 
budsjetterte datoer. I slutten av 2. tertial er faktisk saldo høyere enn budsjett.


Risikoen i nåværende plassering av driftslikviditeten vurderes som meget lav, da 
midlene er plassert som innskudd i bank.


Langsiktige finansielle aktiva 
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på 
en slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både 
dagens og fremtidige innbyggere til gode.


Ringerike kommune har i 2. tertial 2012 ikke hatt langsiktige finansielle 
plasseringer i form av kompliserte instrumenter. Kommunen har imidlertid en 
rekke eier�andeler i selskaper. Av disse er eierandelen på 88 prosent i 
Ringerikskraft AS den vesentligste. Denne eierandelen er oppført i kommunens 
balanse til en verdi av 140,6 mill. kroner (880 aksjer). Aksjer har ikke noe avtalt 
avkastning, men gir rett til utbytte fra foretaket når slikt blir besluttet utbetalt. 
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Ringerike kommune har budsjettert med en andel av utbytte fra Ringerikskraft 
med 21 mill. kroner i 2012. Et lavere utbytte for 2011 ble besluttet på det 
ordinære eiermøtet. Utbyttet er fastsatt til 11,4 mill. kroner, eller 9,6 mill. kroner 
lavere enn budsjett. 


Forvaltningen av finansielle passiva
Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansavtaler er å skaffe 
kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at den påføres 
vesentlig finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng 
usikkerhet mht. fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje. 
Det skal vurderes å bygge en låneportefølje med ulik tid til forfall, slik at 
kommunen ikke opplever et (re)finansieringsproblem dersom rentenivået endres.
Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. Styring 
av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og 
rente�bindings�periode i forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og 
innenfor et aksept�abelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og 
stabilitet i låne�kostnader.
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:
 Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for 


renteregulering/forfall.
 Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet 


rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.
 Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % (lån med 


rentebinding 1 år frem i tid og over).
 Enkeltlån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede 


låneporteføljen.
 Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den 


samlede låneporteføljen.


Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 
2. tertial 2012: 


(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje
Per 30.04.2012 862,9                   118,6             981,5                          
Periodens avdrag 14,5                     0,8                15,3                            
Ekstraordinære avdrag -                       -                -                              
Periodens låneopptak -                       -                -                              
Per 31.08.2012 848,4                   117,8             966,2                          
(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.) 


Fylkesmannen har godkjent låneopptak til investeringer på 80,576 mill. kroner i 
2012. Årets lån til investeringsformål er tatt opp i 1.tertial. 


Fylkesmannen har også godkjent opptak av til sammen 35 mill. kroner i Startlån 
i 2012. I brev fra Husbanken er det presisert at rammen i 2012 vil bli delt opp 
for å utnytte lånerammen best mulig. Startlånmidler fra Husbanken vil heretter 
bli tildelt fire ganger per år. I 1. tertial 2012 fikk kommunen tildelt 8,750 mill. 
kroner, hvilket vil si ¼ av det omsøkte årsbeløpet på 35 mill. kroner. Kommunen 
har ikke fått tildelt ytterligere midler i 2. tertial i år, blant annet fordi Husbanken 
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ikke har hatt tilgjengelige midler. De resterende lånemidlene forventes innbetalt i 
september/oktober.


I henhold til kommunens finansreglement skal gjelds�porteføljen ha en 
fastrenteandel på mini�mum 25 prosent. Et lån i Kommunalbanken på 166,8 mill. 
kroner ble rentesikret i desember 2011 i 2 år fremover til 2,76 % årlig rente. 
Som følge av denne rentesikringen var fastrenteandelen i kommunens 
gjeldsportefølje ved inngangen til 2012 om lag 50 prosent. Årets låneopptak til 
budsjetterte investeringer ble inngått til flytende rentebetingelser. 
Fastrenteandelen er etter dette låneopptaket estimert til om lag 45 prosent som 
likevel er betydelig høyere enn på samme tid i fjor. Ved utgangen av 2. tertial er 
fastrenteandelen om lag 46 prosent.


Økt fastrenteandel gir, med dagens rentenivå, høyere renteutgifter på kort sikt 
enn flytende rente, men bidrar også til å redusere usikkerheten rundt fremtidige 
finans�utgifter og derigjennom sikre forutsigbare tjenester for innbyggerne. En 
renteøkning på 1 prosentpoeng vil ved en fastrenteandel på 46 prosent øke 
årlige renteutgifter med om lag 5,2 mill. kroner.
I henhold til finansreglementet skal kommunens gjennomsnittlige rentebinding 
ha en durasjon på mellom 1 og 5 år. Graden av rentesikring ved inngangen til 
2012 ga en durasjon på om lag 1,6 år. Durasjonen i porteføljen er ved utgangen 
av 2. tertial på 1,5 år.
Dagens rentebinding har følgende forfall: 


(Beløp i mill. kroner) Utestående pr 
31.08.2012 Rentesikring til Fastrentesats


KLP Kommunekreditt 142,5                    03.02.2018 4,48 %
48,6                      19.11.2019 4,98 %
48,6                      19.08.2021 4,27 %


Kommunalbanken 161,0                    01.11.2013 2,76 %
Husbanken 8,9                        01.07.2014 3,60 %


10,1                      01.07.2019 4,40 %
24,3                      01.05.2021 4,20 %


Ingen lån utgjør mer enn 30 prosent av låneporteføljen.
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FYLKESVEGSTRATEGI 2014-2023 - HØRINGSUTTALELSE 


 


Rådmannens forslag til vedtak: 
 


Hole og Ringerike kommune viser til Buskerud fylkeskommunes fremlagte forslag til  


fylkesvegstrategi 2014 – 2023, og ønsker å gi følgende likelydende uttalelse til saken: 


 


1. Ringeriksregionen ønsker vekst og har potensiale for dette. Det er sterk politisk vilje til 


å realisere vekst i næringsliv og flere boliger.  


2. Ringerikspakka bør være en del av anbefalt strategi i kapittel 2. Det er viktig at 


strategien legger tilstrekkelig grunnlag slik at denne kan prioriteres i handlingsplanen.  


3. Hole og Ringerike mener at delmålene F1 – F3 og M4 er svært viktige, og støtter disse 


med følgende tillegg/endringer i kapittel 2 anbefalt strategi: 


 Delmål F1 – tilføyelse under strategikolonnen. Vegstrekninger som er viktige 


for næringslivet bygges ut for å kunne tåle nødvendig trafikk med tunge 


kjøretøy. 


 Delmål F3 - Første kulepunkt strykes, og erstattes av følgende to: 


1. Bygging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger som er skoleveger. 


2. Bygging av bussholdeplasser / venteområder som skaper en trygg 


trafikksituasjon for elever som venter på skolebuss. 


 Delmål M4 – tilføyelse.  


Behov for personbiltrafikk innenfor de enkelte lokalsamfunn reduseres ved 


utbygging av et tilfredsstillende kollektivtransporttilbud. 


4. Ringeriksregionen har flere sentrale veger med dårlig standard som må ha stor fokus 


allerede på strategisk nivå. Det gjelder blant annet:  


a. Fylkesveg 241 fra E16 Hønenkrysset til Jevnaker 


b. Fylkesveg 285 fra Sollihøgda mot Drammen 


c. Fv 35 gjennom Hønefoss, som er del av Ringerikspakka 


d. Fv163 Hønefoss – Klekken 


e. Fv158 og fv 160 Vik – Svensrud – Leine – Botilrud 


f. Fv 156 Sundvollen – Åsa – Hesselberg (Hole og Ringerike) 


5. Strategien bør ha stor fokus på gang - og sykkelveier og blant annet Hønefoss som 


sykkelby. 


6. Bruk av fylkeskommunale midler: Det må legges opp til at budsjetterte midler blir 


brukt hvert år.  Samtidig må fylkeskommunen/vegvesenet bidra til at kommunene kan 
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få tilgang til disse midlene gjennom samarbeidsprosjekter.  Det gjelder også 


forskottering av prosjekter.  Kommunene ber om at fylkeskommunen ikke er restriktive 


til å imøtekomme ønske om forskuttering (kap 9.3).  Midler som ikke lar seg benytte, 


kan plasseres i et fond for utvikling av prosjekter og gjennomføring av vegutbedringer. 


7. Under hovedmål trafikksikkerhet og anbefalt strategi må gang og sykkelveier ha større 


fokus. Det gjelder i Hønefoss by og langs trafikkerte fylkesveier. Det må legges til flere 


delmål enn T1.   


 


Behandling i Formannskapet 26.06.12 


Forslag fra Marit Bolstad (H) p.v.a. Ap, H og V til endringer/tillegg: 


 


Pkt 3, andre kultpkt. 1. Bygging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger som er skoleveger, 


samt veger som fører til større næringsområder. 


 


Pkt. 4. Ringeriksregionen har flere sentrale veger med dårlig standard og manglende gang- og 


sykkelvei, som må….. 


 


Nytt pkt. 8.  For å få fullfinansiert de enkelte prosjektene, bør man være åpen for forskjellige 


kontrakts- og finansieringsordninger.  Rentekompensasjonsordningen må videreføres etter 


2019 for å opprettholde de økonomiske rammebetingelsene. 


 


Nytt pkt. 9. I forbindelse med varslet om omklassifisering av fylkesvegene, ber kommunene om 


å bli tidlig involvert ved utarbeidelsen av klassifiseringsgrunnlaget. 


 


Forslag fra Dag Stenersen (Frp) p.v.a. Frp og Sp til nytt punkt 10: 


Ved prioritering av investeringer/vedlikehold forutsettes at den enkelte kommune selv 


prioriterer tiltak innenfor kommunens grenser. 


 


Hole og Ringerike kommune viser til Buskerud fylkeskommunes fremlagte forslag til  


fylkesvegstrategi 2014 – 2023, og ønsker å gi følgende likelydende uttalelse til saken: 


 


1. Ringeriksregionen ønsker vekst og har potensiale for dette. Det er sterk politisk 


vilje til å realisere vekst i næringsliv og flere boliger.  


2. Ringerikspakka bør være en del av anbefalt strategi i kapittel 2. Det er viktig at 


strategien legger tilstrekkelig grunnlag slik at denne kan prioriteres i 


handlingsplanen.  


3. Hole og Ringerike mener at delmålene F1 – F3 og M4 er svært viktige, og støtter 


disse med følgende tillegg/endringer i kapittel 2 anbefalt strategi: 


• Delmål F1 – tilføyelse under strategikolonnen. Vegstrekninger som er viktige for 


næringslivet bygges ut for å kunne tåle nødvendig trafikk med tunge kjøretøy. 


• Delmål F3 - Første kulepunkt strykes, og erstattes av følgende to: 


1. Bygging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger som er skoleveger samt 


veger som fører til større næringsområder. 


2. Bygging av bussholdeplasser / venteområder som skaper en trygg 


trafikksituasjon for elever som venter på skolebuss. 


• Delmål M4 – tilføyelse.   


Behov for personbiltrafikk innenfor de enkelte lokalsamfunn reduseres ved 


utbygging av et tilfredsstillende kollektivtransporttilbud. 







 3 


4. Ringeriksregionen har flere sentrale veger med dårlig standard og manglende 


gang- og sykkelvei som må ha stor fokus allerede på strategisk nivå. Det gjelder 


blant annet:  


a. Fylkesveg 241 fra E16 Hønenkrysset til Jevnaker 


b. Fylkesveg 285 fra Sollihøgda mot Drammen 


c. Fv 35 gjennom Hønefoss, som er del av Ringerikspakka 


d. Fv163 Hønefoss – Klekken 


e. Fv158 og fv 160 Vik – Svensrud – Leine – Botilrud 


f. Fv 156 Sundvollen – Åsa – Hesselberg (Hole og Ringerike) 


5. Strategien bør ha stor fokus på gang - og sykkelveier og blant annet Hønefoss som 


sykkelby. 


6. Bruk av fylkeskommunale midler: Det må legges opp til at budsjetterte midler 


blir brukt hvert år.  Samtidig må fylkeskommunen/vegvesenet bidra til at 


kommunene kan få tilgang til disse midlene gjennom samarbeidsprosjekter.  Det 


gjelder også forskottering av prosjekter.  Kommunene ber om at 


fylkeskommunen ikke er restriktive til å imøtekomme ønske om forskuttering 


(kap 9.3).  Midler som ikke lar seg benytte, kan plasseres i et fond for utvikling av 


prosjekter og gjennomføring av vegutbedringer. 


7. Under hovedmål trafikksikkerhet og anbefalt strategi må gang og sykkelveier ha 


større fokus. Det gjelder i Hønefoss by og langs trafikkerte fylkesveier. Det må 


legges til flere delmål enn T1.   


8. For å få fullfinansiert de enkelte prosjektene, bør man være åpen for forskjellige 


kontrakts- og finansieringsordninger.  Rentekompensasjonsordningen må 


videreføres etter 2019 for å opprettholde de økonomiske rammebetingelsene. 


9. I forbindelse med varslet om omklassifisering av fylkesvegene, ber kommunene 


om å bli tidlig involvert ved utarbeidelsen av klassifiseringsgrunnlaget. 


10. Ved prioritering av investeringer/vedlikehold forutsettes at den enkelte kommune 


selv prioriterer tiltak innenfor kommunens grenser. 


 


 


 


Innledning / bakgrunn 
Forslag til fylkesvegstrategi 2014 – 2023 er nå på høring hos kommunene. Etter samråd med 


ordførerne i Hole og Ringerike har rådmennene utarbeidet likelydende saksframlegg og forslag 


til uttalelse.  


 


Beskrivelse av saken/ saksopplysninger 
 


Fylkesvegstrategi 2014-2023 er fylkeskommunens faglige grunnlag for å fastsette mål og 


strategier for utvikling av fylkesvegnettet.  Strategien gjelder for ti år, og vil danne grunnlaget 


for utarbeidelse av 4-årig handlingsprogram for fylkesveger i Buskerud, som igjen vil danne 


grunnlaget for fylkeskommunens handlingsplan og årlige budsjett. 


 


1. Mål for utviklingen av fylkesvegnettet.  Fylkesvegstrategien gir et bilde av status på 


fylkesvegnettet, og synliggjør klart de framtidige utfordringene.  Tilstanden på vegnettet 


innenfor mange viktige områder, og de viktigste utfordringene er beskrevet.  Det er satt 


hovedmål med hensyn til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.  
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2. Anbefalt strategi.  Fylkesvegstrategien er tydelig på prioriteringene, noe som skal gi et 


godt grunnlag for politiske avveininger mellom de ulike innsatsområdene.  


3. Punktet beskriver statlig og fylkeskommunal samferdselsstruktur, inkl. jernbane. 


4. Fylkesvegnettets omfang og funksjon beskrives.  Fra 1/1-2010 ble 601 km riksveger 


omklassifisert til fylkesveger.  Det "gamle" fylkesvegnettet består av 1185 km.  Kapittelet 


omhandler trafikkmengder, vegruter, samt gamle og nye kriterier for klassifisering.  Det er 


foreslått inndeling i 4 funksjonsklasser, noe de ønsker å drøfte med kommunene: 


A Regional hovedveg 


B Primær regional funksjon 


C Sekundær regional funksjon 


D Lokal funksjon 


Viktige kriterier for denne inndelingen vil være administrative grenser, administrative 


knutepunkter og trafikkmengder/tungtrafikkandel. 


5. Avsnittet behandler status og tilstandsbeskrivelse på fylkesvegnettet. Fylkesveg 35 i 


Hønefoss har avviklingsproblemer i rushtidene på strekning Ringerike sykehus – 


Hønengata (Hønefoss sentrum). Fv 241 Klekken – Hønen er for smal til å ha midtbredde 


og har 4850 kjt/døgn og er 4,8 km lang. Tunnelene på Fv 156 i Åsa er nevnt. Fv 169 har fr 


høyde under 4 m og er derfor definert som flaskehals. Det er flere alvorlige skader i 


bilulykker og mc-ulykker i Ringerike. Driftskontrakt for Ringerike skal fornyes i 2013..  


Fylkesvegene i Hole er ikke blant vegene med kapasitets- eller avviklingsproblemer.  I 


perioden 2007-10 har det ikke vært alvorlige trafikkulykker på fylkesvegnettet i Hole 


kommune. 


6. Forventet trafikkutvikling – prognoser.  SSB's tall for befolkningsvekst for perioden 


2010-2025 er lagt til grunn.  Hole kommune vil ha størst prosentvis befolkningsvekst 


sammen med Røyken og Hemsedal, og dette vil påvirke den lokale trafikkveksten 


tilsvarende.  De innebærer sannsynligvis trafikkøkning ut over fylkesprognosen for trafikk 


til/fra Hole og Røyken, og at en vesentlig del av denne trafikkveksten vil være rettet mot 


Oslo-området. Ringerike har forventet befolkningsvekst på 8 % frem mot 2025 tilsvarende 


Buskerud i snitt utenom Buskerudbyen. Prognoser viser en betydelig (34%) økning i 


tungtrafikk. 


7. Hovedutfordringer 


a. Framkommelighet. 75% av forfallet skyldes manglende vedlikehold over lang tid, og  


tiltak må settes inn. Utbedringer av vegbredder og kurvatur.  Bedre tilbud og 


tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende. 


b. Trafikksikkerhet.  Transportpolitikken skal bygge på en 0-visjon; ingen drepte eller  


hard skadde.  Hovedutfordringene er å hindre ulykker med myke trafikanter, hindre  


møteulykker, hindre alvorlige skalder ved utforkjøringer og kryssulykker, samt utføre drift 


& vedlikehold med fokus på trafikksikkerhet. 


c. Miljø.  Støy- og luftforurensningskrav må imøtekommes.  Ved planlegging og  


utførelse av vegtiltak er det utfordringer i forhold til nærmiljø og friluftsliv, natur og 


kultur. 


4 Kontrakts- og finansieringsformer. 


8. Økonomiske rammebetingelser. Gjelder investeringer og drift/vedlikehold. Er basert på 


gjeldende handlingsprogram t.o.m. 2023, Fylkestingets vedtak om fordeling av midler 


2012-15, gjeldende NTP 2010-2019.  Den økonomiske rammen er for perioden: 


2014-15: ca. 510 mill. pr. år 


2016-19: ca. 531 mill. pr. år  


2020- 23: ca. 439 mill. pr. år dersom ordningen med rentekompensasjon opphører etter 


2019. 
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Det er knyttet usikkerhet til drift/vedlikeholdskostnadene da det skal inngås 4 nye 5-årige 


driftskontrakter. 


 


9. Forvaltning av fylkesvegene 


Fylkeskommunen har 4 ulike forslag til løsningsmuligheter ved krav i forbindelse med 


rekkefølgebestemmelser.  


1. Utbygger evt. Kommunen betaler tiltak på fylkesvegnettet 


2. Spleiselag mellom utbygger / kommune og fylkeskommunen der fylkeskommunens 


andel forskotteres og refunderes når det vil være naturlig for fylkeskommunen å 


prioritere tiltaket. 


3. Utbygger evt. Kommunen forskotterer midler til gjennomføring. Fylkeskommunen 


refunderer beløpet når det vil være naturlig for fylkeskommunen å prioritere tiltaket. 


4. Utbygging avventes til fylkeskommunen prioriterer å gjennomføre tiltaket med 


fylkeskommunale midler 


Fylkesmann foreslår å være restriktive til å imøtekomme ønske om forskottering blant 


annet fordi det det binder opp midler. Derfor er det satt opp prinsipper for hvordan 


forskottering skal gjøres. Fylkeskommunen har en viktig rolle i medvirkning i kommunale 


planprosesser med hensyn tl funksjon, framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.  


Statens vegvesen har ansvar på vegne av fylkeskommunen vedrørende fylkesvegsaker.  


Krav om rekkefølgebestemmelser er et viktig ledd i forvaltningen. 


Forskottering av midler kan vurderes etter egne forskottsprinsipper, 1 – 7, og avtaler 


inngås kun med kommuner. 


 


10. Effektvurdering av tiltak 


Effektvurdering av tiltak vurderes i forhold til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø  


Det samme gjelder drift og vedlikehold.  


 


Vurderinger for Hole kommune 
 


I Hole finnes følgende fylkesveger: 


Fv 155 Elstangen – Sønsterud (Hole) 


Fv 156 Sundvollen – Åsa – Hesselberg (Hole og Ringerike) 


Fv 157 Steinssletta – Kalkverket (Hole og Ringerike) 


Fv 158 Vik – Moskummen – Leine – Botilrud (Hole og Ringerike) 


Fv 160 Svensrud – Bønsnes – Leine (Hole) 


Fv 285 Skaret – Lier.  Tidligere riksveg. (Hole og Lier) 


 


 


Beskrivelse av status og mål for fylkesvegene i Hole: 


Fv 155 Etter at omkjøringsvegen forbi Nes-tunnelen ble åpnet, har trafikken på fylkesvegen 


stort sett vært lokaltrafikk.  Sjansene for at E16-trafikken skal dirigeres til Fv155 er nå 


forholdsvis små.  Behovet for gang-/sykkelveg langs Utstranda er betraktelig redusert. 


Fv 156 Stort vedlikeholdsetterslep, F2, behov for asfaltering.  Gang-/sykkelveg til  


næringsområdet. 


Fv157 Vollgata ble asfaltert for noen år siden.  Framkommelighet for gående er ikke ivaretatt i 


krysset med E16. 
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Fv158 Behov for å bedre tilgjengeligheten for næringslivets transport (F1) og 


framkommeligheten for gående og syklende (F3). 


Fv 160 Stort vedlikeholdsetterslep, F2 og tilgjengeligheten for næringslivets transporter må  


økes, F1.  Fremkommelighet for gående og syklende bør økes, F3. 


Fv185 Utbedringsarbeider pågår stadig. 


 


Det er av stor betydning for kommunene at Fylkesvegstrategien tar tak i, og legger opp til et 


økt vedlikehold samt oppgradering av fylkesvegene, jfr. Hovedmål framkommelighet. 


 


  


Bruk av fylkeskommunale midler 


Med det store etterslepet på vedlikehold på fylkesvegene, presiseres nødvendigheten av å  


gjennomføre vedlikeholdsarbeid.  Det må legges opp til at budsjetterte midler blir brukt hvert 


år.  Samtidig må fylkeskommunen/vegvesenet bidra til at kommunene kan få tilgang til 


budsjetterte midler gjennom samarbeidsprosjekter og avtaler.  Det gjelder også forskottering 


av prosjekter som for eksempel gangvegprosjekter. 


 


Kapitlet mål for utvikling av fylkesvegnettet 


Delmålene F1 – F3 og M4 støttes. 


 


Strategi - delmål F1tilføyes:  


Vegstrekninger som er viktige for næringslivet bygges ut for å kunne tåle nødvendig 


trafikk med tunge kjøretøy. 


 


Strategi  - delmål F, første kulepunkt strykes, og erstattes av følgende to: 


 Bygging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger som er skoleveger. 


 Bygging av bussholdeplasser / venteområder som skaper en trygg trafikksituasjon for 


elever som venter på skolebuss. 


 


Strategi – delmål M4, tilføyes: 


 Behov for persontrafikk innenfor de enkelte lokalsamfunn reduseres ved utbygging av 


et tilfredsstillende kollektivtransporttilbud. 


 


 


Rådmannens vurdering for Ringerike kommune 


 
Ringerike har følgende fylkesveger: 


Fylkesveg 35, 142, 156, 157, 158, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 


176,177, 178,179, 180,181, 184, 241,243. 


 


Under kapitlet med mål for fylkesveger er det lagt vekt på nullvisjon som gjelder drepte og 


hardt skadde. Rådmann mener at det i tillegg bør være hovedmål å øke sikkerheten for myke 


trafikanter. Forbedring av veiene vil også øke trafikksikkerheten og virke forebyggende.  


 


Gjennom en dialog mellom Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune og kommunene i 


regionen har det lenge vært enighet om å starte opp med ringerikspakka. Folkevalgtorgan på 


kommunalt og fylkeskommunalt nivå har fattet vedtak om at det ønskes snarlig oppstart av 


arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU). Statens vegvesen har opplyst at de tar sikte på 
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oppstart av dette arbeidet mot slutten av 2012. Fylkesordføreren i Buskerud og leder av Rådet 


for Ringeriksregionen har i brev til Samferdselsdepartementet v/statsråden 12.09.11 gitt 


uttrykk for at det er uakseptabelt med en oppstart av arbeidet mot slutten av 2012 og at 


regionen forventer raskere oppstart. Statsråd Kleppa har i brev 12.12.11 svart at hun ikke vil 


be Statens vegvesen forsere dette arbeidet, men at hun vil sørge for at arbeidet igangsettes så 


snart det er praktisk mulig. Rådmann ber om at dette får større fokus i strategien for å oppnå 


hovedmålene.  


 


Det er foreslått inndeling i funksjonsklasser som er positivt. Ringeriksregionen har flere 


regionale hovedveger som forbinder kommunesentra og riksveger. Det gjelder fv 241 mellom 


Jevnaker og Hønenkrysset. Den fungerer som ringvei 4 rundt Oslo mot Gardermoen og brukes 


mye av tungtrafikk. Det er spesielt bekymringsfullt mellom Klekken og Hønen. Vegen er av 


svært dårlig standard sett i forhold til trafikkmengde og funksjon. Den er mye brukt av myke 


trafikanter samtidig som det i økende grad er mye tungtrafikk. Det kommer frem i tabell 5.2.3 


at dette er en smal veg med mye trafikk, men det er mye annet som er bekymringsfullt som 


ikke kommer frem. Vegen har svake kanter og dårlig dekke som gjør at bilistene trekkes mot 


midten. Samtidig er det uoversiktlig og ikke gang og sykkelvei. Fv 285 Skaret – Lier, tidligere 


riksveg (Hole og Lier) fungerer også som deler av den korteste strekningen mellom Hønefoss 


og Drammen. Veien er svingete og trenger betydelig oppgradering. Fv 35 gjennom Hønefoss 


vil være en del av ringerikspakka og fv 163 Hønefoss - Klekken er en sentral forbindelse 


mellom kommunesentra og sammen med fv 241 fungerer som omkjøringsvei for Hønefoss. En 


rekke andre veger har også en standard som trenger økt fokus som for eksempel fv 177 Sokna 


– Tranby eller fv 169 Hønefoss som er en flaskehals på grunn av fri høyde mindre enn 4 m. 


 


Det bør være flere delmål under trafikksikkerhet. Det kan være utbedring av gang og 


sykkelveinettet, sammenhengende gang og sykkelveier, forbedre farlige overganger i byen 


spesielt og mer gang og sykkelvei langs farlige strekninger.  


 


Under punkt F3 bør Hønefoss som sykkelby nevnes og sammenhengende gang og sykkelveier. 


Dette innebærer blant annet bygging av bruer til dette formålet. 


 


Tilsvarende vedtak er gjort i Hole kommune. 


Dette til orientering. 


  


Med hilsen 


 


Grethe Tollefsen 


Enhetsleder Areal- og byplankontoret 


 


Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 


Telefon 32117466 


e-post: ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 


 


Kopi: Hole Kommune 


 


Vedlegg: Saksframlegg,  Saksprotokoll 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 


12/1403-10 11094/12 113 N  30.04.2012 


 


UTTALELSE TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 - 2023 


 


Kommunestyret i Ringerike behandlet i sitt møte 26.04.2012 «Nasjonal transportplan 2014 – 


2023» som sak nr. 57/12 og fattet følgende vedtak: 


 


Vedtak i Kommunestyret: 


 
Ringerike kommune viser til de statlige transportetatenes fremlagte forslag til Nasjonal 


Transportplan 2014-2023, og ønsker å gi følgende uttalelse til saken: 


 


1. Ringeriksregionen har god plass og et godt dokumentert potensiale for vekst. Det er 


sterk politisk vilje til å realisere veksten, så vel næringsliv som boliger.  Regionen har 


gode muligheter for å ta imot deler av den forventede sterke veksten i 


hovedstadsområdet innenfor eksisterende kommunal infrastruktur. 


2. Moderne samferdselsløsninger mellom Oslo og Ringerike, herunder Ringeriksbanen, 


vil åpne en ny vekstkorridor for Osloregionen. Samtidig vil en moderne jernbane åpne 


for betydelig forkorting av reisetiden mellom Oslo og Bergen og til reiselivsregionen 


Hallingdal. Ringeriksbanen er et viktig element i togsystemet i hele Østlandsområdet. 


E16 mellom Sandvika og Hønefoss er også svært viktig for øst/vest-forbindelsen. 


3. Det er stort behov for en snarlig oppgradering av E16 til 4-felts veg som følge av 


dagens trafikkmengde, og uavhengig av behovet for vekst og næringsutvikling.  


Dagens ÅDT, trafikksituasjon og ulykkestatistikk bekrefter dette.   


4. E16 og Rv 35 fungerer som ytre ringvei rundt Oslo og er forbindelse mellom E18 


Sandvika og Gardermoenområdet / Oslo nord. 


5. Det fremlagte forslaget til Nasjonal Transportplan gir ikke et godt nok grunnlag for å 


understøtte ambisjonene om ny vekst og utvikling i Ringeriksregionen. Ringerike 


kommune forutsetter derfor at Regjeringen og Stortinget i det videre arbeidet legger 


opp til en helt annen framdrift for de viktigste samferdselsprosjektene for 


Ringeriksregionen i Nasjonal Transportplan. Dette innebærer: 


a) E16 Bjørum – Skaret – Rørvik må få byggestart tidlig i perioden 2014-2017.  
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b) E16 Rørvik – Hønefoss må planlegges videre uten opphold slik at parsellen får 


byggestart tidlig i perioden 2018-2023. Firefeltsvei på hele strekningen mellom 


Sandvika og Hønefoss må stå ferdig i løpet av denne NTP-perioden. 


c) Rv35 Olum – Eggemoen må få byggestart i 2014 som forutsatt i gjeldende NTP.  


d) Den statlige andelen for Rv35 Olum – Eggemoen må økes til minst 60% for at ikke 


den økonomiske belastningen ved bompengefinansiering for innbyggerne i 


Ringeriksregionen skal bli urimelig i forhold til strekningens nasjonale betydning. 


e) For Rv35 Nymoen – Eggemoen må planleggingen gjenopptas med sikte på vedtak om 


utbygging av parsellen ved neste rullering av Nasjonal Transportplan. 


f) Midler til planlegging av Ringeriksbanen må økes vesentlig slik at planleggingen kan 


ferdigstilles i første del av denne NTP-perioden. Kommunene i Ringeriksregionen ser 


med stor interesse på at NTP-forslaget og jernbaneutredningen påpeker at 


Ringeriksbanen er et prosjekt som egner seg for alternativ organisering og finansiering. 


Kommunene ønsker å være i førersetet i utredning og realisering av et slikt prosjekt. 


Ringerike kommune går inn for at ”Ringeriksbanen” må utredes, finansieres og 


igangsettes i løpet av perioden. 


g) Arbeidet med planlegging av veisystem i og rundt Hønefoss, Ringerikspakka, må 


startes opp snarest mulig. 


Ringerike kommune går inn for at ”Ringerikspakka” går inn for at denne innarbeides i 


bypakker. 


h) De statlige bevilgningene til store samferdselsinvesteringer i Ringeriksregionen må 


økes vesentlig ut over de nivåer som skisseres i forslaget til Nasjonal Transportplan. 


 


 


Tilsvarende vedtak er gjort i alle kommunestyrene i Ringeriksregionen. 


 


I tillegg ble det, i kommunestyret i Ringerike, fremmet et tilleggsforslag som ble oversendt 


formannskapet for videre behandling. 


 


Dette til orientering. 


 Med hilsen 


 


 


 


Grethe Tollefsen 


Konst. enhetsleder Areal- og byplankontoret 


 


Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 


Telefon 32117466 


e-post: ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 
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1. Innledning 
Tertialrapporten skal gi et overordnet bilde av kommunens drift i forhold til de planer og rammer 


som er satt for året.  Mye dreier seg om økonomiske nøkkeltall, men også status på nærvær/ 


sykefravær, bemanningsutvikling, investeringsprosjekter og tjenesteproduksjon blir beskrevet i 


denne rapporten. 


Den økonomiske årsprognosen for 2012 som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av 


regnskapstall pr 31.08.2012 samt den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem 


til 31.12.2012. Samtlige enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine 


virksomhetsledere og økonomirådgivere tatt stilling til den ferdigkalkulerte prognosen som ERV-


systemet beregner. Tallene er således justert i de tilfeller det er nødvendig, for å presentere en 


velfundert prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften fremover og effekten av 


iverksatte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent av økonomisjef og rådmannen. 


Det må imidlertid tas høyde for at regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt 


aktuarberegninger på pensjon i januar, kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i 


forhold til prognosen. 


2. Samlet økonomisk oversikt med hovedtrekk i utviklingen 
Prognosen per august indikerer at kommunen vil bruke om lag 11,5 mill. kroner mer enn budsjettert i 


2012.  


 


Rammeområdene 0 - 7 viser i denne rapporten et samlet merforbruk i forhold til budsjett på 16,6 


mill. kroner. Kommunens samlede prognose forbedres noe pga rammetilskudd (rammeområde 8) 


som ser ut til å bli 5 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette er en forbedring på 11 mill. kroner siden 


forrige månedsrapport pr juli. 


Beløp i hele tusen kroner


Regnskap      


til og med 


aug 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik


Avvik i 


%


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Sum frie disponible


 inntekter  (Rammeområde 8) -841 378 -905 043 -1 378 493 -1 383 493 4 999 0 % -1                         


Sum nettofinans-


utgifter (Rammeområde 9) 23 529 14 098 91 813 91 769 45 0 % -2 355                 


Sum til fordeling drift til 


rammeområdene 0-7 -817 849 -890 945 -1 286 680 -1 291 724 5 044 0 % -2 356                 


Sum forbruk drift 


rammeområdene 0-7 780 928 817 130 1 286 680 1 303 270 -16 590 -1 % -20 164               


Mer /mindreforbruk -36 921 -73 815 0 11 546 -11 546 -22 521               
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De største endringene som nå er inkludert i prognosen og utgjør forskjellen fra forrige 


månedsrapport er: 


 Forventning om 5 mill. kroner mer i rammetilskudd enn budsjettert. 


 Mindre renteutgifter siste halvår pga varslet rentenedsettelse fra kommunalbanken. 


 Ytterligere bekreftelser på effektiv sommerdrift, tiltak som har gitt økonomisk effekt og god 


kostnadskontroll. Spesielt innenfor helseområdet som forbedrer prognosen med 3 mill. 


kroner. 


De største avvikene finner vi innenfor følgende områder: 


 oppvekst og kultur melder om et merforbruk på ca 5 mill. kroner. Hovedsakelig knyttet til 


utfordringer på barnehageområdet. 


 Helse og omsorg melder om et merforbruk på 8 mill. kroner mot ca 11 mill. kroner forrige 


måned. Avviket skyldes hovedsakelig utfordringer med å gjennomføre nedbemanningstiltak 


innenfor institusjon. 


I budsjett 2012 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 28,2 mill. kroner. Gitt 


prognosen per mars vil det være mulig å nedbetale ca 17 mill. kroner av kommunens akkumulerte 


underskudd i 2012.  


Det er initiert og iverksatt løpende tiltak med kostnadsreduserende effekt eller økning av inntektene 


i 2012. Rådmannen har et krav på å realisere et budsjett med definerte tiltak på 46,6 mill. kroner i 


innsparinger i 2012. Mange av tiltakene er allerede gjennomført, og det opprettholdes et stort press 


på organisasjonen for gjennomføring av det som ennå ikke er fullført. 


 I tillegg til planlagte tiltak gjennomføres følgende for å redusere merforbruket: 


 Ledige stillinger holdes vakante så lenge det er forsvarlig 


 Innkjøp begrenses i størst mulig grad 


 Bedre utnyttelse av kommunens kontorarealer for å senke leiekostnader og energibruk 


 Avviket vi ser nå vil kunne endre seg etter hvert som tiltak og bekreftelser faller på plass i løpet av 


året. 


Hvordan lages årsprognosen? 
Ringerike kommune benytter prognosemodellen i økonomisystemet ERV for å utvikle en 


årsprognose. ERV-systemet produserer et forslag til årsprognose basert på regnskap hittil og 


periodisert budsjett for resten av året. Dette gjøres pr enhet i kommunen. Enhetsledere, 


virksomhetsledere, kommunalsjefer og økonomer er involvert i vurderingen av disse forslagene og 


gjør nødvendige endringer slik at prognosen inkluderer videre driftsplaner for resten av året. Dette 


har vist seg å fungere godt som verktøy for å avdekke økonomiske avvik i forhold til budsjett på et 


tidlig tidspunkt av driftsåret. Det gir muligheter for revurdering og iverksettelse av andre tiltak enn 


opprinnelig planlagt fortløpende gjennom året. 
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Pensjonsutgiftene til KLP - Reguleringspremie 
Ringerike kommune har mottatt regning på reguleringspremien i KLP som kommer i september hvert 


år. Denne viser seg å være 39 mill. kroner høyere enn budsjettert. I denne tertialrapporten velger vi 


likevel å ikke melde avvik i forbindelse med dette. Signalene er sterke på at det i forbindelse med 


årsavslutningen vil komme frem et høyt premieavvik som vil gjøre at de totale pensjonskostnadene 


balanserer godt med årets budsjett. Dette beskrives nærmere i eget notat fra Rådmannen. 


Redusert utbytte fra RIK  
Denne rapporten tar høyde for en redusert inntekt i forbindelse med utbyttebetaling fra RIK etter at 


det er vedtatt et utbytte på totalt 13 mill. kroner, hvorav 11,44 mill. kroner vil tilfalle Ringerike 


kommune. Dette er 9,56 mill. kroner lavere enn budsjettert for 2012.  


Usikkerhetsfaktorer ved årets slutt 
Det må tas høyde for følgende usikkerhetsfaktorer ved årets slutt som ikke kan fanges opp i en 


prognose som nå er laget. Disse faktorene kan påvirke det regnskapsmessige resultatet for 2012 


både positivt og negativt:  


 Årsavslutningen 


Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i 


forhold til prognosen. 


 Oppgjør prosjektmidler  


Overføring av prosjektmidler innen drift til bundne fond. Enkelte utgifter og inntekter kan 


være utelatt fra prognosen.  


 Aktuarberegning pensjon januar. 
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3. Økonomisk oversikt rammeområdene 


 


Hovedoversikten viser at de økonomiske hovedutfordringene ligger innenfor de to største områdene; 


helse og omsorg og oppvekst og kultur.  


Økonomiske oversikter (brutto inntekter og utgifter) med kommentarer for de enkelte områdene: 


(alle tall i 1000) 


 


Rammeområde 0, folkevalgte styringsorganer, viser et sannsynlig merforbruk på 0,6 mill. kr. Dette 


knyttes til møteutgifter og kostnader knyttet til vennskapsbybesøk ser ut til å bli noe høyere enn 


budsjettert. 


 


Beløp i hele tusen kroner


Regnskap      


til og med 


aug 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik


Avvik i 


%


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


0. Folkev. styringsorg 3 128 3 427 6 177 6 777 -600 -10 % -611                    


1. Rådm. strat. tiltak 9 541 8 067 11 995 13 529 -1 534 -13 % -1 171                 


2. Støtteenheter adm. 43 944 45 851 64 835 64 436 400 1 % 719                      


3. Oppvekst og kultur 261 578 272 118 415 767 420 802 -5 034 -1 % -5 837                 


4. Helse og omsorg 382 943 410 340 614 392 622 322 -7 930 -1 % -11 000               


5. Tekniske områder 71 347 79 077 127 971 129 881 -1 910 -1 % -2 250                 


7. Avsetninger 8 446 -1 750 45 542 45 523 18 0 % -15                       


Sum forbruk 


rammeområdene 0-7 780 928 817 130 1 286 680 1 303 270 -16 590 -1 % -20 164               


0 Folkevalgte 


styringsorganer


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap 3 128 3 427 6 177 6 777 -600 -10% -611 


Driftsresultat 3 561 3 740 6 132 6 607 -475 -8% -488 


Driftsutgifter 3 810 4 035 6 385 7 064 -679 -11% -647 


Driftsinntekter -249 -295 -253 -457 204 81% 160 


Finansresultat -433 -313 45 170 -125 -278% -123 


Finansutgifter 0 55 180 -125 -227% -123 


Finansinntekter -433 -313 -10 -10 0 0 % 0 


1 Rådmann, 


strategiske tiltak


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap 9 541 8 067 11 995 13 529 -1 534 -13% -1 171


Driftsresultat 9 540 8 721 12 095 13 843 -1 748 -14% -1 385


Driftsutgifter 11 354 10 279 14 309 17 174 -2 866 -20% -2 942


Driftsinntekter -1 814 -1 557 -2 213 -3 331 1 118 51% 1 556


Finansresultat 2 -655 -100 -314 214 214% 214


Finansutgifter 2 11 11 -11 X -11


Finansinntekter -665 -100 -325 225 225 % 225
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Innenfor område 1, rådmann/ strategiske tiltak, er det lagt et innsparingskrav i forbindelse med 


omorganisering på 3 mill. kroner i 2012. Noe er gjennomført, men innsparingskravet vil ikke la seg 


gjennomføre og det holdes igjen på innkjøp av varer og tjenester. Prognosen antyder nå et 


merforbruk på ca 1,5 mill. kroner.  


 


Rammeområde 2, støtteenheter administrasjon, melder om mindreforbruk på 0,4 mill. kroner i 


forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak at ledige stillinger holdes vakante og at det ikke settes 


inn vikar ved langtidssykdom/ foreldrepermisjon så lenge det er forsvarlig for driften. Det har 


imidlertid kommet på økte forsikringspremier som følge av flere dødsfall i tillegg til innbrudd i 


rådhuset i juni. 


 


Område 3, oppvekst og kultur, viser en prognose med ca 5 mill. kroner i merforbruk. Dette knytter 


seg hovedsakelig til barnehagedrift.  


Grunnskole:  


 For grunnskoleområdet rapporteres et merforbruk på ca 1 mill. kroner. Dette skyldes 


hovedsakelig utgifter knyttet til spesialundervisning og skoletransport. Ellers ingen store 


avvik innenfor skole og SFO. 


Kulturtjenesten og tilskudd til kultur- og idrettsformål:  


 ingen regnskapsmessige utslag så langt i år som tyder på at det vil oppstå avvik av betydning. 


2 Støtteenheter adm


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap 43 944 45 851 64 835 64 436 400 1% 719


Driftsresultat 44 564 46 422 65 930 65 529 400 1% 725


Driftsutgifter 47 162 50 159 73 023 73 053 -30 -0% -82


Driftsinntekter -2 598 -3 737 -7 093 -7 524 430 6% 807


Finansresultat -620 -571 -1 094 -1 094 -1 -0% -6


Finansutgifter 10 7 6 6 -1 -9% -6


Finansinntekter -630 -577 -1 100 -1 100 0 0 % 0


3 Oppvekst og 


kultur


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap 261 578 272 118 415 767 420 802 -5 034 -1% -5 837


Driftsresultat 262 566 272 588 416 641 421 672 -5 031 -1% -5 835


Driftsutgifter 312 207 322 374 492 703 501 948 -9 245 -2% -9 658


Driftsinntekter -49 640 -49 786 -76 061 -80 276 4 214 6% 3 823


Finansresultat -988 -470 -874 -871 -3 -0% -2


Finansutgifter 6 3 110 113 -3 -3% -2


Finansinntekter -994 -473 -984 -984 0 0 % 0
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PPT:  


 Prognosene tyder på et lite mindreforbruk, men ingen betydelige regnskapsmessige utslag.  


Barnehager:  


 Barnehageområdet melder om et merforbruk på ca 4 mill kroner. Det har i høst vært 


nødvendig å åpne noen flere barnehageplasser for å gi tilbud til alle med rett på plass etter 


loven. Dette er løst ved åpning av kommunal barnehage på Heggen og 2 nye 


familiebarnehager. Det er også benyttet kapasitet i eksisterende barnehager så langt det lar 


seg gjøre. Det betyr at Ringerike kommune pr i dag ikke har ledige plasser. Det er også 


venteliste for de som ikke har rett til plass etter loven. Det vil være behov for rundt 100 nye 


plasser for å gi tilbud til de som ønsker det, og samtidig ha noen plasser åpne til de som 


kommer til gjennom året.   


 Lovpålagte spesialtiltak i barnehagene (private og kommunale) vil kreve noe mer økonomiske 


ressurser enn budsjettert.   


 De ordinære kommunale barnehagene ser ut til å drifte med et mindreforbruk på ca 1,4 mill. 


kroner. Det er fokus på begrenset vikarbruk og noe sykelønnsrefusjon fra forrige år som 


bidrar mest til dette. I tillegg ser vi tendenser til noe lavere strømutgifter enn budsjettert og 


noe lavere lønnsutgifter knyttet til administrasjon. 


 


Helse og omsorg, område 4, melder om et merforbruk i forhold til budsjett på 8 mill. kroner, som er 3 


mill. kroner forbedring siden forrige rapportering. Dette er resultatet av en sommerferieavvikling 


som har blitt mer kostnadseffektiv enn antatt på forhånd. Vi har også fått ytterligere bekreftelse på 


at tiltak har fått økonomisk effekt, og det er heller ikke benyttet vikarer fra eksterne vikarbyråer. 


Området har måttet takle noen uforutsette utfordringer ved blant annet 4 nye ressurskrevende 


brukere, hvorav 1 utenfor refusjonsordningen, samt brannen som oppsto i Hov allè. 


Institusjonstjenesten: 


 Institusjonstjenesten står for det meste av merforbruket innen helseområdet. Det viser seg 


at noen av tiltakene pålagt tjenesten er vanskelig å gjennomføre, og det er klart at de ikke vil 


4 Helse og omsorg


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap 382 943 410 340 614 392 622 322 -7 930 -1% -11 000


Driftsresultat 386 733 416 357 614 042 621 313 -7 271 -1% -10 937


Driftsutgifter 781 015 508 815 768 486 788 546 -20 060 -3% -23 132


Driftsinntekter -394 282 -92 458 -154 445 -167 233 12 789 8% 12 195


Finansresultat -3 791 -6 017 350 1 009 -659 -188% -63


Finansutgifter 469 328 450 1 109 -659 -146% -63


Finansinntekter -4 259 -6 345 -100 -100 0 0 % 0
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gi helårseffekt som forventet. Dette gjelder spesielt endring i pleiefaktor på Austjord, 


generelt nedtak i pleiefaktor på alle institusjoner og endring i organiseringen av dagtilbud. 


 Virksomheten driver institusjoner med langtidsplasser, korttidsplasser, dagplasser og 


avlastning. Institusjonene har ulik størrelse og krav til kompetanse, noe som påvirker 


kostnadene. Det finnes enheter med alt fra 8 til 55 plasser. Små enheter har gjennomsnittlig 


høyere kostnader enn større enheter.   


Hjemmetjenestene: 


 Noe økt aktivitet kan relateres til samhandlingsreformen og pasienter som skal raskt ut av 


sykehus som får mye tjenester i hjemmet. I tillegg har det i en periode vært nødvendig med 


økte tjenester til enkelte brukere. Økt aktivitet fører til utfordringer med å holde 


bemanningen på det nivået som budsjettet legger opp til.  


 Virksomheten driver ambulerende tjeneste, og gir tjenester i bofellesskap for demente og i 


omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Enhetene er i størrelsesorden fra 13 til 31 årsverk. 


 Samlokalisering av tre enheter i Hønefoss sentrum er ett av tiltakene innenfor tjenesten, 


men er foreløpig ikke igangsatt.  


Tjenester til funksjonshemmede (TTF): 


 Virksomheten leverer tjenester i bofellesskap, barneavlastning og dagsenter.  


 Ett av tiltakene innenfor tjenesten gjelder reduksjon i kapasiteten på barneavlastningen. Det 


har foreløpig ikke vært mulig å redusere kapasiteten til nivået sparetiltaket la opp til, men 


det jobbes videre med saken.   


Helse og velferd:  


 Virksomheten melder om et mindreforbruk på 4,8 mill kroner. Dette skyldes i hovedsak 


ledige stillinger innenfor rus, barnevern og helsestasjonstjeneste. Stillingene står foreløpig 


vakante grunnet mangel på kvalifiserte søkere. Det er også kommet noe inntekter utover 


budsjett. 


NAV:  


 Melder om et mindreforbruk på ca 1 mill kroner til tross for økende utbetalinger av 


sosialhjelp sammenlignet med 2011. Dette skyldes i hovedsak at det ikke alltid settes inn 


vikar for langtidssykemeldte, og noe høyere forventet inntekt enn budsjettert knyttet til 


innvandringstilskudd. 


Bestillerenheten: 


 Bestillerenheten melder om en drift i balanse. Det er jobbet med sparetiltakene, men 


hovedårsaken er beregning av inntekter i forbindelse med ressurskrevende brukere etter nye 


satser. 
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 Kommunen har valgt å gå vekk fra innsatsstyrt finansiering (ISF) fra 2012. Det betyr at 


utførerne ikke lenger får budsjettmidler i takt med vedtaksvolum, men har rammebudsjett. 


Budsjettmidlene til Bestillerenheten inneholder i år administrasjonen, kjøp av tjenester 


utenfor kommunen, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, støttekontakter, 


trygghetsalarm, brukerbetaling fra institusjoner og hjemmetjenester samt ulike 


refusjonsinntekter. 


Ringerikskjøkken:  


 Ingen store avvik, men prognosen viser noe merforbruk knyttet til lønnskostnader. 


Det er igangsatt omfattende tiltak innenfor organiseringen i helse og omsorg de siste månedene. Det 


er gjort endringer i ledelsen innenfor virksomhetsområdene, satt fortgang i nedbemannings-/ 


omstillingsprosesser og ledige stillinger holdes vakante så lenge det er forsvarlig. I tillegg fokuseres 


det på å unngå overtidsbruk og holde innkjøp på et minimum.  


 


Tekniske områder, område 5, melder om et merforbruk på 1,9 mill. kroner. En liten forbedring fra 


forrige månedsrapport. Det jobbes med tiltak for å redusere avviket, blant annet reduksjon av 


husleie ved å se på muligheter for salg av boliger vi i dag leier av boligstiftelsen. 


Vann, Avløp, Rens (VAR): 


 Drift er i henhold til budsjett innenfor vann og avløp. Saldo på fond setter begrensninger for 


bruk men ser ut til å bevege seg i riktig retning på vann og avløp. Septikk/ slam har for høye 


utgifter og/eller for lave inntekter og det ser derfor ut til å gå mot negativt fond. Hvor mye 


som investeres i år kan ha større eller mindre innvirkning på prognosen for VAR. 


 KUR (Kloakk Uten Rør) anleggenes skjellsandfilter viser seg å være modent for utskifting etter 


at prøver viser at en del av anleggene har passert grenseverdien for maksutslipp i 


Steinsfjorden. Mellomlagring og behandling av den brukte skjellsanden er en utfordring. 


 Plan og prosjektering har begynt utrulling av hovedplan vann. Det jobbes også med med 


risiko og sårbarhetsanalyse for Monserud renseanlegg og Ringerike vannverk Kilemoen. For 


Kilemoen vannverk oppdateres også beredskapsplanen for vannforsyning. Avdelingen bruker 


5 Tekniske områder


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap 71 347 79 077 127 971 129 881 -1 910 -1% -2 250


Driftsresultat 72 377 79 431 130 041 131 190 -1 149 -1% -1 456


Driftsutgifter 136 573 172 547 272 586 273 253 -667 -0% -236


Driftsinntekter -64 196 -93 116 -142 545 -142 063 -482 -0% -1 220


Finansresultat -1 030 -353 -2 070 -1 309 -761 -37% -793


Finansutgifter 36 20 1 612 589 1 023 63% 770


Finansinntekter -1 066 -373 -3 682 -1 898 -1 784 -48 % -1 563
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mye tid på å følge opp private utbyggere for å få kommunal standard på private 


infrastrukturanlegg. 


Miljø og areal 


 Ingen regnskapsmessige utslag så langt i år som tyder på at det vil oppstå avvik av betydning. 


Noen utfordringer knyttes til inntektsmål for byggesak, plan og tilsyn, men innsparinger på 


lønnskostnader veier opp for mye av dette. 


Brann og redning 


 Ingen regnskapsmessige utslag så langt i år som tyder på at det vil oppstå avvik av betydning. 


 Forebyggende avdeling: Tilsyn i særskilte brannobjekter går som planlagt og kun et fåtall 


saker som trenger oppføling ut over det normale. Arbeidet ved avdelingen er preget av at en 


medarbeider er ute i permisjon fram til 01.09.12.  


Eiendomsforvaltningen og Byggtjenester: 


 Merforbruk på 2,1 mill i forhold til budsjett. Dette skyldes budsjettert salg av 


vaktmestertjenester til Boligstiftelsen som ikke vil bli realisert.  


 Det holdes igjen på vedlikeholdsmidler med ca 0,6 mill, og det forventes stor innsparing på 


strømutgifter hovedsakelig grunnet lave strømpriser og en mild vinter og vår.  


Vei, Park, Idrett: 


 Ingen regnskapsmessige utslag så langt i år som tyder på at det vil oppstå avvik av betydning. 


 Relativt stabil temperatur og moderate nedbørsmengder gjorde at Veiavdelingen har holdt 


god kvalitet på tjenestene rettet mot trafikk. Avdelingen har ikke reserver i form av 


mannskap til å dekke opp sykdom ev ved langvarig snøfall. 


 Plan og prosjektering er involvert i utbygging av veikryss for ny videregående skole på Eikli, 


utarbeidelse av økonomiavtale for involverte parter for utbygging av høyresvingefelt ved 


Dronning Åstas gate og har også arbeidet med å få på plass økonomiavtaler i forbindelse med 


rundkjøring byporten og andre tiltak i Schjongslunden. Avdelingen bruker mye tid på å følge 


opp private utbyggere for å få kommunal standard på private infrastrukturanlegg. 
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Innenfor rammeområde 7 ligger avsetningen til årets reguleringspremie og pensjonsberegninger. 


Området melder om balanse i forhold til årets budsjett på grunn av sterke signaler om et høyt 


premieavvik i år, som regnskapsmessig vil veie opp for den høye reguleringspremien kommunen har 


mottatt i årets pensjonsregnskap. 


 


Det er nå sterke signaler på et positivt avvik i løpet av året innenfor rammeområde 8, skatt og 


rammetilskudd. Rammetilskuddet til kommunen ser ut til å bli ca 5 mill. kroner høyere enn 


budsjettert på grunn av ordningen med inntektsutgjevning mellom kommunene. 


 


Prognosen for område 9 viser budsjettbalanse ved årets slutt til tross for at det er tatt høyde for svikt 


i utbytte fra RiK på ca 10 mill. kroner. Dette er en forbedring med 2,4 mill. kroner siden forrige 


rapportering, og skyldes primært fortsatt høye renteinntekter som følge av ubrukte lånemidler og 


relativt bra likviditet. Fortsatt reduserte renteutgifter og redusert avdragsbetaling. 


7 Avsetninger, 


overføringer


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap 8 446 -1 750 45 542 45 523 18 0 -15


Driftsresultat 11 476 1 483 45 542 45 559 -18 0 -53


Driftsutgifter 13 039 2 976 45 872 47 338 -1 466 -3% -1 395


Driftsinntekter -1 563 -1 494 -330 -1 778 1 448 439% 1 342


Finansresultat -3 030 -3 233 0 -36 36 X 39


Finansutgifter 301 -3 153 40 000 40 044 -44 -0% -41


Finansinntekter -3 331 -80 -40 000 -40 080 80 0 % 80


8 Skatt og 


rammetilsk 


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap -841 378 -905 043 -1 378 493 -1 383 493 4 999 0% -1


Driftsresultat -841 378 -905 043 -1 378 493 -1 383 493 4 999 0% -1


Driftsutgifter 34 16 207 85 122 59% 105


Driftsinntekter -841 412 -905 059 -1 378 700 -1 383 578 4 878 0% -106


Finansresultat 0 


Finansutgifter 0 


Finansinntekter


9 Renter, avdrag og 


finansposter


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap 23 529 14 098 91 813 91 769 45 0% -2 355


Driftsresultat -279 -309 0 -0 X -0


Driftsutgifter 47 1 1 -1 X -1


Driftsinntekter -325 -309 -0 0 X 0


Finansresultat 23 808 14 407 91 813 91 768 45 0% -2 355


Finansutgifter 47 748 37 986 119 214 118 175 1 039 1% 6 749


Finansinntekter -23 940 -23 579 -27 401 -26 407 -994 -4 % -9 104
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I prognosen for renteutgifter på investeringsgjeld er det tatt hensyn til en ytterligere 


rentenedsettelse fra Kommunalbanken gjeldende fra 24. september. Det er forutsatt at denne 


rentesatsen vil holde seg ut året. I tillegg er avdrag på investeringsgjeld redusert med om lag 1 mill. 


kroner i forhold til budsjett på bakgrunn av foreløpig faktisk beregnet minimumsavdrag. 


4. Utvikling i bemanningsoversikter  


 


I tabellen vises utviklingen i bemanningen i 2012 sammenlignet med 2011. En økning av årsverk med 


variabel utlønning er normalt i august og september pga sommerferieavvikling. Bemanningstallene, 


som har vært brukt i forbindelse med økonomirapportering siden 2008, viser medarbeidere som 


mottar fast lønn i antall årsverk og medarbeidere som mottar variabel lønn omregnet til antall 


årsverk.  


I tallet for medarbeidere som mottar fast lønn inngår medarbeidere med fast stilling, faste vikarer og 


engasjementer. I tallet på medarbeidere som mottar variabel lønn inngår lønn til tilkallingsvikarer 


(som kun mottar timelønn) samt ekstravakter til medarbeidere i deltidsstillinger som er fast tilsatt, 


har fast vikariat eller engasjement. All variabel lønn er timebasert, og omregningen til variable 


årsverk er kun basert på antall ordinære timer som er jobbet. Kostnader til tilleggslønn, som for 


eksempel overtid og helligdagstillegg, inngår ikke i beregningen av antall årsverk, men synliggjøres i 


de totale lønnskostnadene. Kjøp av vikarer fra vikarbyråer er heller ikke med i bemanningsoversikten. 


Gjennomsnittlig bemanning i år er 2058 årsverk. Det er viktig å påpeke at det er en rekke ting som 


kan påvirke antall ansatte, uten at det skyldes forbedret eller dårligere produktivitet i kommunen. 


Virksomhetsoverdragelser bidrar til å øke antall ansatte, for eksempel medførte overtakelsen av 


Krisesenteret i september 2011 en økning på 11,45 årsverk. Det ble også utvidet med ca 15,5 årsverk 


når ansatte ved legevakten ble en del av kommunens ansatte fra 1.1.2012. Videre vil en utvidelse i 


Bemanning 2011


Fast utlønning Variabel utlønning 


(timelønnede)


Sum årsverk Sum årsverk


januar 1847 200 2047 2060


februar 1858 176 2034 1996


mars 1861 178 2039 1988


april 1853 201 2054 2008


mai 1859 183 2042 1975


juni 1868 176 2044 1978


juli 1845 190 2035 1992


august 1849 277 2126 2084


september 1866 236 2102 2058


oktober 2018


november 2048


desember 2068


Gj.snitt årsverk 1856 202 2058 2023


Måned


Bemanning 2012
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lovpålagte oppgaver som kommunen må utføre kunne gi økt behov for bemanning. Endret 


befolkningsvekst og befolkningssammensetning vil også påvirke behovet for lovpålagte tjenester, 


som igjen vil påvirke bemanningen. Et eksempel her er økningen knyttet til spesialundervisning i 


grunnskolen.  


Ved behandlingen av budsjettet for 2012 ble det vedtatt kostnadsreduksjoner med 46,6 mill. kroner. 


Kostnadsreduksjonene skal i hovedsak skje innenfor lønnsmidler.  


5. Oversikt innsparingstiltak 2012 
 


 


 
  


Oversikt over innsparingstiltak 2012 Effekt lagt i Frist for Forventet Kommentar


ALLE TALL I MILLIONER KR budsjett 2012 gj føring øk resultat Oppdatert: 20.09.12


Rådmannen og strategiske tiltak


Reduserte abonnementer på aviser, tidsskrifter, etc 0,01 01 01 12 0,01 Gjennomført


Redusert midler til kompetanseaktiviteter 0,50 01 01 12 0,50 Gjennomført


Utmelding av Kommunenes opplæringskontor Buskerud 0,60 01 01 12 0,60


Utmelding gjennomføres. Vil ikke få økonomisk 


effekt i 2012. Alternativt tiltak gjennomført (fristilling 


midler lærlinger) for å oppnå økonomisk effekt


Innsparing knyttet til ledelse og støtteenheter 3,00 01 07 12 0,60


Noen endringer i ledelse er gjort som også påvirker 


andre områder.


ENØK-tiltak 0,50 31 12 12 0,50 Holdningsskapende arbeid iverksatt


Redusert avsetning til lønnsoppgjøret 2012 1,70 1,70


Blir kvalitetssikret i løpet av høsten, men ser 


foreløpig ut til å ha forventet effekt i 2012.


Investere for omstillingsaktiviteter -1,00 31 12 12 0,00 Holdes tilbake pga manglende effekt av tiltak.


Sum 5,31 3,91


Ledelse og støtteenheter


Ikke avsette til egenandel forsikringer - Forvaltning og driftsenheten 0,50 01 01 12 0,50 Gjennomført


Redusert stilling - økonomienheten 0,25 01 07 12 0,25 Løst gjennom andre insparingstiltak.


Redusert kompetanseutvikling - Økonomienheten 0,10 0,10 Gjennomføres som planlagt


Sette ut innfordring av kommunale avgifter - Økonomienheten 0,50 0,50 Løst gjennom andre insparingstiltak.


Kritisk gj gang av fagsystemer mv - IT-enheten 0,35 01 07 12 0,35


RiskManager sagt opp. Andre programmer / rutiner 


under vurdering


Redusere konsulentbruk til IT-drift - IT-enheten 0,10 01 01 12 0,10 Utført


Sum 1,80 1,80


Oppvekst og kultur


Stryke avsatte midler til folkebad ved folkehøyskolen 0,90 01 01 12 0,90 Gjennomført


Holde virksomhetslederstilling vakant 0,60 01 01 12 0,60 Gjennomført


Stryke ressurs for store klasser praktisk / estetiske fag 0,30 01 01 12 0,30 Gjennomført


Redusert spesialundervisning 1,00 01 01 12 0,00


Antall vedtak pr 1/4-12 viser at dette ikke vil la seg 


gjennomføre i 2012.


Reduksjon prosjekt Ny Giv 0,30 01 01 12 0,30 Gjennomført. Ikke oppstart i 2012.


Sum 3,10 2,10
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Oversikt over innsparingstiltak 2012 Effekt lagt i Frist for Forventet Kommentar


ALLE TALL I MILLIONER KR budsjett 2012 gj føring øk resultat Oppdatert: 20.09.12


Helse og omsorg


Redusert merkantil bemanning 0,90 01 03 12 0,90


Har tatt ned 1,4 åv med helårsvirkning og 1 åv i 8 


mnd. Til sammen 2,07 åv. 


Stenge rådhuskantinen 0,55 01 01 12 0,55 Gjennomført.


Øke brukerbetalinger 1,00 01 01 12 0,50 Manglende inntekt Hospice (Hole kommune)


Ulønnet permisjon, slt-koordinator 0,30 01 01 12 0,30 Kun 2012. Slt-koor.er i permisjon.


Redusert bruk av overtid 1,50 01 01 12


Jobber kontinuerlig med dette. Fokus på minst mulig 


bruk av overtid.


Færre ledere - interne omorganiseringer 1,20 1,20 Gjennomført. 7 ledere er nedbemannet


Funksjonshemmede - redusert avlastningstilbud i inst 3,50 01 04 12 2,00 Flytting av 2 brukere. 1 mill fra 1/1, resten fra 1/4.


TFF - økt antall brukere på dagtilbud 2,28 01 01 12 2,06


Meste innfridd, men økte utg i enhet gr.brann gjør at 


det er et merforbruk i en av enhetene. Dagtilbudet er 


ikke oppe og går enda. Gjelder Ullerål,Hov 


Alle,Lund/Truls og Sagavn.


NAV - nedjustering ramme 1,00 01 01 12 1,00 Gjennomført.


Bestillerkontoret - nedbemanne 1,08 01 01 12 0,77 1 stilling ned fra 1.1 og en stilling ned fra 1.7


Hjemmetjenesten - nedbemanne 2,36 01 01 12 2,36 Gjennomført.


Redusert pleiefaktor institusjon - færre pleierstillinger 6,00 1,10


Rehab.avdelingen, Sokna oms.senter, Austjord FG, 


Hønefoss 2,3,5. Ikke alle er kommet i gang ift frist for 


gjennomføring. Pleiefaktor reduseres i løpet av 2012. 


Virksomhetsleder følger tett opp.


Korttidstilbud - redusere, std til ett pleienivå 1,80 0,00


Ses i sammenheng med øvrig sparing inst. Det som 


er spart på Rehab er ført på red.pleiefaktor.


Institusjon - stenge bassenget på Austjord 0,56 01 01 12 0,56 Gjennomført.


Gj gå / endre arealbruk - samlokalisering 1,00 01 01 12 0,00


Hjemmetjenesten samlokaliseres innen 31.12. 


Tiltaket får effekt i 2013


Helse og velferd - barnevern, mer forebyggende 1,00 01 07 12 1,00 Planlagt gjennomført innen 1. juli


Omsorgsombud - nedbemanne 0,60 01 01 12 0,60 Gjennomført.


Dagsenteret - flytte til Austjord 1,50 0,00


Tiltaket krever investeringer. Lokalisering dagtilbud 


sees i sammenheng med kartlegging arealbruk


Transporttjenesten - ta bort en buss og 1,4 årsverk 0,80 01 01 12 0,00 Er avhengig av tiltaket over. Dvs ingen effekt i 2012


Helthetlige tiltak for barn og unge 0,50 0,50


Ses i sammenheng med redusert 


spesialundervisning hos oppvekst


Aktiv sommer/høst/vinter til selvkost 0,21 0,21 Gjennomført.


Sum 29,64  15,61


Tekniske tjenester


Arb lag tilrettelagt for NAV-brukere 0,00


Brann - reduksjon div budsj poster 0,10 01 01 12 0,10  Utført


Brann - økte inntekter fra alarmer (via 110-sentralen) 0,08 gradvis 0,08  Utført


Brann - salg av kursplasser til deltidsmannskaper 0,08 1. halvår 0,08  Utført


Brann - økt utleie av materiell og mannskaper 0,04 gradvis 0,04  Utført


Parkering - økte avgifter / endret betalingsform 0,08 01 01 12 0,08  Utført


Gj gå / endre arealbruk - samlokalisering 1,00 0,00


Eget prosjekt etablert. Flere forslag foreligger. 


Økonomiske effekter fra 2013 pga oppsigelsestid.


Salg av vaktmestertj til boligstiftelsen 1,40 0,00


Må løses ved salg av boliger. Boligstiftelsen fått 


oppdrag å selge noen boliger. I tillegg foreligger 


forslag på flere. Er en inntekt som ikke kommer i 


2012.


Sum 2,77 0,38


Generelt 


Redusere avsatte midler til langtidsfravær 4,00 4,00


Spredt på helse, oppvekst og teknisk. Avhengig av 


utvikling i sykefravær i løpet av året.


Sum 4,00 4,00


Sum - alle rammeområder 46,61 27,80
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6. Utvikling i sykefravær 
Reduksjon i sykefravær er en prioritert oppgave i Ringerike kommune. Det er definert et mål på 


samlet nærvær for kommunen på 93 % ved utgangen av 2013. Som et ledd i dette arbeidet skal 


samtlige enheter årlig utarbeide handlingsplaner for arbeidsmiljø, og iverksette konkrete 


forbedringstiltak. Konkret og langsiktig arbeid innen lederopplæring og -utvikling, videre opplæring i 


langtidsfriskmetodikk og innføring av ny og spisset rutine for oppfølging sykemeldte vil sammen med 


innarbeidelse av tiltak for å nå delmålene i den nye IA-avtalen i kommunens øvrige handlingsplaner 


bidra til et høyere nærvær/lavere fravær blant kommunens ansatte.  


Teknisk sektor har et nærvær som er stabilt på over 93 %. Teknisk sektor rapporterer om at mulige 
årsaker til det høye nærværet er: 


 fokus på trivsel og fag 


 legge til rette for å kunne mestre jobben 


 mulighetsfokus ved oppfølging av fravær 


 teaminndeling  


 
Som et ledd i dette arbeidet skal samtlige enheter årlig utarbeide handlingsplaner for arbeidsmiljø, 
og iverksette konkrete forbedringstiltak. Konkret og langsiktig arbeid innen lederopplæring og -
utvikling, videre opplæring i langtidsfriskmetodikk og innføring av ny og spisset rutine for oppfølging 
sykemeldte vil sammen med innarbeidelse av tiltak for å nå delmålene i den nye IA-avtalen i 
kommunens øvrige handlingsplaner bidra til et høyere nærvær/lavere fravær blant kommunens 
ansatte.  
 
Legemeldt fravær 
Tall fra NAV (tabell 1) viser at det legemeldte fraværet i Ringerike kommune i 2. kvartal 2012 var  
8,3 % mot 8,6 % i 2. kvartal 2011.  
 


År 
 


1. kvartal 2. kvartal 3.kvartal 4. kvartal Totalt tapte 
dagsverk (årsbasis) 


Tilsvarer i antall 
årsverk (årsbasis) 


2006 9,7 % 8,8 % 7,4 % 8,4 % 35397 154 


2007 9,0 % 8,2 % 8,3 % 8,5 % 36343 158 


2008 8,8 % 8,5 % 7,6 % 7,8 % 38616 168 


2009 8,1 % 8,3 % 8,7 % 9,2 % 38823 169 


2010 8,6 % 7,3 % 7,6 % 8,5 % 34416 150 


2011        8,4 % 8,6 % 8,1 % 8,9 % 35139 153 


2012 9,5 % 8,3 %     
Tabell 1: Tabellen over viser legemeldt sykefravær i prosent, tapte dagsverk og tapte dagsverk omgjort til årsverk.  
 
Nærværet er noe bedre 2. kvartal 2012 sammenlignet med 2. kvartal 2011, i motsetning til 1. kvartal 
som viste motsatt tendens. Verdiskapning og et godt arbeidsmiljø skapes sammen, og da er det en 
forutsetning med mest mulig nærvær. Arbeid er helsefremmende slår mange studier fast, og risikoen 
for å bli varig utenfor arbeidslivet øker med tiden som man er borte fra arbeid.   
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Egenproduserte fraværstall  
Det rapporteres på fravær for kommunen samlet sett og pr sektor. Det gjøres oppmerksom på at 
sykefraværsprosenten for sist rapporterte måned kan endre seg noe ved neste rapportering fordi 
etterregistrering av fravær for foregående måned kan forekomme.  


 


    
Egenmeldt  
sykefravær 


Sykefravær,  
1 - 16 dager 


Sykefravær,  
> 16 dager 


Sykefravær 


Firmakode Kalenderår/måned % % % % 


Ringerike kommune 01,2012 1,47 3,70 6,84 10,53 


Ringerike kommune 02,2012 1,35 3,34 8,10 11,44 


Ringerike kommune 03,2012 1,27 3,88 7,26 11,14 


Ringerike kommune 04,2012 0,57 4,61 3,37 7,98 


Ringerike kommune 05,2012 0,70 4,86 3,47 8,32 


Ringerike kommune 06,2012 0,08 0,72 5,05 5,77 


Ringerike kommune 07,2012 0,29 1,36 4,84 6,20 


Ringerike kommune 08,2012 0,36 1,86 3,40 5,26 


Samlet resultat 0,77 3,10 5,28 8,38 


Tabell 2: Viser samlet sykefravær for per måned og totalt tom august 2012. 


 


 Sektor Måned 
Egenmeldt  


sykefravær, % 
Sykefravær,  


1 - 16 dager, % 
Sykefravær,  


> 16 dager, % 
Sykefravær, 


% 


Helse og omsorg 01,2012 1,26 3,22 8,28 11,49 


Helse og omsorg 02,2012 1,32 3,30 10,21 13,52 


Helse og omsorg 03,2012 1,17 4,07 9,61 13,67 


Helse og omsorg 04,2012 0,57 7,06 2,67 9,72 


Helse og omsorg 05,2012 0,68 7,48 2,58 10,06 


Helse og omsorg 06,2012 0,04 0,79 6,21 7,00 


Helse og omsorg 07,2012 0,44 1,65 5,08 6,73 


Helse og omsorg 08,2012 0,43 2,59 4,46 7,04 


Oppvekst og kultur 01,2012 1,84 4,72 5,95 10,68 


Oppvekst og kultur 02,2012 1,47 3,95 6,11 10,06 


Oppvekst og kultur 03,2012 1,50 3,95 5,16 9,11 


Oppvekst og kultur 04,2012 0,71 2,57 4,12 6,68 


Oppvekst og kultur 05,2012 0,75 2,76 4,60 7,36 


Oppvekst og kultur 06,2012 0,02 0,44 3,87 4,30 


Oppvekst og kultur 07,2012 0,03 1,39 3,56 4,95 


Oppvekst og kultur 08,2012 0,30 1,11 1,71 2,82 


Tekniske områder 01,2012 1,28 2,96 3,32 6,28 


Tekniske områder 02,2012 1,26 2,33 5,41 7,74 
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 Sektor Måned 
Egenmeldt  


sykefravær, % 
Sykefravær,  


1 - 16 dager, % 
Sykefravær,  


> 16 dager, % 
Sykefravær, 


% 


Tekniske områder 03,2012 1,13 3,72 4,59 8,31 


Tekniske områder 04,2012 0,34 2,55 3,67 6,23 


Tekniske områder 05,2012 0,72 2,68 3,46 6,14 


Tekniske områder 06,2012 0,37 1,23 4,35 5,58 


Tekniske områder 07,2012 0,09 0,47 5,43 5,89 


Tekniske områder 08,2012 0,37 1,49 4,88 6,37 


Tabell 3: Viser sykefravær månedsvis per sektor januar tom august 2012. 
 


 
Oppfølging av langtidsfrisk plan (IA-plan for Ringerike kommune) 
Følgende innsatser er gjennomført med bakgrunn i Langtidsfrisk plan 2011-2013: 


 Ny rutine for ivaretakelse av gravide medarbeidere er startet opp (Ta med magen på jobb). 


 Verktøy for kartlegging og gjennomføring av medarbeiderskapsprosess er testet ut og 
evaluert (Medarbeiderskap som satsingsområde). 


 6 nye Langtidsfriske prosessveiledere er utdannet (kommunestyrevedtak fra des. 2008 er 
gjennomført)  


 AMU har nærvær som fast tema. 


 I september etableres fast møtefora med NAV arbeidslivssenter. NAV integreres ytterliggere i 
organisasjons og personalavdelingen med møter annen hver uke med fokus på medarbeidere 
med sykefravær over 56 dager.  


 Ny nærværsrutine er innført. 


 Utviklingssamtaler (62  har fått utviklingssamtaler i 2011 sammenlignet med 48  i 2009) Det 
vurderes alternative løsninger for gjennomføring av utviklingssamtaler tilpasset den enkelte 
sektors behov.  


 Nytt tiltak: Fra og med september skal tema nærværsarbeid opp som fast punkt på alle 
personalmøter og MKS-møter. 


 Nytt tiltak: I september vurderes nytt elektronisk HMS-system som skal gjøre HMS-arbeidet 
lettere og mer systematisk. Bedriftshelsetjenesten er med og kvalitetsikrer valg av system.  


 Nytt tiltak: I september begynner utdanning av  forflytningsveiledere i hele helse og omsorg. 
Dette for å forebygge arbeidsrelaterte muskel og skjelettlidelser og for å fremme gode 
arbeidsmetoder.  


 Nytt tiltak: Det kurses ytterliggere to st. prosessveiledere innenfor Langtidsfrisk.  


 Nytt tiltak: Ny koordineringsrutine er innført i arbeidet med koordinering av omstillings og 
nedbemanningsarbeidet dette for å sikre god prosess og få bedre oversikt.  
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7. Status investeringsprosjekter  
 


 


  


PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT


BUDSJ 


2012


REGNSKAP 


HITTIL


 RESTBUDSJ 


2012 DEKNING STATUS


0005 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING GL 5 894 555   265 278,06     5 629 277     


Omdisp: 4 mill til flerbrukshall og 1,5 mill til midlertidig bhg 


Heggen. Restbeløp brukes til mindre etterarbeider.


0009 OPPGRADERING - FELLES (0040) -             -                0040


0010 OPPGRADERING EIKLI (0040) -             -                0040


0011 OPPGRADERING HALLINGBY (0040) -             -                0040


0012 OPPGRADERING HAUGSBYGD (0040) -             18 084,51       0040


0013 OPPGRADERING HEGGEN (0040) -             -                0040


0014 OPPGRADERING HELGERUD (0040) -             -                0040


0015 OPPGRADERING HOV (0040) -             264 110,11     0040


0016 OPPGRADERING HØNEFOSS (0040) -             -                0040


0017 OPPGRADERING KIRKESKOLEN(0040) -             -                0040


0018 OPPGRADERING NES (0040) -             -                0040


0019 OPPGRADERING RINGMOEN (0040) -             -                0040


0020 OPPGRADERING SOKNA (0040) -             19 125,00       0040


0021 OPPGRADERING STRANDEN (0040) -             -                0040


0022 OPPGRADERING TYRISTRAND (0040) -             -                0040


0023 OPPGRADERING ULLERÅL (0040) -             1 847 556,98  0040


0024 OPPGRADERING VANG (0040) -             -                0040


0025 OPPGRADERING VEGÅRD (0040) -             -                0040


0026 OPPGRADERING VEIEN (0040) -             -                0040


0027 OPPGRADERING VEIENMARKA (0040) -             -                0040


0028 OPPGRADERING ÅSBYGDA (0040) -             -                0040


0029 OPPGRADERING VOKSENOPPL.(0040) -             -                0040


0033 GUNNERENGA/KUR (0338) -             -                0338


0034 VEGÅRD/KUR (0338) -             -                0338


0036 FRAMDAL/KUR (0338) -             -                0338


0040 OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ.) 1 000 000   2 148 876,60  -1 148 877    Merforbruk. Må ses i sammenheng med prosjekt 0216.


0062 REF. ANL.LEIE HFS BALLKLUBB -             58 400,00       -58 400        Merforbruk. Tilbakeføring fra 2011.


0063 UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER GL 944 823      363 147,77     581 675        Arbeid pågår.


0072 OPPGRAD.-GML.ULLERÅL (0040) -             -                0040


0074 OPPGR DATAUTST SKOLER (INSTAL) -             -                0040


0075 NÆRMILJØANL.HAUGSB/VANG(0040) -             -                0040


0076 NÆRMILJØANL.KIRKESKOLEN(0040) -             -                0040


0077 NÆRMILJØANL.VEIEN SKOLE(0040) -             -                0040


0085 INV. GODKJ.VANNVERK -             -                0321


0086 NÆRMILJØANLEGG STRANDEN(0040) -             -                0040


0087 NÆRMILJØANLEGG HØNEF. (0040) -             -                0040


0088 NÆRMILJØANLEGG ULLERÅL(0040) -             -                0040


0091 PROSJEKTERINGSUTGIFTER GL 250 000      75 018,75       174 981        Ytterligere behov for ekstern bistand pga. lav bemanning.


0095 NY GRESSMATTE FOTBALLSTADION GL 560 691      -1 872 425,00 2 433 116     


Har fått 1,875 i tippemidler mens budsjett er 2,2 mill. Restbudsjett 


dekker differanse.


0096 OMKOSTN V/KJØP/SALG TOMT/EIEND 49 302       -                49 302         


Salg av eiendommer etc. blir intensivert i 3. tert. med tilhørende 


omkostninger


0100 RØDHAUG/KUR (0338) -             -                0338


0103 NÆRMILJØANLEGG SOKNA (0040) -             -                0040


0106 IDRETTSHALL TYRISTRAND -             -                0040


0107 NÆRMILJØANLEGG TYRISTRAND 1 -             -                0040


0108 NÆRMILJØANLEGG TYRISTRAND 2 -             -                0040


0109 NÆRMILJØANLEGG HEGGEN SKOLE -             -                0040


0111 MIDL TILTAK HØNEFOSS STADION -             -                0095


0116 TILSTANDSRAPPORT 240 000      -                240 000        Vurderes omdisponert.


0118 KULTURHUS TYRISTRAND -             -                0040


0128 NÆRMILJØANLEGG HELGERUD -             -                0040


0130 UTSKIFTING PCB-ARMATURER    113 631      -                113 631        Noe malerarbeider gjenstår.


0131 ENØK                        1 000 000   -                1 000 000     Arbeidene igangsettes 3. tert.  Bl.a ny gassfyrkjene Hov u.skole 


0133 OMSORGSBOLIGER SLETTÅKERVN 12 51 252       -                51 252         Boligen solgt. Kan omdisponeres.


0138 HØNEFOSS BARNEHAGE 813 215      164 769,37     648 446        Etterarbeid pågår.


0139 HALL SKOLE FLERBRUKSHALL (0005 -             -                0005


0140 HALL SKOLE KULTURHUS (0005)    -             -                0005


0141 KIRKEBYGG                     1 000 000   217 524,00     782 476        Arbeid igangsatt og bevilging vilbli oppbrukt.


0144 OPPGRADERING KOMMUNENS HYTTER 248 382      36 174,80       212 207        Arbeid pågår


0146 HERADSBYGDA IDRETTSANLEGG     1 000 000   -                1 000 000     Prosjekteringsarbeid igangsatt.  Anbud ut i 4. kv.


0151 SOKNEDALSV V/AK MASKIN (0321) -             -                0321
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PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT


BUDSJ 


2012


REGNSKAP 


HITTIL


 RESTBUDSJ 


2012 DEKNING STATUS


0154 NY SLAMFORTYKKER MONSERUD     6 946 705   -                6 946 705     


KS vedtak om at prosj skal tilføres 7 mill via omdisponering 


hovedplanene jf KS 19/12 men ikke rom for dette. Anleggstart 


våren 2013


0155 SANERING FLATTUM - HOV        6 717 776   2 159 729,10  4 558 047     


Forventet forbruk: 6 500 000. 540 000 fra 0186, 675 000 fra 0495, 


750 000 fra 0199


0156 NY INFILTRASJON RINGMOEN      750 000      -                750 000        Anlegget er tenkt startet opp i høst. Antar at bevilgning er stor nok


0157 FDV PROGRAMVARE ET-TT         40 000       -                40 000         Beholdes


0158 PARKERING TORGGATA-NYGATA     325 803      -                325 803        Parkeringsfond Overføres 2013 opparbeidelse kirkegata 10


0159 UTSKIFT VANNL VESTLIV (0321) -             -                0321


0160 NY VANNLEDNING VESTLIV (0321)  -             -                0321


0161 HØYDEBASS HØYBY VENTILHUS(0321 -             -                0321


0162 H B HØYBY UTSKIFT VANNL (0321) -             -                0321


0163 UTBEDR HØYDEB HVALSMOEN (0321) -             -                0321


0164 UTSKIFTING AV VANNKUMMER (0321 -             -                0321


0166 HEN AVLØPSSANERING (0364) -             -                0364


0167 STORLØKKA NYE HOVEDV LED 294 430      21 275,00       273 155        


Står igjen noe restsum på anlegget. Skal dekkes av det som står 


igjen.               Kr 273 155


0168 HEN VANN/AVLØPSSAN (0321 -             -                0321


0168 HEN VANN/AVLØPSSAN (0364 -             -                0364


0169 OPPSTART PLANL SKOLE HFS SYD  1 373 059   -                1 373 059     Under utredning


0170 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER 13 511       -                13 511         Brukes på presteboligen i Haug


0172 MILJØGATE TYRISTRAND 671 986      -259 584,00    931 570        Hjemfallsfond


Forventet forbruk: 750 000. Rest overførs til hjemmfallsf. Inntekt i 


2013.


0173 ELVEKRYSSING 2 841 792   597 482,50     2 244 310     


0,9 mill omdisponeres til Pottemakerbakken. Antar forbruk på kr 


200 000 høst 2012


0174 UTSK V L ØVRE HALDENV(0376) -             -                0376


0175 OPPGRAD BORGLUND VANNV(0321) -             -                0321


0176 OPPGRAD SOKNA VANNVERK (0321) -             -                0321


0177 UTBEDR KP125 SVARVERUD (0364) -             -                0364


0179 UTSKIFTING AVLØPSLEDNINGER 5 243 604   408 773,01     4 834 831     Rammebevilgning. Beholdes


0181 VALHALLV OMLEGG AVL LED 20 000       -                20 000         Avsluttet. Rest overføres til 0364.


0182 UTBEDR KP 102 BARBRO (0364) -             -                0364


0183 REHAB V LEDN VEIENKOLLEN (0376) -             -                0376


0184 KROKENV VANN/OVERVANN LEDN 1 004 873   -                1 004 873     Forventet forbruk: 650 000. Rest overføres til 0199.


0185 KIHLEMOEN VANNV NØDSTRØMAGG (0376) -             -                0376


0186 HØNENGT AVLØP 685 525      94 565,11       590 960        Forventet forbruk: 50 000. Rest overføres til 0155.


0187 RINGERIKE VANNV GRUNNERVERV/KLAUSULER 998 498      337 522,26     660 976        Sum forventes brukt høst 2012


0188 RINGERIKE VANNV HØYDEBASS/MANGAN FJ 1 629 648   9 698,00        1 619 950     Oppstart prosjektering. Sum brukes


0190 UTBEDRING AKUTTILTAK KOMMUNIKASJ 3 484         -                3 484           Kan avsluttes


0192 STORLØKKA AVLØPSLEDNINGER 72              -                72                Kan avsluttes


0193 RAMSRUD/KJELDSBERGSVINGENE VANN 500 000      391 211,50     108 789        Kan avsluttes


0194 HB 241 HALLINGBY (0312) -             -                0321


0195 TERRENGKJØRETØY (0364) -             -                0364


0196 SKILT OG FARTSHEMMENDE TILTAK 572 244      -                572 244        Grunnet soneparkering. Kommer ytterligere kostnader her.


0197 SAMLOKALISERING TEKNISK 18 600 000 -                18 600 000   


Her vil det komme noen kostnader da kommunen må betale noe av 


tilretteleggingen for samlokaliseringen. Anslagsvis 4-6 mill kr.


0198 MUSLIMSK GRAVFELT 150 000      -                150 000        Vil bli påbegynt i år og sluttført 2013.


0199 FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS 7 600 000   -                7 600 000     Sum må beholdes. Vestes oppstart av flere prosjekter


0201 ASK-MUGGERUD VANNLEDN (0321) 6 509 717   79 416,40       6 430 301     Anlegget startes nå. Sum må beholdes


0202 ASK-MUGGERUD AVLØPSLEDN (0364) 3 150 000   174 296,00     2 975 704     Anlegget startes nå. Sum må beholdes


0203 KROKENV ETAPPE 2 V/A LEDN 1 040 158   -30 820,00      1 070 978     Avventer sluttfaktura. Antydet sum er kr 850 000,- 


0207 VA INFRASTRUKTUR ÅDALSFJELLA/VIKERFJELL (0364) -             -                0364


0208 VA INFRASTRUKTUR SPREDT AVLØP RING KOMM (0364) -             100 000,00     0364


0210 URNELUND HØNEFOSS KIRKEGÅRD 1 261 915   119 000,94     1 142 914     Vil bli påbegynt i år og sluttført 2013.


0212 BALLBINGE TYRISTRAND 2 650         -                2 650           Avsluttet.


0214 HEIS TYRIBO 1 117 917   629 135,35     488 782        Heis igangsatt.  Etterarbeider gjenstår.


0215 FLERBRUKSHALL 577 567      287 248,90     290 318        Arbeidene igangsatt.


0216 UNIVERSELL UTFORMING ULLERÅL SKOLE 15 000 000 437 929,06     14 562 071   Arbeidene har vært ute på anbud.  Kommer egen sak.


0217 UNIVERSELL UTFORMING KIRKESKOLEN 1 500 000   80 701,24       1 419 299     Gjennomført.  Mindre etterarbeider


0218 RALLERUD SIKRING AV JERNBANEOVERGANG 1 300 000   -                1 300 000     Fellesprosjekt utføres 2013. beholdes


0219 FORTAU DRONNINGENSGATE 500 000      -                500 000        Følger prosjekt Tyristrandgata. Kommer til utførelse 2013


0220 FLERBRUKSHALL STØYSKJERMING 2 250 000   -                2 250 000     Sum beholdes. Usikkert om bevilgning er stor nok


0221 UTBEDRING TYRISTRANDGATA 2 750 000   8 336,88        2 741 663     Sum beholdes usikkert om bevilgning er stor nok


0222 UTSKIFTING HEISER 1 500 000   -                1 500 000     


1 mill omdisponeres til flerbrukshall. Restbevilgning vil bli brukt til 


etterkomme nye forskrifter for heiser.
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0223 GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE -             1 406,25        -1 406          Merforbruk. 


0224 NYTT SD-SYSTEM VANN (0321) 4 800 000   323 314,12     4 476 686     beholdes


0228 VANNRENSING OG UTV HB KIHLE 2 500 000   -                2 500 000     Bygging 2013


0229 NYTT SD-SYSTEM AVLØP (0364) 7 200 000   900 327,23     6 299 673     Beholdes


0231 BALLBINGE NES 400 000      -                400 000        


0232 BALLBINGE VANG 461 800      -                461 800        


0233 ØVRE HØNENGATA VA-LEDNINGER 300 000      359 456,00     -59 456        Forventet forbruk: 20 000. Merforbruk hentes fra 0234.


0234 HOV ALLE VA-LEDNINGER 500 000      215 253,20     284 747        Forventet forbruk: 20 000. Rest blir stående.


0235 RANDSONETILTAK AVLØP 400 000      270 000,00     130 000        Beholdes


0236 MIDLERTIDIG BARNEHAGE HEGGEN SKOLE -             1 309 516,98  -1 309 517    


Merforbruk. KS 65/12 men mangelfullt vedtak så sak må fremmes 


på nytt. Trenger 1,5 mill.


0237 HFS SYKEHJEM GAVEMIDL SØRLIE, INV/UTSTYR -             425 973,00     -425 973       Merforbruk. Dekkes av gavemidler


0309 SALG AV GRUNN -             -351 572,00    351 572        Innt. 


0317 ELVEFORBYGNING STORELVA 39 469       196 919,02     -157 450       Merforbruk. Ferdistilles 2012


0321 HOVEDPLAN VANN 1 511 245   -                1 511 245     Beholdes


0323 GODKJ. VEME VANNVERK (0321) -             0321


0324 GODKJ. HEGGEN VANNVERK (0321) -             -                0321


0325 GODKJ. ÅSBYGDA VANNVERK (0321) -             -                0321


0326 GODKJ. NES VANNVERK (0321) -             -                0321


0327 GODKJ. BORGLUND VANNVERK(0321) -             -                0321


0328 GODKJ. RINGMOEN VANNVERK(0321) -             -                0321


0338 AKSJON STEINSFJORDEN/KUR GL 109 418      -                109 418        Beholdes


0340 RULLERING HOVEDPLAN VANN (0321) -             -                0321


0342 HOVEDLEDNING AVLØP SOKNA(0364) -             -                0364


0364 HOVEDPLAN AVLØP 1 270 678   116 518,00     1 154 160     Beholdes


0375 VANNVERK NES I ÅDAL 4 877 603   -                4 877 603     Prosjektering høst 2012. bevilgning holder


0376 UTSKIFTING VANNLEDN. 2001-2004 FRA GL 3 805 809   475 350,60     3 330 458     Beholdes


0399 BASSENG SOKNA BASSENG 2 34 835       -                34 835         Kan avsluttes


0400 RAMSRUD/KJELDSBERGSV AVLØP 474 850      391 211,50     83 639         Kan avsluttes


0402 FORSTERKNING KOMM VEI BREKKEBYGDA (0403 -             -                0403


0403 KOMMUNALE VEIER - OPPGRADERING GL 1 075 377   507 531,53     567 846        Forbrukes i 2012


0404 GATELYS - OPPGRADERING 747 333      612 155,00     135 178        Forbrukes i 2012


0405 KRAGSTADMARKA 2 676 802   248 783,88     2 428 018     


Utvikling av kommunedelplanen er i full gang. Midlene benyttes til 


konsulenthjelp og arbeidet vil også pågå i 2013.


0406 VEILØSNINGER SENTRUM 448 785      -                448 785        


Opprinnelig avsatt til sentral avlastningsvei. Foreslås beholdt som 


egenandel til "Ringerikspakka".


0427 BAKÅSEN RENSEANLEGG (0338) -             -                0338


0431 SANDVIKA RENSEANLEGG (0338) -             -                0338


0432 BYFORNYELSE/INFRASTRUKT, PARTN GL 1 000 000   -                706 948        0,9 mill omdisponeres til Pottemakerbakken. Beholdes


0432 BYFORNYELSE/INFRASTRUKT, PARTN -             293 052,25     Beholdes


0434 AVLØPSSANERING FEGRI (0364) -             16 518,00       0364 Kan avsluttes


0436 FOTBALLBANE HAUG -             62 234,71       -62 235        Merforbruk. Søkes dekket ved innbetaling fra Haugsbygd IL


0438 OPPGRADERING POTTEMAKERBAKKEN 2 420 685   -                2 420 685     Får tilført 1,8 mill til fullføring. Anlegg startet, brukes høst 2012


0440 LØKKENE (0338)     -             -                0338


0441 BREKKATOMTBAKKEN (0338)   -             -                0338


0442 HURUMKROKEN (0338) -             -                0338


0447 REHAB AVL LEDN M/STRØMPE (0364 -             -                0364


0454 HÅKENRUDVEIEN KUR (0338) -             -                0338


0457 FRIIDRETTSBANE HFS OPPRUSTNING 100 984      14 200,90       86 783         Restarbeider igangsatt. Avsluttes inneværende år.


0460 UTSKIFTING VANNKUMMER (0321) -             -                0321


0461 UTSKIFT DIV AVLØPSLEDN (0364) -             -                0364


0464 OVERF LEDN VANN ALMEMOEN(0321) -             -                0321


0467 OSLOVEIEN-RABATTER (0432)     -             -                0432


0468 STORGT-BLOMSGT-NORDERH GT(0432 -             293 052,25     0432


0475 GRUNNV BRØNN DØDISGROPA 74 814       -                74 814         Brukes høst 2012


0476 REHAB TOLP KLOAKKSTASJ (0364) -             -                0364


0477 UTSKIFT VK KLEKKEN HOTEL(0321) -             -                0321


0478 UTSKIFT VANNLEDN VEKSALV (0376 -             -                0376


0479 KUR/BARLINDVEIEN RA -             -                0338


0480 SANERING TRANBYVEIEN (0364) -             -                0364


0482 RENSEANLEGG MONSERUD GL      1 473 475   -                1 473 475     Beholdes


0483 KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN - ANDEL 331 331      -                331 331        Egenandel kollektivtrafikktiltak.


0484 NY KOMPRESSOR MONSERUD (0482)  -             -                0482


0485 UTOMHUSARBEID MONSERUD (0482)  -             -                0482


0486 OPPGRAD STYRESYST/AUTOM (0482) -             -                0482
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0487 RISTGODSVASKER MONSERUD (0482) -             -                0482


0489 OPPRUSTN SENTRUMSGATER (0403) -             -                0403


0493 UTSKIFTING VANNKUMMER (0376) -             -                0376


0495 HØNENGT VANN  746 779      70 072,47       676 707        Avsluttet. Rest overføres til 0155.


0496 UTBEDR KP 103 BENTERUD (0364) -             -                0364


0497 UTBEDR KP 111 HOLTTANGEN (0364 -             -                0364


0498 STORLØKKAV/TVERRV (0376) -             -                0376


0499 HAGAVN V/HAMAX (0376)   -             -                0376


0501 MASKINPARK 1 053 250   408 750,00     644 500        Forbrukes 2012


0681 AKSJER KJØP/SALG 3 250 000   3 250 000,00  -               


0690 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 3 300 000   3 713 490,00  -413 490       Merforbruk. 


0700 DATAUTSTYR GL 8 398 242   -                4 131 204     


Det kommer også en del investeringer på lisenser, trådløst 


nettverk, servere på serverrom, kabling og endringer i kommunens 


telefonløsninger. Fung leder tror pt. ikke at vi blir å bruke opp alt 


(ca 0,8 - 1,0 mill igjen), men ønsker å få overført resterende til 


neste års investeringsbudsjett.


0700 DATAUTSTYR -             4 267 037,73  


0707 DATAUTATYR OPPVEKSTTJ.(0700) -             -                0700


0715 BEREDSKAP, VERKTØY/MATERIELL 278 750      -                278 750        


Beløpet er tenkt å benyttes først og fremst til Ikt-systemer på 


beredskapsområdet, og til utstyr innefor beredskap. Vil også kunne 


benyttes til innkjøp av strømaggregater im 


beredskapssammenheng. Skal dekke noen ugifter i forbindelse 


med et system innkjøp av Teknisk. Utredning om behov for 


nødstrømsaggregater etter stormen "Dagny" sist vinter. Kan  bli 


aktuelt å bruke investeringmidler.


0716 UTSKIFTING RØYKDYKKERUTSTYR 120 000      75 838,02       44 162         


I tillegg til det som er ført er utstyr for kr 39 463,- levert. Det vil ikke 


bli ytteligere innkjøp.


0717 DIGITAL PLANDIALOG 170 000      172 340,00     -2 340          Merforbruk. 


0719 PERSIENNER HVELVEN OMSORGSSENTER 300 000      -                300 000        Vil bli brukt i 2012.


0720 HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR 783 225      62 329,00       720 896        Vil bli brukt i 2012.


0721 PAKKEMASKIN RINGERIKSKJØKKEN 1 000 000   -                1 000 000     Vil bli brukt i 2012.


0730 BREDBÅND UTSTYR (0700) -             1 527 446,22  0700


0738 IT-SIKKERHET (0700) -             139 847,19     0700


0739 SERVERE (0700) -             1 226 550,83  0700


0740 EFFEKTIVISERING (0700) -             398 435,67     0700


0742 SYSTEMINTEGRASJON  (0700) -             73 125,00       0700


0744 GERICA (0700) -             152 106,28     0700


0745 ESA (0700) -             131 488,91     0700


0747 UTSKIFTING UTSTYR ADM (0700)  -             -                0700


0749 MS OFFICELISENSER (0700)      -             -                0700


0750 JAVA PORTAL (0700)            -             271 515,63     0700


0751 PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN 2 700 000   2 629 964,13  70 036         Innt.


Hoved innkjøp av datamaskiner til ungdomsskolene er gjennomført. 


Det ligger igjen en faktura for head sett. Vi jobber med 


oppgradering/utskiftning av trådløst nettverk også på skolene – så 


blir det igjen noen kroner benyttes de til dekningsbidrag. 


0752 E-POST PROSJEKT (0700) -             -                0700


0753 TELEFONI  OPPGRADERING (0700) -             134 022,00     0700


0754 KOMMUNIKASJ V/FLYTTING (0700) -             212 500,00     0700


0755 E-SKATT (0700) -             -                0700


0756 IKT POLITIKERE 350 000      352 678,75     -2 679          


Merforbruk. Kommer en faktura på lisens og kurs fra Connect (ca. 


kr. 30 000,- + mva). Bestilling ble utvidet fra 50 til 60 iPads pga. at 


det ble bestemt at flere politikere skulle ha løsningen (Varaleder av 


utvalg e.l.). 


0757 ERV (0700) -             -                0700


0758 KIRKEVERGE (0700) -             -                0700


0793 ANSKAFFELSE INNKJØPSLØSNING 1 000 000   180 750,00     819 250        


Elektronisk faktura kommer inn her i år. Sum er ukjent, skal 


snarlig avklares. Vi ber om at ubenyttede midler i dette prosjektet 


overføres til neste år.


0796 UTSTYR RENHOLD OG VAKTMESTERE 334 484      196 333,99     138 150        Innkjøp i 3. tert. Vil bli oppbrukt.


0798 PARKERINGSAUTOMATER OMBYGGING 373 806      -                373 806        Parkeringsfond Beholdes


0799 TEKNISK PROGRAMVARE 750 000      -                750 000        Beholdes








Til Formannskapet og Kommunestyret 


Fra rådmannen 


 


 


Redegjørelse for pensjonskostnadene 2012 


 


Bakgrunn 


Ringerike kommune har for 2012 avsatt 30,5 mill. kroner netto til dekning av reguleringspremie.  Det 


er mottatt faktura på netto 69,5 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift. 


En foreløpig beregning fra KLP viser imidlertid et prognostisert  premieavvik på 49 millioner. Til 


fratrekk kommer amortisering på 5-6 mill. kroner. 


Det har vært flere møter mellom KLP og Ringerike kommune om dette temaet, senest 19.09.2012 der 


også aktuar var med på møtet. Prognoser er prognoser, og de endelige premieavvikstallene er ikke 


klare før i slutten av januar, men mye tyder på at reguleringspremie og premieavvik/ amortisering vil 


veie opp hverandre. Dette ble understøttet i samtalene med aktuar, selv om det naturlig nok ikke ble 


gitt garantier. 


Derfor melder vi ikke avvik i pensjonsutgiftene i forbindelse med 2. tertial. Rådmannen vil følge 


situasjonen nøye, og vil ha tett kontakt med KLP slik at vi til enhver tid er så oppdatert på situasjonen 


som det er mulig å være. 


Det har vært kjent at pensjonsgrunnlaget har vært feil siden overgangen til nytt lønns- og 


personalsystem i mai 2010.   


Dette har også vært gjort kjent for politikerne gjennom alle månedsrapportene hittil i år, i tillegg til 


følgende fra Handlingsprogrammet 2012-2015 (s.52): 


 


Netto avsetninger KLP 


«Det er signalisert at reguleringspremien for 2012 vil bli høyere enn for 2011. I statsbudsjettet er det 


kommentert spesielt at man forventer en økning i pensjonskostnadene fremover.  Det er derfor viktig 


å minne om at dette kan være et område hvor kostnadene vil vokse mer enn det som er lagt inn i 


tallgrunnlaget. 


 


Grunnlaget for beregning av pensjonskostnadene er den samlede lønnsmasse i kommunen.  


Leverandør av lønnssystemet har oppdaget en feil i systemet som gjør at det innrapporteres for lavt 


grunnlag til KLP for beregning av pensjon fra 2010.  Det arbeides med å finne en løsning på dette. 


Resultatet av det arbeidet som gjøres i denne sammenheng vil det kunne påvirke kommunens 


pensjonskostnader i regnskapet 2012. 


 


Ringerike kommune har siden 2002 fulgt reglene om å amortisere premieavviket over 15 år.  Fra 2012 


er det foreslått at dette endres til 10 år.  Det vil kunne medføre en endret kostnad for kommunen, 


avhengig av hvilken retning premieavviket slår ut (kan bli positivt/negativt).  Ulempen ved ordningen 


er at man skyver foran seg et stadig større premieavvik, som etter hvert vil påføre kommunen stadig 


større pensjonskostnader. 


 


Reguleringspremie KLP kommer i tillegg til de ordinære premie- og tilskuddssatser som belastes 


løpende gjennom året.  Reguleringspremien bestemmes av utfallet på lønns- og pensjonsoppgjøret. 


Faktura for reguleringspremien blir sendt ut i september/oktober. Reguleringspremien blir beregnet 


av brutto premiereserve på det tidspunktet reguleringspremien forfaller og budsjettavsetningen 


fordeles til virksomhetene.  Utbytte fra KLP kan kun anvendes til reduserte pensjonskostnader og 


budsjetteres her som fradrag i forhold til reguleringspremie».  


 


 


 







 


Dagens situasjon i forhold til EVRY 


Det ble gitt tilbakemelding fra KLP i februar/mars 2012 om at det i en del tilfeller var meldt inn for 


høyt lønnsgrunnlag for ansatte med flere stillinger og ansatte som har utført ekstraarbeid.  Dette skal 


nå være korrigert i pensjonsgrunnlaget som ligger hos KLP. 


 


Den 11.9.12 henvender konsulent hos EVRY seg til kommunen med beskjed om at alle feil som har 


vært knyttet til lønnssystemet, nå er rettet.   


 


Det blir stilt en del kontrollspørsmål fra en av kommunens ansatte, knyttet til endringer som er 


foretatt, noe som resulterer i at det kommer ny beskjed 12.9.2012 om at EVRY allikevel ikke har fått 


rettet de feil man har slitt med.  Det ble avholdt et møte mellom EVRY og Ringerike kommune 18.09. 


Der ble det avtalt at alle feil skal være rettet innen 22.09 slik at vi kan få ført over riktige filer til KLP 


og grunnlaget for 2012 er mest mulig korrekt. 


  


I møte med EVRY 18.09 presenterte vi en utregning fra KLP der de mener at Ringerike kommune har 


hatt utgifter på i underkant av 9 mill. kroner som et direkte resultat av at systemet ikke har fungert. 


Rådmannen er kjent med at flere kommuner som bruker EVRY har gjort /vil gjøre det samme.  


 


Dersom EVRY ikke innfrir dette kravet separat, vil dette beløpet bli lagt til det eksisterende kravet om 


erstatning på 2,4 mill. kroner for ekstraarbeid for ansatte i den rettslige prosessen kommunen 


allerede er inne i.  Det er KS advokatene som fører saken for Ringerike kommune og andre EVRY 


kommuner som også går til sak.   
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1. INNLEDNING


1.1 Bakgrunn
I kommunal planstrategi for Ringerike er det nylig vedtatt at satsingsområdene for 
kommunens planbehov fram mot 2015 skal være befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag 
og effektiv arealplanlegging. Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan for 
Ringerike kommune til perioden 2013 – 2025 bygger opp om disse tre satsingsområdene. 


1.2 Formål
Ringerike kommunes planer skal være et utviklings- og styringsverktøy på kort og lang sikt. 
Kommuneplanen skal skape forutsigbarhet og klare rammer for kommuneorganisasjonen, 
kommunens næringsliv, kommunens innbyggere og andre brukere av kommunens arealer og 
virksomheter.


1.3 Avgrensning av planen
Kommunal planstrategi avgrenser revideringen av kommuneplanen til å omfatte revisjon av 
samfunnsdelen og bestemmelser til arealdelen, samt oppdatering av plankartet til nye 
arealbrukskategorier i tråd med ny plan- og bygningslov. 


Innsatsen i revideringen skal fokuseres og konsentreres om de mål og tiltak som er 
nødvendige for å realisere en ambisjon om sterkere vekst i befolkning og næringsliv, herunder 
nye samferdselsløsninger. 
Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er viktige styringsverktøy i 
kommuneplanleggingen. En oppdatering her kan bidra til å øke forutsigbarhet for 
tiltakshavere. Det er også slik at nye lovverk bl.a Plan- og bygningsloven, Markaloven og 
Naturmangfoldloven har kommet til etter at kommuneplanen ble vedtatt og her bør 
bestemmelsene tilpasses disse lovene. 


1.4 Dagens situasjon
Kommunal planstrategi for perioden 2012 – 2015 er vedtatt.
Kommuneplanen for Ringerike for perioden 2007 – 2019 ble vedtatt i 2007 og det er denne 
som gjelder inntil ny revidert plan blir vedtatt.







2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET


2.1 Overordnede lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven krever at kommunestyret minst en gang i hver valgperiode vedtar en 
kommunal planstrategi. Dette skal skje senest innen ett år etter konstituering. 
Dernest er det krav om at kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter 
samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. 
Det er ikke krav om at kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år, slik gammel planlov la 
opp til. 
Kommunen legger premissene for revideringen av kommuneplanen selv gjennom 
planstrategien.


Det er et generelt krav at det ved varsel om planoppstart for planer som kan ha vesentlig 
virkninger for miljø og samfunn, skal utarbeides et planprogram som grunnlag for 
kommuneplanarbeidet.


Forslag til plan- eller utredningsprogram skal beskrive opplegg for informasjon og 
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. 


Forslag til planprogram for overordnete planer skal avklare rammer og premisser og klargjøre 
formålet med planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpasset omfanget av og nivået på 
planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. Programmet skal 
beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert og antatte 
problemstillinger som vil bli belyst, herunder utredninger som anses nødvendige for å gi et 
godt beslutningsgrunnlag. 


Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.


I forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven er det normalt ikke krav 
om konsekvensutredning, dersom samfunnsdelen av kommuneplanen skal utarbeides. Kravet 
slår inn i forhold til kommuneplanens arealdel (jfr. § 2 b).  


2.2 Ringerike kommunes plansystem
Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi for Ringerike kommune i sitt møte 28. juni 
2012, dette var godt innenfor fristen i lovgivningen.
 
Kommunen driver en årlig rullering av budsjett, handlingsdel med økonomiplan, 
virksomhetsplaner, regnskapsrapporter og årsmelding. Disse gir innspill til det store 4årige 
planhjulet der kommunal planstrategi angir hvilke deler av kommuneplanleggingen som skal 
videreføres eller revideres. 
Samtidig som planstrategien angir planbehovet innenfor alle virksomhetene i kommunen 
innenfor tidsrammen i valgperioden.


Det overordnede plansystemet i kommunen kan illustreres slik figuren under viser.







Illustrasjon av kommunens overordnede plansystem







3. VISJON OG UTVIKLINGSMÅL FOR RINGERIKE


3.1 Visjon.
Ringerike har en visjon i dag:


Ringerike – et bedre sted å være


Denne visjonen har kommunen hatt siden årtusenskiftet.
En ny visjon kan utvikles gjennom et samarbeid med kommunens innbyggere.


3.2 Overordnede mål ved planarbeidet.
Ringerike kommunes planer skal være et utviklings- og styringsverktøy på kort og lang sikt. 
De skal skape forutsigbarhet og klare rammer for kommuneorganisasjonen, kommunens 
næringsliv, kommunens innbyggere og andre brukere av kommunens virksomheter og arealer. 


4. UTVIKLINGSMULIGHETER FOR RINGERIKE


4.1 Fokus på satsingsområdene.
Det er behov for å revidere samfunnsdelen av kommuneplanen i tråd med de 
satsingsområdene og ambisjonene som planstrategien vektlegger.
Fokus skal være på satsingsområdene befolkningsvekst, styrket næringsutvikling og effektiv 
arealplanlegging.


4.2 Utviklingsprinsipper for Ringerike.
Hvilke vekstambisjoner Ringerike kommune skal planlegge for og hvilke virkemidler som 
skal tas i bruk for å nå disse ambisjonene, må drøftes.


For å stimulere til befolkningsvekst er det viktig å se på et bredt spekter av virkemidler. Det er 
nylig utarbeidet flere rapporter som spiller inn i diskusjonen om hvilke virkemidler som 
kommunen kan ta i bruk for. Fortettingspotensialet for Hønefoss by og vurdering av 
livskraftige lokalsamfunn i Ringerike er drøftet igjennom og konkusjoner herfra kan trekkes 
inn i arbeidet med revidering av samfunnsdelen.
I samfunnsdelen av kommuneplanen vil vekstambisjonene avklares, og strategiene for å 
imøtekomme ambisjonene må legges. Dernest må behovet for tilrettelegging spilles inn til 
kommunens handlingsdel og økonomiplan.


Næringslivet etablerer seg der kompetansen er. Kompetansearbeidstakere prioriterer et godt 
bomiljø med nødvendig service, skoler/barnehager, kultur, nærområder, blå/grønne/grå 
strukturer, sosiale møteplasser og gjerne tilgang på bymiljø. 


God planlegging, spesielt arealplanlegging, er et verktøy både for å sikre gode bomiljø og 
nødvendig forutsigbarhet for investorer og næringslivet.


En handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss by skal fremskaffe mulige strategier for 
hvordan Hønefoss skal fremstå som en kompakt miljøby med en levende og robust bykjerne. 







En annen viktig utviklingsfaktor er transportplanlegging. Endret samferdselsinfrastruktur vil 
gi nye muligheter for Ringerike og hele regionen.


Det skal utarbeides overordnede mål og strategier for følgende innsatsområder:
a. Befolkningsvekst
b. Boligutbyggingsstrategi
c. Prinsipper for næringslivsutvikling
d. Effektiv arealdisponering


I tillegg til nødvendige tema- og fagutredninger, vil det være hensiktsmessig å se nærmere på 
hvordan vår region samspiller med Hønefoss, og hvordan lokalsamfunna og Hønefoss er 
gjensidig avhengig av hverandre. 


Livskraftig by, bydeler, tettsteder, grender og bygder er en forutsetning for at Hønefoss kan 
være en motor i samfunnsutvikling og bidra til ønsket utvikling.


Den konkrete arealplanleggingen skal i planstrategiperioden benytte de ulike plantypene i 
plan- og bygningsloven på en fleksibel og dynamisk måte. Dette vil kunne løse 
planutfordringene på en effektiv måte, slik kommunens planstrategi legger opp til.


5 ALTERNATIVE STRATEGIER


5.1 Lovkravene
Det er krav i loven om utredning av alternativer. Dette må vurderes og beskrives nærmere i 
planprosessen. En av hoveddelene i planprogrammet er å presentere, begrunne og beskrive 
hvilke alternativ en vil vurdere. For Ringerikes del må spesielt innsatsområdene diskuteres.
 


5.2 Befolkningsvekst
Det må redegjøres for konsekvenser av strategier med lavere og høyere vekst. Ulik vekst vil 
virke inn på kommunens virksomheter og samfunnsutviklingen. Utfordringene og fordelene 
må drøftes. I samfunnsdelen vil vekstambisjonene avklares.  


5.3 Boligutbyggingsstrategi 
Det må vises konsekvenser av strategier med lavere og høyere vekst. 
Hvordan utviklingen av kommunens lokalsamfunn og Hønefoss by kan bli påvirket ved ulik 
vekst. Og hvilke utfordringer samfunnssektorene, kommunens virksomheter og tjenester vil 
kunne få.  


5.4 Strategi for næringsutviklingen 
Her må utfordringene med alternativ utvikling av næringene i Ringerike vurderes og en 
strategi for næringsutviklingen i kommunen skal legges.







5.5 Effektiv arealdisponering
Under dette satsingsområdet må alternativer med lav og høy vekst drøftes i forhold til 
konsekvenser for arealbruk i kommunen. Det må videre antydes hvordan forslag til 
arealendringer, i form av ny utbygging, kan løses effektivt ved bruk av plan- og 
bygningslovens bestemmelser. Her må det fremkomme hvilke planbehov og prioriteringer 
kommunen skal oppfylle.  


6. ORIENTERING OM PLANPROSESSEN


6.1 Generelt
Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn, samtidig med varsling og kunngjøring 
av oppstart av planarbeidet.  
Etter høringsperioden skal ansvarlig myndighet fastsette programmet. Ansvarlig myndighet i 
denne saken er Ringerike kommune.


Det fastsatte planprogrammet skal ligge til grunn for revideringen av de deler av 
kommuneplanen som er vedtatt. 


Planprogrammet skal synliggjøre hvilke medvirkningsprosesser det legges opp til. 


6.2 Mandat og organisering av arbeidet/ roller
Forslagsstiller og eier av planarbeidet er Ringerike kommune.
Planmyndigheten er Ringerike kommune.
Regionale myndigheter har innsigelsesrett.


Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen. Formannskapet er 
delegert ansvaret som kommuneplanutvalg.


Rådmannen organiserer sin administrasjon i forhold til å ivareta de roller og arbeidsoppgaver 
som vedtatt planprogram beskriver.


6.3 Informasjon og medvirkning
Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en åpen, bred og tilgjengelig 
medvirkningsprosess.
Planoppstart annonseres på vanlig måte i lokalavis og på internett.


Det planlegges folkemøter som ledd i informasjonsarbeidet flere steder i kommunen. 
Naturlige steder for å avholde disse må bli i kommunens største tettsteder og i Hønefoss. 
Folkemøtene bør arrangeres etter at planprogram er fastsatt av kommunestyret, men før 
samfunnsdelen skal til endelig behandling. 
Det vanligste er å avholde informasjonsmøter i høringsperioden.







6.4 Planprosessen


Skjematisk oppsatt forslag til planprosess for revisjon av kommuneplan for Ringerike komme 
til perioden 2013 – 2025.


Faser i planarbeidet Samarbeid og medvirkning Politisk behandling Fremdrift


Utarbeide forslag til 
planprogram:
- Rammer/premisser
- Formål
- Tema som skal utredes
- Utbyggingsstrategier


- Rådmannen organiserer sine prosjekt- 
og arbeidsgrupper


Høst 2012


Oppstart av planarbeidet samt 
vedtak om å legge 
planprogram på høring


Formannskapet Oppstart varsles 
oktober 2012


Frist for innspill 
november 2012


Offentlig ettersyn av 
planprogram


- Sendes til
- Regionale myndigheter
- Berørte parter


- Annonseres i Ring Blad og internett


Høst 2012


Planprogrammet fastsettes Bearbeide innkomne forslag i 
høringsperioden


Formannskapet
Kommunestyret


Desember 2012


Utarbeiding av forslag til 
samfunnsdelen av 
kommuneplanen.


Delutredninger:
- Handels og byanalyse
- Livskraftige lokalsamfunn


Oppdatere 
- Planbestemmelsene
- Plankartet


- innsamling/ sammenstilling av kjent 
kunnskap i arbeidsgruppe


- bearbeide innkomne merknader 
drøfting med fagetater/virksomheter


- behandle delutredninger som 
innspill til samfunnsdelen


- møte med regionale myndigheter
- Offentlige informasjonsmøter


Formannskapet 


Vinter 2013


1. gangs behandling av 
planforslag samfunnsdelen og 
planbestemmelser 


Hovedkomitéene
Formannskapet


Vår 2013


Offentlig ettersyn av 
planforslaget 


- Sendes til
- Regionale myndigheter
- Berørte parter


- Annonseres i Ring Blad og internett 
- Møte i planforum med fylkesmannen  
og fylkeskommunen


Behandling av innkomne 
merknader ved off. ettersyn
Revisjon av planforslaget


Prosjekt og arbeidsgrupper drøfter 
merknadene Orientering i 


formannskapet
Evt. nytt offentlig ettersyn
2. gangsbehandling og 
Vedtak av kommuneplanen 


Hovedkomitéene
Formannskapet
Kommunestyret
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FORORD 


 


Ringerike kommunes planer skal være et utviklings- og styringsverktøy på kort og lang sikt. De skal 


skape forutsigbarhet og klare rammer for kommuneorganisasjonen, kommunens næringsliv, 


kommunens innbyggere og andre brukere av kommunens arealer og virksomheter. 


Med dette som forutsetning, utarbeider Ringerike kommune nå en oversikt over kommunens planlegging som 


er retningsgivende for kommunens prioritering av planoppgaver, en kommunal planstrategi for 2012-2015. 


Planarbeidene er et viktig verktøy for samfunnsutviklingen og et hjelpemiddel ved prioritering av ressursene. 


Satsingsområdene skal være befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag og effektiv arealplanlegging. 


Planstrategien bygger opp om disse tre satsingsområdene og er disponert i tråd med disse.  


Visjonen og strategiene i kommuneplan for Ringerike kommune 2007 – 2019 er robuste og godt formulert og 


kan i hovedsak videreføres. Det er derimot helt sentralt at innsatsen fokuseres og konsentreres. Det er også 


behov for revisjon av samfunnsdelen og bestemmelser til arealdelen. Dette gjelder særlig i forhold til de mål og 


tiltak som er nødvendige for å realisere en ambisjon om sterkere vekst i befolkning og næringsliv, herunder nye 


samferdselsløsninger. Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er viktige styringsverktøy i 


kommuneplanleggingen. En revisjon kan gi bidra til å øke forutsigbarhet for tiltakshavere. 


I tillegg til nødvendige tema- og fagutredninger, vil det være hensiktsmessig å se nærmere på hvordan vår 


region samspiller med Hønefoss, og hvordan lokalsamfunna og Hønefoss er gjensidig avhengig av hverandre. 


Livskraftig by, bydeler, tettsteder, grender og bygder er en forutsetning for at Hønefoss kan være en motor i 


samfunnsutvikling og bidra til ønsket utvikling: 


Ringerike – et bedre sted å være! 


For å gjøre arealplanleggingen mer fleksibel og dynamisk, og ivareta behovet for forutsigbarhet foreslås det å 


benytte de ulike plantypene i plan- og bygningsloven på en måte som kan løse utfordringene på en svært 


effektiv måte. 


Dette forslaget til kommunal planstrategi for Ringerike 2012 -2015 legges fram for formannskapet 17. april for 


nærmere drøfting. I tillegg er det behov for samordning med nabokommuner, fylkeskommunene og regionale 


statsetater før endelig vedtak. Det er også et krav at forslaget skal være offentlig kjent i 30 dager. 


 


 


Hønefoss 11.06.2012 
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI ER EN DEL AV RINGERIKE KOMMUNES PLANSYSTEM 


 


 


Slik kan Ringerike kommunes plansystem illustreres. Til høyre sees det årlige planhjulet med budsjett, 


virksomhetsplaner, regnskapsrapporter og handlingsdel. Disse gir innspill til det stor 4-årige planhjulet. 


Planstrategien forteller hvilke deler av kommuneplanleggingen som skal videreføres eller revideres i 


planperioden. De to delene gir innspill til hverandre. 


Oppfølging av planstrategien følges opp i årshjulet. 
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ATTRAKTIVITET, BOLYST OG POSITIV IDENTITET  


VISJON, MÅL OG STRATEGI 


I gjeldende kommuneplan er det formulert følgende visjon:  


Ringerike et bedre sted å være. Gjennom samspill mellom private og offentlige aktører skal Ringerike 
videreutvikles som en levende og attraktiv bo- og næringskommune med stort mangfold og positiv 
identitet. 
Visjonen danner et godt grunnlag for Ringerikes fremtidige utfordringer og opprettholdes derfor for videre 
planarbeider. 
 
Kommunens planarbeid skal bygge opp om attraktivitet og omdømme. Det kan gjøres ved å se nærmere på 
hvordan Hønefoss fungerer både i forholdet til en større region og det gjensidige samspillet mellom byen og 
bygdene. Et velfungerende Ringerike vil kunne gi grunnlaget for Ringerike som vekstakse i Osloregionen. Et 
godt omdømme gir bolyst og tiltrekker seg kompetanse og kan gi grunnlag for befolkningsutvikling, 
næringsutvikling og bedret folkehelse. Identitet knyttes til både kommunen, Ringerike, og til mitt hjemsted. 
 
Kommuneplanens målsetninger gjelder, men formannskapets bestilling gir føringer om spissing og fokus på 
områdene befolkningsutvikling, næringsutvikling og planberedskap.  
Hovedmål for befolkning, samfunn og næringsutvikling: 


1. Hønefoss skal være en robust og populær regionhovedstad. 
2. Videreutvikle trygge og gode lokalsamfunn. 
3. Sikre kulturarven og naturens mangfold. 
4. Flere lønnsomme arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte, teknologiske og tjenesteytende næringer. 
5. Opprettholde og videreutvikle næringsliv og arbeidsplasser basert på naturressurser i kommunen. 
6. Styrke kompetansenivået i Ringerikesamfunnet. 


For kommunale tjenester: 
7. Ringerike kommunen skal planlegge for vekst og utvikling frem til 2030. Planlegging frem til det 


tidspkt. bygger på et mål om en befolkning i Ringerike på 40 000 innbyggere. 
8. Ringerike kommune skal være en grønn region. Dette skal implementeres i alle planer, samt vurderes i 


egen plan. 
9. Det samlede tilbud i kommunen skal baseres på et samarbeid mellom private og offentlige tilbud, hvor 


frivillige organisasjoner spiller en vesentlig rolle. 


RINGERIKSSAMFUNNET I  DAG 


Per 1. januar 2012 har Ringerike 29236 innbyggere. Framskrivninger fra SSB med middels nasjonal vekst viser 


33 747 innbyggere i 2030.  


Kommunens sentrale beliggenhet i forhold til Osloregionen og Drammensområdet vises gjennom en forholdsvis 


høy pendling ut og inn av kommunen. Ringerike er en stor kommune i utstrekning. De lange avstandene 


innebærer at flere av tettstedene i kommunen har viktige funksjoner, selv om byen Hønefoss må inneha de 


viktigste. I dette ligger både næringsliv, service og offentlige tjenesteyting.  


Tre viktige samferdselstiltak vil ha stor betydning som sterke drivkrefter for befolknings- og næringsvekst: 


Ringeriksbanen, firefelts E16 og Ringerikspakka. Når de nye samferdselsprosjektene som vil knytte regionen 


tettere til Oslos voksende bolig- og arbeidsmarked blir realisert, kan Ringeriksregionen vente en enda sterkere 


befolkningsvekst i årene som kommer. Utfordringen for Ringerike er å møte veksten og usikkerheten omkring 


samferdselsinfrastrukturen med kapasitet, når det gjelder annen infrastruktur, tjenester og planberedskap.  


HENSYN 


Det vises til det nasjonale forventningsdokumentet, Miljøverndepartementets rundskriv T-1497 som følges opp 


i det videre planarbeidet. 
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ERFARINGER MED GJELDENDE KOMMUNEPLAN 


Det er ikke utført en helhetlig evaluering av gjeldende kommuneplan, Ringerike kommune, Kommuneplan 
2007-2019. Men på bakgrunn av tilbakemeldinger til kommuneadministrasjonen, kan det oppfattes som om 
samfunnsdelen har mange gode ønsker, men er lite forpliktende og handlingsrettet. Visjoner og mål oppleves 
fortsatt som aktuelle og godt tilpasset fremtidig utvikling. Disse ønskes derfor videreført i fremtidig planarbeid. 


Arealdelen gir sentrale føringer og hjemmel for å hindre uønsket utvikling. Temaplaner som følges opp av 
konkrete planer, områderegulering eller detaljregulering brukes for å få til aktiv tilrettelegging og handling. Til 
disse kan det knyttes krav som sikrer gjennomføring og kvalitet. Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 
ikke er hensiktsmessige i 2012 og bør bearbeides bla i tråd med endringene i plan- og bygningsloven. 


For å oppnå en bedre sammenhengende kommuneplanlegging er det viktig at sektorene i kommunen bruker 


samme befolkningsprognoser og framskrivninger fra SSB. Slike framskrivinger er helt sentrale når det gjelder 


dimensjonering av arealer for bolig, næring og service. I tillegg vil slike tall være viktige ved utforming av 


tjenesteproduksjon som barnehage, skole, omsorg, helse og gravplasser. 


STØRRE PÅGÅENDE PLANARBEID 


Ringeriksregionen mot 2030:  Rådet for Ringeriksregionen har tatt initiativ til en utredning som kvantifiserer 
regionens vekstpotensial som grunnlag for offensive utviklingsstrategier og synliggjøre 
samferdselsprosjektenes betydning for vekst og utvikling. Utredningen vil gi viktige innspill til en revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel, befolkningsutvikling og planarbeidet, Hønefoss i Regionen, Hønefoss og 
lokalsamfunna. 


Livskraftige lokalsamfunn: Prosjektet ser nærmere på hvilke funksjoner som finnes i de 17 
tettstedene/sentrene i Ringerike og en grundig gjennomgang av bakgrunnen og utdanningsnivået for 
befolkningen (35-45 år) i tettstedene, utflyttede ringerikinger og om innflytternes stabilitet og bofasthet. Dette 
arbeidet vil også gi nyttig kunnskap om hvordan kommunens sentre samspiller og drar nytte av hverandre. 
Utredningene vil gi viktige innspill til revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel og planarbeidet, Hønefoss i 
Regionen, Hønefoss og lokalsamfunna. 


Handels- og byutviklingsanalyse: Hønefoss by er i utvikling og vekst, og det er behov for å utarbeide en strategi 
for videre utvikling. Bakgrunnen er blant annet ønsker om handel i randsonene til byen. En overordnet analyse 
skal se handel- og byutvikling i sammenheng.  


Folkehelsemelding: Folkehelsemeldingen skal beskrive behov og utfordringer. Meldingen skal fungere som et 
strategisk dokument som skal danne grunnlag for at de framtidige folkehelsetiltakene i kommunen blir 
helhetlige, konkrete og synlige. Et overordnet mål med arbeidet er å spre engasjement om folkehelse på alle 
nivåer i Ringerikssamfunnet. Meldingen gjelder for perioden 2012-2015, men skal jevnlig revideres.  


KVU (Konseptvalgutredning) «Ringerikspakka»: Etter forespørsel fra Ringerike kommune og Buskerud 
fylkeskommune har Samferdselsdepartementet bestilt KVU «Ringerikspakka» fra Statens vegvesen. Oppstart er 
trolig sent i 2012 og prosessen vil vare ut 2013. Innholdet i KVU vil være vurdering av ulike konsept for 
transport internt i regionen med vekt på Hønefoss by. Videreføring av dagens løsning er referansekonsept. 
Andre konsepter vil kunne være: - Bærekraftig konsept med kollektivtransport og utvidet bruk av gang- og 
sykkeltransport. - Konsept for bedre tilrettelegging for bilbasert transport. - Konsept som kombinerer løsninger. 


Konseptene blir vurdert opp mot konsekvenser for økonomi, miljø osv. Vegvesenet vil til slutt gi en anbefaling 
til departementet. KVU er en prosess som kan gi stort lokalt engasjement. Den skal følges opp av KS1 
Kvalitetssikring av KVU og nødvendige kommunedelplaner 


NTP (Nasjonal Transportplan) 2014-2023: Forslag til NTP fra transportetatene er lagt på høring. NTP skal 
vedtas våren 2013. Her inngår E-16 i Bærum og Hole. Ringeriksbanen er foreslått på usikker plass i forslaget. 
Imidlertid er Ringerikesbanen i flere utredninger nevnt som et pilotprosjekt for alternativ organisering og 
finansiering. Et slikt prosjekt kan bety forsering av banen.  Dette arbeidet ønsker Ringerike kommune å være i 
førersetet på og er et prioritert arbeid fremover. 


Kommunedelplan for E16 Skaret-Hønefoss: Ny E16 vil være et bedre alternativ for trafikk retning Oslo m tanke 
på tidsbruk og kjørekomfort.   







Vedtatt 28.06.2012 


RINGERIKE – ET BEDRE STED Å VÆRE – KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 -2015 


7 


TRE SATSINGSOMRÅDER 


SATSINGSOMRÅDE 1 - BEFOLKNINGSUTVIKLING  


For å stimulere befolkningsveksten er det viktig å se på et 


bredt spekter av virkemidler. 


Næringslivet etablerer seg der kompetansen er. 


Kompetansearbeidstakere prioriterer et godt bomiljø med 


nødvendig service, skoler/barnehager, kultur, nærområder, 


blå/grønne/grå strukturer, sosiale møteplasser og gjerne 


tilgang på bymiljø. God planlegging, inkl. arealplanlegging er 


et verktøy både for å sikre gode bomiljø og nødvendig 


forutsigbarhet for investorer og næringslivet. 


Endret samferdselsinfrastruktur vil gi nye muligheter. 


STATUS 


Per 1. januar 2012 har Ringerike 29 236 innbyggere. I 1995 var tallet 27 407. De fleste innbyggerne bor sentralt, 


i og rundt Hønefoss. I andre områder bor folk dels i tettstedene og dels spredt. Sammenligna med andre 


kommuner har Ringerike en lav andel bosatt i tettsteder og innbyggerne har lengre reisetid til 


kommunesenteret Hønefoss. I perioden 2000-2010 har det vært en klar økning i antall bosatte i tettbebygde 


strøk. Tilflyttere og tilbakeflyttere bosetter seg hovedsakelig i Hønefossområdet. I 2011 var nettoinnflytting i 


kommunen 289. Flest tilflyttere kommer fra nabokommunene Hole og Jevnaker og fra Osloregionen (inkludert 


Asker og Bærum). 


 


Figur 1 Aldersfordelingen i Ringerike 2012 


I forhold til sammenlignbare kommuner har Ringerike i dag en befolkning med større andel av eldre og færre i 


de yngste aldersklassene. En målretta satsing for å beholde og tiltrekke ungdom i etableringsfasen og yngre 


barnefamilier vil kunne endre befolkningssammensetningen i en mer gunstig retning. Befolkningen har også et 


lavere utdanningsnivå og lavere gjennomsnittsinntekt.  
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 2011 2012 2013 2014 2015 
0-2 år 955 976 976 969 974 


3-5 år 895 899 947 1003 1023 


6-15 år 3227 3191 3175 3150 3162 


16-22 år 2683 2646 2595 2550 2487 


23-66 år 16786 16921 17034 17121 17273 


67-79 år 2800 2868 2992 3168 3309 


80-89 år 1360 1336 1319 1261 1220 


Over 90 år 240 258 271 297 312 


sum 28946 29095 29308 29518 29760 


Vekst i Ringerike  0,51 0,73 0,72 0,82 


Vekst i landet  1,31 1,36 1,37 1,37 


Tabell 1 utvikling av aldersfordelingen i perioden 2011 -2015 


UTFORDRINGER 


Framskrivninger fra SSB med middels nasjonal vekst viser at Ringerike vil ha 33 747 innbyggere i 2030. Det er en 


del usikkerhet knytta til dette tallet. Fra nasjonalt hold forventes det en sterk befolkningsvekst på det sentrale 


Østlandsområdet. Oslo og Akershus planlegger for en vekst på 30 % fram mot 2030. Til tross for gode bomiljøer 


og tilgjengelige arealer har ikke Ringerike hatt like sterk vekst som flere andre kommuner nær Oslo. 


Hovedårsaken til dette er mangel på effektive samferdselsløsninger. Tre viktige samferdselstiltak vil ha stor 


betydning. Det gjelder Ringeriksbanen, firefelts E16 og Ringerikspakka. 


Det er derfor avgjørende at Ringerike kommune nå tar de nødvendige plangrep slik at det først vedtas hvilke 


vekstambisjoner og strategier det skal planlegges for, og dernest at det tas noen sentrale plangrep for å 


tilrettelegge for den samfunnsutviklingen som er ønskelig. Prosjektet Ringeriksregionen mot 2030 skal legge 


grunnlag for dette. Kommunens planarbeid skal bygge opp under dette.  


PLANBEHOV  


Kommuneplanen:  


 Revisjon av samfunnsdelen, spesielt når det gjelder befolkningsutvikling slik at ulike utviklinger og 
kommunens robusthet vurderes. Folketallet er dimensjonerende for arealer til bolig, handel og 
næring, og kommunens tjenesteproduksjon. Det bør også etableres gode oppfølgingsrutiner. 


Kommunedelplan: 


 Kommunedelplan for idrett og friluftsanlegg 


 Kommunedelplan for Steinsfjorden (i samarbeid med Hole kommune) 
Kommunedelplan/Temautredning:  


 Hønefoss i regionen, Hønefoss og lokalsamfunna (Senterstruktur). En oppfølging av prosjektet 
Livskraftige lokalsamfunn og Ringerike 2030 


Sektorplaner. Følgende planer/utredninger skal rulleres/oppdateres i forhold til endrede forutsetninger: 


 Folkehelsemelding 


 Skole- og barnehagestruktur 


 Omsorgsplanen 2015 


 Rusmiddelplan 2015 


 Boligsosial handlingsplan 2008 – 2015 


 Psykiatriplan 2015 


 Rehabiliteringsplan 2015 


 Barnevernsmelding 


 Plan for barnevernsmelding 


 Plan mot vold i nære relasjoner 
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SATSINGSOMRÅDE 2 - NÆRINGSUTVIKLING  


Ringerike kommune og Ringerike Utvikling har utarbeidet 


et forslag til næringspolitikk og strategi for 


Ringeriksregionen 2012-2016. I denne legges to 


hovedlinjer til grunn: 


Tilrettelegging for befolkningsvekst skal i hovedsak skje i 


tilknytning til by- og kollektivknutepunktene. 


Næringsveksten skal knyttes til de eksisterende 


næringsområder og næringsparker i regionen gjennom et 


tett samarbeid med eierne og en offensiv tilrettelegging. 


I tillegg skal Hønefoss som regionhovedstad utvikles 


gjennom betydelig fortetting og tilgang til alle urbane 


kvaliteter. 


STATUS  


Ringerike er en kommune basert på industriarbeidsplasser, landbruk og handel. Industrien er basert på råvarer 


som er i kommunen, grus, jord og skog. Hønefoss har lange tradisjoner som handelsby for et stort omland. 


Arbeidsplasser forsvinner og nye kommer til. Nedgang i arbeidsplasser tilknyttet forsvaret og en rekke 


industribedrifter. Høgskolen i Buskerud og de utdanningene som tilbys der er en stor ressurs for regionen. I 


tillegg har Ringerike store arealer. Dette er en viktig ressurs som er mangelvare i mer sentrale deler av 


Osloregionen.  


 


UTFORDRINGER 


Relativt liten andel av befolkning er i yrkesaktiv alder (se figur). Tradisjonelle industriarbeidsplasser legges ned, 


og det må bygges opp nye typer arbeidsplasser. Utdanningsnivået ligger også under gjennomsnittet. 


 


Aldersgruppen 23-66 år 2011 2012 2013 2014 2015 


Ringerike 16786 
0,85 % 


16921 
0,80 % 


17034 
0,67 % 


17121 
0,51 % 


17273 
0,89 % 


Landet  
 


1,06 % 1,24 % 1,28 % 1,12 % 1,20 % 


Ringerike vs landet 
 


0,20 % 0,43 % 0,61 % 0,61 % 0,31 % 


 


  







Vedtatt 28.06.2012 


RINGERIKE – ET BEDRE STED Å VÆRE – KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 -2015 


10 


Ringerike Utvikling skisserer fem strategier for næringsutvikling. Disse synliggjør sammenhengen og den 


gjensidige avhengigheten av de ulike fagområdene i samfunnsutviklingen. 


 Utbygging av nødvendig kommunikasjonsinfrastruktur som sikrer regional konkurransekraft. 


 Skape høy attraksjonskraft – Fortetting og vekst med særskilt fokus på Hønefoss by. 


 Målrettet næringsutvikling knyttet til etablerte næringsparker og utviklingsområder. 


 Kunnskapsparken Ringerike, en kunnskaps- og innovasjonspark nært til HIBU, Statens kartverk, Ringerike 


sykehus, Økonomihuset m.fl. 


 Skape stolthet for egen region – og bygge regionens omdømme systematisk. 


 


PLANBEHOV 


Kommuneplanen: 


 Visjonen og strategiene i kommuneplan for Ringerike kommune 2007 – 2019 videreføres i hovedsak. 


Det er også behov for revisjon av samfunnsdelen og bestemmelser til arealdelen. Dette gjelder særlig i 


forhold til de mål og tiltak som er nødvendige for å realisere en ambisjon om sterkere vekst i 


befolkning og næringsliv, herunder nye samferdselsløsninger.  


 Revisjon av samfunnsdelen, spesielt når det gjelder befolkningsutvikling slik at ulike utviklinger og 


kommunens robusthet vurderes. Folketallet er dimensjonerende for arealer til bolig, handel og 


næring, og kommunens tjenesteproduksjon. Det bør også etableres gode oppfølgingsrutiner. 


 Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel foreslås revidert i satsingsområde 3. Det vil kunne gi 


større forutsigbarhet og fleksibilitet for næringslivet. 


Kommunedelplaner  


 Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss (i samarbeid med bl.a. Hole kommune) 


 Kommunedelplan RV 35 Eggemoen-Kleggerud (i samarbeid med bl.a. Jevnaker kommune) 


Kommunedelplan/temaplan 


 Behovet for en satsing på Hønefoss by som en motor for regionen, vises det til satsingsområde 1 og 


forslaget om en egen kommunedelplan – tema for Hønefoss i regionen- Hønefoss og lokalsamfunna. 


Sektorplaner: 


 Temautredning næringsarealer: Oversikt over tilrettelegging, egnethet og attraktivitet til 


næringsarealer.  


 Kompetanse -skoletilbud fra videregående og oppover som sikrer kompetanse til Ringerike kommune 


 Handels- og byutviklingsanalyse.  


 Hovedplaner for veg, inkl. gang, sykkel og kollektivtilbud 
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SATSINGSOMRÅDE 3 –  EFFEKTIV AREALDISPONERING 


Den sterke sammenhengen mellom disse tre 


områdene er oppsummert i forbindelse med 


satsingsområde 1 og 2.  


For å få til en effektiv arealdisponering må 


kommunen gjøre grep som sikrer en dynamisk 


arealforvaltning. Et slikt grep vil kunne bidra til 


forutsigbarhet for innbyggere og tiltakshavere 


gjennom fremtidsrettet helhetstenking. Det vil videre 


gi robusthet som håndterer fremtidig 


befolkningsvekst og næringsetablering. 


 


 


 


STATUS 


Ringerike er en kommune med store arealer, hvor befolkningen er fordelt på de mange tettsteder og bygdene i 


kommunen. Sammenliknet med andre kommuner har Ringerike en lav andel bosatt i tettsteder og innbyggerne 


har lengre reisetid til kommunesenteret Hønefoss. 


Kommunen har stort potensiale for fortetting og tilrettelagte tomter for bolig- og næringsformål. 


BOLIGER 


Fortettingspotensialet 


I følge Rambøll rapport 15.12.2011 Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik er potensialet for 


fortetting av boliger i Hønefoss på 6.300. 


Oversikt ferdig regulerte arealer, bygging ikke igangsatt: 


Hvor Antall Merknader 


Hfs. sentrum, Ankersgate 44 leiligheter St.Hanshaugen Boligsameie 


Hfs. sentrum, Byporten 200 boenheter  


Hfs. sentrum Myra/Hvelven Småhusbebyggelse  


Hfs. sør Benterud 200 boenheter  


Veme, Kvernvollen 40 boligenheter, eneb./rekke Forslag til endring av reg.pl 


Ask, Nedre Fegri 16 eneboliger  


Tyristrand sentrum 20 boenheter  


Åsa 14 tomter Grenda i Åsa og Tjyruhjellen 


Nes i Å, Granumsfeltet 45 boenheter  
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Oversikt over arealer under regulering. Antall boenheter enda ikke kjent: (Ikke uttømmende liste) 


Hvor Antall Merknader 


Hfs. sentrum, Hofsfossv 2 lavblokker  


Kragstadmarka  Kommunedelplan 


Gamle Ullerål skole 30 boliger  


Gamle Follum skole Leilighetsbygg 12 boliger  


Fægri 18 boliger  


Loelskollen 30 boligr  


Pukerudhagen 50 tomter Usikkert med antall tomter 


NÆRINGSAREALER 


I følge Rambøll rapport 15.12.2011 Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik er potensialet for 


fortetting av næringsareal i Hønefoss på 321.000 m². 


Oversikt ferdig regulerte arealer for industri og næring, bygging delvis igangsatt: (Ikke uttømmende liste) 


   


Hfs. sentrum, Follum områdeplan   


Eggemoen Industri og flyplass   


Nedre Kilemoen 2   


Oversikt over arealer under regulering: (Ikke uttømmende liste) 


Hvor Antall  Merknader 


Eggemoen  Områdereguleringer 


Hvervenmoen,   Områderegulering 


Hfs. sør, HiBu  Områderegulering 


Hfs. nord, Hovsmarka  Reguleringsendring 


Hfs nord, Øvre Hønengt  Områderegulering 


Hfs. sentrum, Høneng 18-20  Detaljreg. butikk + leiligheter 


 


UTFORDRINGER  


Nødvendig dynamikk og fleksibilitet i plansystemet er nødvendig for å sikre gode bomiljø, attraktiv by og 


byområder, grender og bygder, og nyskapende arbeidsplasser. 


Planlegging av de store samferdselsprosjektene vil ha stor betydning for arealdisponeringen i kommunen.  


Arealdisponeringen må ta hensyn til bærekraftighet, klima og energi, kulturlandskap/jordvern, 


samfunnssikkerhet, naturmangfold, universell utforming/tilgjengelighet, friluftsliv, grønnstruktur og folkehelse. 


Det er viktig å bygge opp under Hønefoss som et sterkt regionsenter med livskraftige lokalsamfunn rundt. 


Funksjonsdeling mellom byen og tettstedene må avklares. Det er behov for å identifisere fortettings- og 


transformasjonsområder. 


For å sikre Hønefoss som regionhovedstad og motor i samfunnsutviklingen anbefales det i fortettingsanalysen å 


bygge opp under den eksisterende byaksen nord –sør.   
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PLANBEREDSKAP 


Planberedskap er å ha tilstrekkelig planavklarte og ledige arealer for utbygging. Det krever også at nødvendig 


infrastruktur raskt kan komme på plass.  


Ved å utarbeide områdeplaner der utviklingspresset er stort, vil kommunen raskere oppnå bedre handlingsrom 


og forutsigbarhet i arealforvaltningen. Dette vil være en mer effektiv måte å forvalte arealene på enn å 


revidere hele kommuneplanens arealdel.  


Hensikten med å opparbeide god planberedskap er for kommunen å imøtekomme utviklere som ønsker 


utbygging innenfor de prioriterte satsingsområdene på en effektiv måte.  


Kommunen må organisere seg i forhold til å yte god service overfor utviklere og tiltakshavere. 


FORSLAG TIL BRUK AV PLAN- OG BYGNINGSLOVENS PLANTYPER  


 Ringerikes kommuneplan 2007 – 2019 


 Kommunedelplan/temaplaner utarbeides. 


 Temautredninger med konklusjoner utarbeides. Disse gir føringer for kommuneplanen/ 


kommunedelplaner når disse rulleres. Kan kjøres utenom plan- og bygningsloven, men med 


medvirkning som er tilpasset temaet. Oppdatering av temaplanene for grønne, grå og blå strukturer vil 


gi gode innspill til kommunedelplan for Hønefoss og lokalsamfunna og de påfølgende 


områdereguleringene. 


 Eksempler: Golfbaneutredning, skytebaneutredning, handels- og byutviklingsanalyse, og ulike 


lokaliseringsanalyser (kirke, skole, sykehjem osv.).  


 Områdereguleringer gjennomføres for aktuelle arealer. Det er allerede igangsatt flere 


områdereguleringer. Det knyttes bestemmelser som sikrer plankrav. Disse kan gi den etterspurte 


forutsigbarheten for tiltakshavere med bl.a. rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler. 


Områdereguleringer er kommunale planer som lages i samarbeid med forslagsstillere. 


 Detaljreguleringer, private planer som tilrettelegger for konkrete løsninger med 5-års frist for 


igangsetting av gjennomføring.  


 


  


Kommuneplan 


Kommunedelplan 


Områderegulering 


Detalj-
regulering 


Sektorplaner 
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PLANBEHOV 


Kommuneplanen: 


 Det foreslås å revidere deler av kommuneplanens samfunnsdel med spesiell vekt på 


befolkningsutvikling og tilrettelegging for næringsutvikling. Herunder hvilken vekstambisjon 


kommunen vil sette som rettesnor for videre samfunnsutvikling.  


 Når det gjelder kommuneplanens arealdel foreslås å revidere bestemmelsene. Bestemmelsene til 


kommuneplanen kan overstyre bestemmelser i utdaterte reguleringsplaner slik at disse blir i tråd med 


overordnete målsettinger. Kommuneplanbestemmelser gir sentraler føringer for nye 


reguleringsplaner og uregulerte områder. Dette kan skape større handlingsrom og forutsigbarhet. Nye 


bestemmelser kan utformes i tråd med nytt lovverk.  


Kommunedelplan/temaplan 


 Behovet for en satsing på Hønefoss by som en motor for regionen, vises det til satsingsområde 1 og 


forslaget om en egen kommunedelplan – tema for Hønefoss i regionen- Hønefoss og lokalsamfunna 


(Livskraftige lokalsamfunn) 


Sektorplaner: 


 Hovedplaner for vei med temaene: 


o Kommunale veier 


o Sykkelplan 


o Kollektivløsninger 


o Trafikksikkerhet 


o Parkering 


o Drift og vedlikehold 


 


 Områdereguleringsplaner: 


o Eggemoen flyplass og næringspark 


o Grusforekomst Eggemoen 


o Næringsområde Eggemoen 


o Hvervenmoen 


o Øvre Hønengata øst 


o Soknedalsveien 


o HiBu-området 


Detaljreguleringsplaner utarbeides kontinuerlig etter behov, av private utbyggere. 
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RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 – 2015 


Tabell med planbehov: prioritering og tidsangivelse (rull=revisjon) 


 Hva 2012 2013 2014 2015 


Kommuneplan 
- Samfunnsdel 
- Arealdel  


Revidere samfunnsdelen, vekt på 
befolkningsutvikling.  


Revisjon av bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel. 


Rull  


 


 


 


Rull 


 


Kommunedelplaner 
 


Kommunedelplan for E16 Skaret - 
Hønefoss  
Kommunedelplan RV 35 Eggemoen-
Kleggerud  
Kommunedelplan for Steinsfjorden 


 Ny 
 
Ny 
 
Ny 


 
 


 
 


Kommunedelplan 
tema:  


Hønefoss og lokalsamfunna.                 


Plan for fortetting og transformasjon i 
Hønefoss. 


Ny  


Ny 


  


Tekniske områder 


 


 
Hovedplan vei GSK  
Hovedplan for vann 
Hovedplan for avløp 
Samfunnssikkerhet og beredskapsplan 
Næringsarealer (ressursavh. næringer) 
Klima – og energiplan 
Områdereguleringer for:  


- Eggemoen flyplass og 
næringspark 


- Grusforekomst Eggemoen 
- Næringsområde Eggemoen 
- Hvervenmoen 
- Øvre Hønengata øst 
- Soknedalsveien 
- HiBu-området 


 


 


 


 


 


 
 
Rull 
 
Rull 
Ny 
 
 
Ny 
 
 
Ny 
 
 
 
Ny 


 
Ny 
 
Rull 
 
 
 
 
 
 
Ny 
 


 


 


 


Rull 


Helse og omsorg 


 


- Folkehelsemelding  
- Plan for demensomsorgen 
- Omsorgsplan 2015 
- Rusmiddelplan 2015 
- Boligsosial handlingsplan 


2008 – 2015 
- Psykiatriplan 2015 
- Rehabiliteringsplan 2015 
- Plan for vold i nære 


relasjoner 


Ny 
Ny 
Rull 
 
 
 
Rull 
Rull 


 
 
Rull 
Rull 
 
 
 
Ny 


  


Oppvekst og kultur 


 


- Skole- og barnehageutrdn. 
- Kommunedelplan for idrett 


og friluftsanlegg 
- Handlingsplan for skole 
- Handlingsplan for SFO 
- Handlingsplan for 


barnehage 


 
 
 


Rull 
Rull 
 
Ny 


 


 


 


 


 
 
 
 
Ny 
Ny 
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