
SAKSFRAMLEGG 
 
  
Formannskapet 
 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 12/5025-1  Arkiv: 151  
 
INVESTERINGSKOSTNADER VED ISTANDSETTING AV HEGGEN 
BARNEHAGE  
 
Forslag til vedtak: 
 
Investering til nødvendig istandsetting av Heggen barnehage ( 023000.656000.221.0236),  
finansieres ved å omdisponere ikke brukte investeringsmidler fra følgende prosjekter slik: 
 
Utbygging Hallingby skole kto 656000.222.023000.0005 reduseres med   kr 1 500 000,- 
Tilstandsrapport kommunale bygg kto 656000.190.023000.0116 reduseres med   kr    240 000,- 
Utskifting PCB-armatur kto 656000.190.023000.0130 reduseres med   kr    113 631,- 
Omsorgsboliger Slettåkerveien kto 656000.265.023000.0133 reduseres med  kr      51 252,- 
Utskifting heiser kto 656000.190.023000.0222 reduseres med     kr    500 000,- 
Ny skole Hønefoss syd kto 656000.222.027000.0169 reduseres med    kr    795 117,- 
Til sammen          kr 3 200 000,- 
 
 
Beskrivelse av saken 
Ringerike kommunestyre behandlet investeringer for å få etablert Heggen barnehage i sak 
65/12. Da saken ble behandlet vedtatt, kom det ikke tydelig fram hvordan denne 
investeringen skulle finansieres. 
 
Vedtaket i sak 65/12, 31. mai 2012, var slik: 
 
6. Kostnader som følger av at antall barn med rett til barnehageplass har økt, vil bli 
innarbeidet i revidert budsjett 2012 i juni. 
 
I saksutredningen til kommunestyresak 65/12 står det at det må investeres inntil kr. 1,5 
millioner til forsvarlig istandsetting av lokaler, uteområde og innkjøp av nødvendig inventar 
og utstyr til midlertidig barnehage ved nedlagte Heggen skole. 
Kostnadene til å få etablert Heggen barnehage har blitt betydelig høyere enn det 
kommunestyret vedtok i sak 65/12.  
 
Brannteknisk prosjektering viste at det måtte installeres fulldetektert brannvarslingsanlegg 
og nytt nødlysanlegg. Årskontroll av det elektriske anlegget avdekket at en 
underfordelingstavle måtte skiftes for at forskriften skulle bli ivaretatt. Det har oppstått 
mange kostnadsdrivende endringer underveis.  



De tiltak som er utført ved Heggen barnehage, gjør at de bygningsmessige tilpasningsbehov 
for å øke antall barnehageplasser er lave. 
 
 
Ved framtidig behov for ytterligere økning av antall barnehageplasser 
Dersom det framtidig skulle være ytterligere behov for barnehageplasser, kan antall plasser 
ved Heggen økes til ca 50 ved investering i et nytt ventilasjonsanlegg. Dette vil framtidig 
betyr en investering på ca kr 500 000,-.  
 
Juridiske forhold  
• Omdisponering av investeringsmidler må konkret vise hvilke konti som berøres.  
• Lov om barnehager sier: § 12a. Rett til plass i barnehage  

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar 
med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen 
der det er bosatt.  

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Ringerike kommunestyre behandlet i sak 65/12 status barnehageopptaket 2012. Innunder 
denne saken ble det fattet vedtak om nødvendige investeringsmidler ved nedlagt heggen 
skole, men vedtaket anga ikke  hvordan investeringen ved Heggen skulle finansieres. 
Investeringen skulle innarbeides i revidert budsjett 2012 i juni, men dette er ikke fulgt opp.  
 
Økonomiske forhold 
Flere prosjekt i kommunen er enten blitt rimeligere enn antatt, eller har ikke blitt iverksatt. 
En omdisponering slike midler, vil finansiere de utførte tiltakene ved Heggen barnehage. 
Kulepunktene under viser hvor disse foreslåtte omdisponeringene er hentet fra.   
 

• utbygging Hallingby skole 
• tilstandsrapport kommunale bygg 
• utskifting PCB – armatur 
• omsorgsboliger Slettåkerveien 
• utskifting av heiser 
• ny skole Hønefoss syd - prosjektering 



 
Rådmannens vurdering 
 Ringerike kommune var ”trengt opp i et hjørne” i forbindelse med hovedopptaket i 
barnehager våren 2012. Å framskaffe nok barnehageplasser til oppfylle retten for de som har 
lovmessig rett til slik plass måtte ivaretas, - og skje hurtig.  
Rådmannen er glad for løsningen ved å ta i bruk nedlagte Heggen skole. At barn og ansatte 
som oppholder seg der skal ha et godt fysisk arbeidsmiljø er selvsagt. Forskrift om 
miljørettet helsevern stiller krav, og bidrar til å ivareta dette. 
At kostnadene har blitt omtrent dobbelt så høye som estimert  våren 2012 er ikke hyggelig, 
men dette kan ikke kan reverseres, - regningene må betales. 
Rådmannen anbefaler at dette kan gjøres gjennom omdisponering av tilgjengelige ikke 
brukte midler slik det framgår i saken. 
 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 16.11.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
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