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REFERATSAKER  
 
Arkivsaksnr.: 13/90  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/13 Formannskapet 15.01.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende sak tas til orientering: 
 
A ORGANISERING BRANN- OG REDNINGSVESENET 
 Pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet, dat. 26.12.12. 
 
B EVALUERINGSRAPPORT – RINGERIKSDAGEN 01.09.12. 
 
C MELDING OM FORHÅNDSHØRING – OMREGULERING FOR ”MEIERITOMTA” 
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MÅNEDSRAPPORT PER NOVEMBER 2012  
 
Arkivsaksnr.: 12/5338  Arkiv: 210   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/13 Formannskapet 15.01.2013 
/ Kommunestyret 31.01.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport per november tas til orientering. 
 
Sammendrag 
Fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr november 2012. Helårs 
prognose viser at kommunen vil bruke om lag 7,3 mill. kroner mindre enn budsjettert i 
2012. Det presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen. 
 
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. Rapporteringsopplegget ble 
vedtatt i KS sak 29/2012.  
 
Beskrivelse av saken 
Prognosen per november indikerer at kommunen vil bruke om lag 7,3 mill. kroner mindre 
enn budsjettert i 2012. Det er en forbedring på ca 11 mill. kroner i forhold til det som ble 
meldt i forrige månedsrapport (per oktober). Positive årsaker til forbedringen i prognosen 
er høyere skatteinntekter (ca 6 mill) enn tidligere antatt og ekstraordinært utbytte (8,8 mill) 
fra Rik (Ringeriks-kraft). En lavere momsrefusjon (ca 3,3 mill) fra investeringsregnskapet enn 
budsjettert bidrar negativt i prognosen. Det er ingen store endringer i prognosene til de 
enkelte driftsområdene. 

Beløp i hele tusen kroner
Regnskap      
til og med 
nov 2011

Regnskap
hittil 2012

Årsbudsjett
Prognose

Årsregnskap
Prognose
Årsavvik

Avvik i 
%

Årsavvik 
forrige rapport 

(pr okt)

Sum frie disponible
 inntekter  (Rammeområde 8) -1 235 610 -1 242 819 -1 378 493 -1 382 371 3 877 0 % 5 500                   
Sum nettofinans-
utgifter (Rammeområde 9) 27 689 28 551 91 813 77 459 14 354 16 % 915                      
Sum til fordeling drift til 
rammeområdene 0-7 -1 207 921 -1 214 268 -1 286 680 -1 304 911 18 232 16 % 6 414                   
Sum forbruk drift 
rammeområdene 0-7 1 106 210 1 167 364 1 286 680 1 297 559 -10 879 -1 % -10 150               
Mer /mindreforbruk -101 711 -46 904 0 -7 353 7 353 -3 735                  
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Rammeområdene 0 - 7 viser et samlet merforbruk i forhold til budsjett på ca 11 mill. 
kroner, en negativ endring på ca 0,7 mill. kroner fra forrige månedsrapport. 
De største avvikene finner vi innenfor følgende områder: 
 

• Oppvekst og kultur melder om et samlet merforbruk på ca. 4,5 mill. kroner, som 
hovedsakelig skyldes misforhold mellom budsjetterte og faktiske tilskudd til ikke- 
kommunale barnehager. 

• Helse og omsorg melder om et samlet merforbruk på 3,4 mill. kroner. Tilpasninger til 
lavere pleiefaktor i institusjonstjenesten og utfordringer knyttet til 
samhandlingsreformen er årsaker til merforbruket. 

I budsjett 2012 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 28,2 mill. 
kroner. Gitt prognosen pr november vil det være mulig å nedbetale ca 35 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. Det opprettholdes et stort press på organisasjonen 
for gjennomføring av det som ennå ikke er fullført for å ha varige endringer på plass før vi 
går inn i 2013. 
I tillegg til planlagte tiltak har det gjennom året vært vært stort fokus på følgende punkter 
for å redusere merforbruket hos driftsområdene: 
 

• Ledige stillinger er holdt vakante så lenge det er forsvarlig 

• Innkjøp er begrenset i størst mulig grad 

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

 
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. 

• Endelige tall for skatteinntekter m/ skatteutgjevning foreligger ikke før i januar. 

 
Økonomiske forhold 
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Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Det 
foreslås ikke budsjettreguleringer. Rapporten tilstreber å gi et bilde av den økonomiske 
situasjonen pr november 2012. 
 
Prinsipielle avklaringer 
Forslag til tiltak som berører kvaliteten i tjenestene vil bli fremmet for politisk behandling 
som enkeltsaker.  
 
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. 
 
Det er hyggelig å registrere at prognosene for årets regnskapsresultat forbedres noe for 
hver måned, og at vi nå ser muligheter for å levere et bedre regnskapsresultat enn 
budsjettert. Dette skyldes målrettet og fokusert arbeid fra medarbeidere i alle ledd for å 
holde kostnadene nede, og få vedtatte tiltak på plass i løpet av året. 
 
De fleste driftsområdene har fremdeles noen utfordringer i forhold til å holde årets budsjett. 
Det største området, helse, omsorg og velferd, har totale innsparingskrav i 2012 på ca 30 mill. 
kroner. Arbeidet med effektivisering og sparetiltak har høy prioritet for å tilpasse driften slik 
at budsjett nås i løpet av året. Utviklingen i de siste månedene har vist at budsjettbalanse kan 
være innenfor rekkevidde, men tallene viser at det fremdeles er fare for et merforbruk. 
 
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. 
 
Det nærmer seg slutten av regnskapsåret og den positive utviklingen i årsprognosen siste 
halvår ser ut til å fortsette. Vi venter fremdeles på noen avklaringer rundt endelige 
skatteinntekter for året, endelig beregning av pensjonsutgifter, resultat av 
momskompensasjon knyttet til investeringer og andre ting som ikke blir endelig bekreftet 
før i desember og januar. Ting tyder imidlertid på at summen av dette vil komme positivt ut 
for Ringerike kommune slik årsprognosen nå gir signaler om. 
 
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 
Månedsrapport per november 2012 



  Sak 2/13 
 

 Side 7 av 47     
 

 
 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 04.01.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Roger Mathiesen 
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BUDSJETT 2013 - VERBALE FORSLAG  
 
Arkivsaksnr.: 13/23  Arkiv: 145   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/13 Formannskapet 15.01.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
I tråd med de vurderinger som framkommer i saksframstillingen, fattes følgende vedtak: 
 

• Forslag 2 oversendes hovedkomiteen for Miljø og areal for eventuell videre 
oppfølging relatert til pågående planarbeid. 

 
• Forslag 4, 5 og 6 oversendes det tverrpolitiske utvalget som ble nedsatt i KS-sak 

140/12 pkt. 14 for å drøfting/avklaring av de prinsipielle føringer som ligger i disse 
forslagene. 

 
• Forslag 19: Sak 19/12, behandlet 26.1.2012 oppdateres og fremmes på nytt til 

politisk behandling. 
 

• Forslag 3, 7, 8, 11, 12, 13, 15,  16, 17, 18 og 22 er ivaretatt i eksisterende planverk 
eller i pågående planarbeid/utredninger, og blir ikke gjenstand for politisk 
behandling nå. 

 
• Forslag 14, 20, 21 og 25 oppfattes som lite relevante i forhold til de faktiske forhold, 

og realitetsbehandles ikke. 
 

• Forslag 26 oversendes hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd. Hovedkomiteen 
vurderer om det er behov for revisjon av dagens kriterier for innleggelse i 
kommunale sykehjem. 

 
• Forslag 1og 9 har vært utredet tidligere, og det har ikke framkommet grunner til å 

utrede disse på nytt. 
 

• Forslag  10, 23 og 24 behandles ikke på nåværende tidspunkt sett i relasjon til de 
ressurser kommunen i dag har og de prioriteringer som må gjøres i dagens situasjon. 

 

Beskrivelse av saken 
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Under kommunestyrets behandling av budsjett 2013 ble det fremmet en rekke verbale 
forslag som ikke ble realitetsbehandlet i møtet. På bakgrunn i debatten i kommunestyret 
fremmet ordfører slikt forslag: 
 

1. Alle fremlagt verbal forslag oversendes til videre behandling i formannskapet. 
2. Kommunestyret ber formannskapet om å vurdere og anbefale eventuell videre 

behandling av forslagene. 
3. Formannskapets innstilling fremlegges i eget saksfremlegg til kommunestyrets møte i 

januar 2013. 
 
Samtlige verbale forslag følger vedlagt denne saken. 
 
 Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen har gått i gjennom samtlige verbale forslag og katalogisert disse fra forslag nr. 1 
til forslag nr. 26. Enkelte forslag omhandler samme problemstillinger/tema, og disse er 
vurdert samlet fra rådmannens side. 
 
Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at vedtatte budsjett 2013 stiller store krav når det 
gjelder omstillinger og kostnadsreduksjoner. Endringer i stab/støttefunksjoner i 
størrelsesorden 10 årsverk vil medføre redusert kapasitet innen saksbehandling og 
utredning, og det blir viktig å fokusere på de viktige og riktige oppgavene.  
 
Mange av de verbale forslagene innebærer bestillinger som skal effektueres allerede våren 
2013. Rådmannen ønsker fokus på hovedmålsettingene om å gjenerobre økonomisk 
handlefrihet og bringe kommunen ut av ROBEK-registeret. De verbale forslagene vil, 
dersom de blir vedtatt, binde opp vesentlig saksbehandlerresurser, og det vil være 
nødvendig å engasjere noe ekstern bistand. 
 
Rådmannen vil her kort kommentere de enkelte forslag: 
 
Forslag 1 (Sp): 
Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2013 sak om muligheten for overgang til fri 
programvare innen IKT, hvor det blant annet fremkommer evt økonomisk 
innsparingspotensial. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Overgang til fri programvare, eller bruk av «åpen kildekode» har vært utredet tidligere. Det 
er flere grunner til at dette ikke kan eller bør realiseres nå: 
 

1. Dagens fagsystemer, bl.a. Gerica som vi er helt avhengige av bl.a. i forhold til 
samhandlingsreformen, kan ikke kjøres på andre plattformer enn Windows. 

2. En overgang vil kreve en helt annen kompetanse enn den IT-avdelingen i dag besitter, 
samt langt flere ansatte. 
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3. En overgang vil medføre en svært tidkrevende og kostbar omskolering av alle IT-
brukere i Ringerike kommune, og vi vil oppleve en kraftig reduksjon i effektivitet 
samt hyppig driftsstans i perioder. 

 
I dag blir alle nye systemer som kjøpes inn tilpasset en framtidig «åpen kildekode». Dette er 
antagelig riktig vei å gå dersom man ønsker framtidige endringer. Dagens avtaler med 
Microsoft går ikke ut før om tre år. En eventuell overgang til «åpen kildekode» vil bli ett av 
flere tema som vil bli drøftet når dagens avtaler skal reforhandles, og rådmannen vil ikke 
anbefale at det brukes tid eller ressurser på denne saken nå. 
 
Forslag 2 (SOL): 
Grønne sertifikater vil øke presset på utbygging av større og mindre vassdrag i kommunen. 
For å sikre en helhetlig forvaltning av naturen i Ringerike kommune, ønsker kommunestyret 
framlagt en samlet plan for hvilke vassdrag som kan utbygges og hvilke som skal vernes mot 
utbygging i fremtiden. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Forslaget griper rett inn i pågående prosess med kommuneplan (arealdel), og rådmannen 
anbefaler at forslaget oversendes hovedkomiteen for Miljø og areal for eventuell videre 
oppfølging relatert til planarbeidet. 
 
Forslag 3 (SOL): 
Administrasjonen bes å utrede innføring av betalingsregulering av trafikken i Hønefoss 
sentrum slik at trafikken tvers igjennom sentrum av trafikkmessige og miljømessige hensyn 
kan avgiftsbelegges. Dersom trafikantene fritt kan kjøre inn og så ut igjen samme vei, kan 
trafikken gjennom sentrale flaskehalser reduseres, og dermed blir kødannelsen og 
eksosutslippene redusert vesentlig. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Gjennomfartsveien i Hønefoss er ikke en kommunal vei, og det tilligger ikke kommunen 
myndighet til å avgiftsbelaste denne. Tidligere utredninger har vist at kødannelsen oppstår 
med basis i sentrumstrafikk og ikke av gjennomgangstrafikken. Påstandene i det verbale 
forslaget er derfor ikke nødvendigvis riktige. 
 
Den ønskede utredning vil også gripe direkte inn i pågående arbeid i forhold til «Veipakke 
Ringerike», og vil derfor framstå som en parallellutredning til denne. Det anbefales derfor 
ikke å bruke tid og ressurser på slik utredning nå. 
 
Forslag 4 (SOL): 
Kommunen må dekke opp de sentrale tjenester med egne ansatte, og ikke 
konkurranseutsette nødvendige funksjoner for kommunal virksomhet. 
 
Forslag 5 (Sp): 
Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2013 sak om hvorvidt teknisk tjeneste i 
kommunen utfører tjenester/oppgaver som kan settes bort til private aktører i større grad 
enn i dag (brøyting/strøing osv.). 
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Forslag 6 (FrP): 
Samarbeide med private tilbydere skal vurderes opp i mot ren kommunal drift hvor dette kan 
muliggjøres innenfor drift og investeringsprosjekt. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Forslag 4, 5 og 6 er alle forslag som berører prinsipielle føringer som vil være grunnleggende 
for videre utvikling av Ringerike kommune med tanke på varig bærekraftig økonomi og 
utvikling. Kommunestyret nedsatte et tverrpolitisk utvalg (jfr. KS-vedtak i sak 140/12 pkt. 
14), som skal avklare disse forholdene innen sommeren 2013. Rådmannen foreslår at 
forslagene oversendes utvalget for prinsipiell drøfting/avklaring. 
 
Forslag 7 (Sp): 
Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2013 sak om mulige tilknytningsformer til 
Ringerike Næringsforum. 
 
Forslag 8 (FrP): 
Rådmannen bes fremme sak om innmelding av Ringerike kommune i Ringerike Næringsråd 
da det forventes at kommunene er representert på høyt politisk nivå i det største forum hvor 
næringsdrivende møtes. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Forslag 7 og 8 omhandler begge Ringerike kommunes forhold til Ringerike næringsråd.  
Ringerike utvikling ble etablert som kommunenes og regionens verktøy i forhold til 
utviklingsarbeid. Det er derfor ikke naturlig for kommunene å være representert i Ringerike 
næringsforum, da dette er mer en interesseorganisasjon for næringslivet, jfr. sak om 
oppsigelse av medlemskap av 14.10.2010. 
 
Rådmannen kan ikke se at nye momenter har kommet til som ikke er behandlet i 
saksforberedelsene i sak 103/10, og anbefaler derfor ikke at forslagene realitetsbehandles. 
 
Forslag 9 (FrP): 
Investeringer på samlet kr. 600 mill kr. i ny skole og nytt sykehjem tas ut av budsjettet inntil 
en kvalitetssikret kost nytte vurdering som viser virkning på drift foreligger. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Sak om ny skole og nytt sykehjem har vært gjenstand for grundig politisk behandling 
tidligere, og intensjonene strekker seg langt ut over de reint økonomiske forhold. Det 
verbale forslaget gir inntrykk av at tidligere vedtak er fattet på galt eller sviktende grunnlag. 
Dersom dette ikke er tilfelle, anbefaler rådmannen at det ikke benyttes tid eller ressurser 
på ny kost/nyttevurdering nå. 
 
Forslag 10 (Sp): 
Rådmannen fremmer i løpet av 2013 sak som gir en presentasjon av landbruket på 
Ringerike. Saken bør peke på muligheter og utfordringer for næringa i regionen. Saken bør 
belyse omfanget av nedbygging av dyrka mark de siste årene. 
 
Rådmannens anbefaling: 
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Rådmannen ser ikke at det er administrasjonens oppgave å presentere en enkeltstående 
næring og dennes utfordringer ovenfor kommunestyret. Rådmannen følger gjerne opp en 
oppfordring fra ordfører om at «Landbruket på Ringerikerike» settes opp som tema i et 
kommunestyremøte, og at næringa får anledning til å presentere seg selv. Rådmannen vil 
ikke anbefale å bruke administrativ tid og ressurser på en slik presentasjon/analyse som det 
her bes om. 
 
Forslag 11 (Sp): 
Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2013 sak om hvordan Ringerike kommune kan 
utvikle sitt samarbeid med RingeriksKraft innenfor rammene av gjeldende regelverk, slik at 
kommunen kan dra nytte av den kunnskap og kompetanse som ligger i selskapet i forhold til 
å utvikle Ringerike som «Grønn kommune». Dette kan være overgang til mer miljøvennlig 
oppvarmingsformer osv. i kommunale bygninger. 
 
Forslag 12 (SOL): 
Ringerike kommune tar i dag svært lite utbytte fra RIK sammenlignet med andre tilsvarende 
kommunale og fylkeskommunalt eide kraftverk. For at Ringerike kommune skal kunne 
kompensere for tapte inntekter når eiendomsskatten etter planen avskaffes om noe år, ber 
kommunestyret om at administrasjonen snarest fremmer egen sak til kommunestyret med 
langsiktig plan for økning av utbytte fra RIK. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Forslag 11 og 12 handler begge om kommunens forhold til egne selskaper, både når det 
gjelder eiers styringsmuligheter og utbyttepolitikk. RingeriksKraft er ett av flere kommunale 
selskap som kommunen(ene) eier, og som vil være kommunens «verktøy» inn mot 
målsettingene som er definert/vedtatt i kommunenes energi- og klimaplaner. I kommende 
eiermelding vil kommunen ta stilling både til overordnede eierstrategier og derigjennom 
eiers styring av egne selskaper. Å fremme parallelle saker på nåværende tidspunkt synes 
svært lite hensiktsmessig. 
 
Forslag 13 (V): 
Kommunens Energi- og klimaplan og langsiktig miljøtenkning legges til grunn for alle 
beslutninger og planer. Nødvendige ressurser må derfor stilles til rådighet for dette arbeidet. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Ringerike kommune har en rekke vedtatte overordnede planer og mer spesifikke planer 
innenfor de forskjellige tjenesteområder. De legges alle til grunn i kommunens vurderinger, 
saksbehandling og rådmannens forslag til vedtak i politiske fora. Dersom overordnede 
planer gir føringer som utløser ekstra kostnader og ressurser knyttet opp i mot enkelttiltak 
og prosjekter, legges disse inn i saken. Den presisering som ligger i verbalt forslag synes 
unødvendig. 
 
Forslag 14 (SOL): 
Ved alle lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsetting skal likelønn vektlegges. I kommunens 
årsmelding skal det spesifikt framgå hvordan kvinner og menns lønnsutvikling utvikler seg. 
Kommunestyret ber rådmannen passe på at ikke likelønnsprinsippet fravikes. 
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Rådmannens anbefaling: 
Forslaget kan indikere at likelønn ikke praktiseres eller vektlegges tilstrekkelig i Ringerike 
kommune. Dette er ikke rådmannens oppfatning, og det ville være oppsiktsvekkende om en 
persons kjønn skulle bli vektlagt ved lønnsfastsettelse i kommunen. 
 
Av og til er kommunen nødt til å stimulere spesielle yrkesgrupper lønnsmessig for i det hele 
tatt å kunne skaffe kvalifisert personell, f.eks. ingeniører. Men en kvinnelig ingeniør lønnes 
likt med en mannlig, dersom de utfører samme type arbeid. En ytterligere presisering av 
forholdet slik det verbale forslaget etterlyser, synes unødvendig. 
 
Forslag 15 (SOL): 
I Ringerike kommune er det en målsetting at deltidsansatte her rett til å øke stillingsbrøken 
sin til heltidsstillinger. Kommunestyret ber om egen sak med oversikt over omfanget av 
deltidsstillinger, og forslag til tiltak for å gi alle som ønsker det heltidsstillinger eller større 
stillingsbrøker. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Det arbeides målrettet med problemstillingen i Ringerike kommune. Dette er også 
tematisert i handlingsprogrammet. Særlig aktuelt er dette innen Helse og omsorg, der 
omfanget (og behovet) for deltidsstillinger er betydelig. Rådmannen har høsten 2012 
gjennomført en undersøkelse av forekomsten av uønsket deltid innen tjenesteområdet, en 
undersøkelse som har vært behandlet i AMU og gått som orientering til hovedutvalget. En 
samlet undersøkelse og oversikt for hele kommunen har så langt ikke vært prioritert.  
 
Problemstillingen er kompleks, med mange motstridende interesser. Ansatte med krav om 
høyere stillingsprosent, ledige fagfolk som ønsker arbeid i kommunen, fagfolk som ønsker å 
flytte hit samt nyutdannede og unge i en utdanningssituasjon som vegrer seg for å ta en 
fagutdanning fordi det ikke er stillinger som blir ledige, konkurrerer på det samme 
markedet. Dette marked snevres inn på grunn av nedbemanning og innsparinger. 
Rådmannen anbefaler ikke at det fremmes egen sak på nåværende tidspunkt.. 
 
Forslag 16 (V): 
Kildesortering innføres ved alle kommunens virksomheter i løpet av 2013. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Dette arbeidet pågår, og et eget vedtak synes overflødig. 
 
Forslag 17 (SOL): 
Kommunestyret vil utarbeide en plan for styrking av barnevernet i kommunen. Kompetansen 
skal bedres og det skal utarbeides tiltak for rekruttering. Det er et mål å øke antall ansatte 
og øke samhandlingen med andre som ivaretar barn i et forebyggende perspektiv. Spesielt er 
det viktig å se på samhandling mellom barnevernet, barnehage, helsesøstertjenesten 
grunnskolen, utekontakt, PPT og politiet. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Rådmannen har lagt fram for politisk behandling både en «Samlet plan for barn og unge 
2015» som er under revisjon, plan for etablering av «Familiens hus» samt en egen 
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«Barnevernsmelding» for Ringerike kommune. Disse planene ivaretar alle aspekt ved det 
verbale forslag, og rådmannen vil ikke anbefale at det introduseres ytterligere en plan i 
sakens anledning. 
 
Forslag 18 (FrP): 
Rådmannen bes fremme sak som synliggjør behov for vedlikehold for å bevare verdien av 
bygninger og infrastruktur. Rådmannen bes herunder fremme sak som gir en prioritering av 
nødvendig vedlikehold veinettet i kommunen. Veianalysen skal gi grunnlag for kommunalt 
vedlikehold, samt ønskede prioriteringer for innspill til veier stat og fylke har ansvaret for. 
Trafikksikkerhet for gående, syklende og kjørende skal prioriteres. Analysen skal anbefale 
prioritet for investeringer på tvers av sektorgrenser. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Ringerike kommune har en vedlikeholdsplan for bygninger som jevnlig er gjenstand for 
behandling i hovedkomiteen. 
 
Administrasjonen har igangsatt arbeid med "Hovedplan vei" som skal behandle 
trafikksikkerhet og drift av veier. Planen vil kartlegge behov for vedlikehold og investeringer 
for å oppnå ønsket kvalitetsnivå. Planen forventes til politisk behandling medio 2014.  
 
Forslag 19 (FrP) 
I tråd med kommunens intensjon om å være en åpen og tilgjengelig kommune bes 
rådmannen fremme sak om overføring av kommunale møte på internett, med oppstart av 
overføringer fra kommunestyret. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Rådmannen fremmet sak om overføring av politiske møter på internett i kommunestyrets 
møte den 26.1.2012 i sak 19/12 med positiv innstilling. Begrenses overføringen til 
kommunestyresalen, hadde tiltaket følgende kostnader over en 4-års periode: 
 

• Installasjon i kommunestyresalen med dekning av podiet og talerstolen (2 kameraer) 
• Totalkostnad for år 1:      kr   80.000 
• Driftskostnad pr år neste 3 år      kr   20.000 

Totalkostnad for kommunestyreperioden (4 år)   kr 140.000 
Integrasjon mot EDB Sak & Arkiv    kr   34.500 

 
Dette betyr en totalkostnad for kommunestyreperioden (4 år) inklusive integrasjon mot 
EDB Sak & Arkiv på kr. kr 174.500,-. Ved å etablere mulighet for at innbyggerne kan følge 
kommunestyrets møter via internett, styrkes muligheten for innbyggerne å følge møtene og 
er et godt bidrag til å skape mer åpenhet i Ringerike kommune. Saken ble utsatt, og 
rådmannen anbefaler derfor at saken nå fremmes på nytt. 
 
Forslag 20 (FrP): 
Rådmannen bes fremme sak som om «Hjem for en 50 lapp» kan innføres som et tilbud til 
ungdom på Ringerike som bor utenfor Hønefoss bysentrum. 
 
Rådmannens anbefaling: 
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«Hjem for en 50 lapp» har vært et tilbud i Ringerike kommune i flere år, i samarbeid med 
Buskerud fylkeskommune. For to år siden ble tilbudet utvidet tilbudet med følgende ruter: 

• Fra Hønefoss Sentrum Stopp Til Hvervenkastet -Ask -Tyristrand-Nakkerud  

• Fra Hønefoss Sentrum Stopp til Hallingby -Ringmoen 

Tilbudet er dessverre lite brukt til tross for bred markedsføring men Ungdomsrådet ønsker 
å jobbe for å opprettholde nåværende tilbud.. Plakater er hengt opp på strategiske steder 
som skoler, haller, utesteder og offentlige tavler. Nattravnene deler ut «flyers» om tilbudet 
når de er ute. «Flyers» blir også lagt ut på utestedene, restaurantene og ungdomsklubbene. 
Tilbudet har også blitt markedsført på diverse monitorer/tv skjermer ulike steder i byen og 
Ungdomsrådet lager en reportasje ca. vært år om tilbudet i lokalavisen. Ungdomsrådet har 
også forsøkt å markedsføre tilbudet på sin facebookside. 
 
Det vil bli gjennomført et nytt samarbeidsmøte i 2013, der det bl.a. vil bli foreslått å flytte 
nattilbudet frem til kl. 02.00 slik at vi følger opp de nye skjenketidene. Det arbeides 
kontinuerlig med å tilpasse og utvide dagens tilbud i samråd med Ungdomsrådet. 
 
Forslag 21 (Ap): 
Kommunen opprettholder lærlingplasser 
 
Rådmannens anbefaling: 
Ringerike kommune har vedtatt en målsetting om at kommunen skal ha 30 lærlingplasser til 
enhver tid (1/1000 innbyggere). Dette måltallet er styrende for kommunens virksomhet, og 
vi har i dag kontrakt med 15 lærlinger. Det er ikke foreslått, eller vedtatt å redusere antall 
lærlingplasser i kommunen, og forslaget anbefales ikke realitetsbehandlet. 
 
Forslag 22 (Ap): 
Oppfølging og etterprøving av vedtak skal gjennomføres, og dette skal gjøres til en 
kontinuerlig prosess. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Fattede vedtak følges opp og etterprøves av administrasjonen. Oversikt over saker som er 
under forberedelse og status på vedtatte saker fremmes til politisk orientering med faste 
mellomrom. Dersom det er ønskelig med endrede eller bedre rutiner, vil rådmannen 
selvsagt følge dette opp. 
 
Forslag 23 (Sp): 
Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2013 sak om plan for konvertering av ikke-
miljøvennlige fyringssystem i kommunale bygninger, til mer miljøvennlig oppvarming 
 
Rådmannens anbefaling: 
Dette er et planarbeid som det vil være nødvendig å leie inn ekstern konsulentbistand for å 
gjennomføre, og rådmannen anbefaler ikke å belaste administrasjon og budsjett med en 
slik utredning på nåværende tidspunkt. 
 
Forslag 24 (Sp): 
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Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2013 sak belyser i hvilket omfang og innenfor 
hvilke områder kommunen benytter innleide konsulenter/kjøper tjenester av eksterne 
aktører i forhold til tjenesteproduksjon. 
 
Rådmannens anbefaling: 
I utgangspunktet benyttes ikke innleide konsulenter til tjenesteproduksjon, men for å skaffe 
tilveie kvalitetssikrede og gode beslutningsgrunnlag som kommunen selv ikke har 
kompetanse eller kapasitet til å framskaffe. Rådmannen antar at forslagstiller ønsker en 
oversikt over omfang og områder i forhold til all konsulentbistand, også utredningsoppdrag, 
 
Når det gjelder kjøp av tjenester fra eksterne aktører, foregår dette i stor grad gjennom 
kommunens selskaper og stiftelse, og i tråd med gjeldende innkjøpsreglement, men 
kommunen leier også inn noe ekstern bistand der dette er hensiktsmessig. Rådmannen 
forutsetter at det er dette volumet som etterspørres. 
 
Kommunen leier ikke inn konsulenter eller private utøvere dersom kommunen selv har 
nødvendige ressurser i forhold til kompetanse, utstyr og kapasitet. Rådmannen oppfatter at 
ansvaret for slik vurdering er tillagt rådmannen, og ikke bør være gjenstand for politisk 
behandling. 
 
Bruk av nødvendige konsulenttjenester og eksterne aktører foregår innen alle 
virksomhetene, men i ulik grad. Sakkyndighetsrapporter og tolketjenester utgjør store 
volumer. Dersom man ønsker en politisk vurdering av slik aktivitet, foreslår rådmannen at 
det framlegges oversikter for de enkelte hovedutvalg til orientering, og at det enkelte 
hovedutvalg selv forestår en eventuelt videre politisk behandling relatert til eget 
fagområde. 
 
Forslag 25 (SOL): 
Administrasjonen bes å utarbeide plan for stimulering av bygging av passiv-hus, kommunale 
og private. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Husbanken forvalter aktuelle stimuleringstiltak. Dette er ikke oppgaver som er tillagt 
kommunene, ut over å informere om ulike tiltak/tilbud. Rådmannen vil derfor ikke anbefale 
iverksetting av det planarbeidet som forslaget ber om. 
 
Forslag 26 (V): 
Sykehjemsplass tildeles alle personer som har fylt 100 år dersom de ønsker det. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Kommunestyret har vedtatt kriterier/retningslinjer for tildeling av sykehjemsplass, der alder 
ikke er hensyntatt. Retten til helse og omsorgstjenester er regulert i pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-1a.  
 
Forslaget innebærer at man automatisk vil få tilbud om en sykehjemsplass når man fyller 
100 år, men det er selvsagt helt opp til pasienten selv om man ønsker å benytte tilbudet. 
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Rådmannen er noe betenkt når det gjelder slikt forslag. Dekningsgraden når det gjelder 
sykehjemsplasser i Ringerike kommune er lav, og et slikt vedtak kan medføre at 
pleietrengende fortrenges fra en sykehjemsplass til fordel for en friskere 100 åring.  
 
I utgangspunktet dekker dagens kriterier de behov kommunen har som grunnlag for en 
skikkelig og riktig saksbehandling. Det er grad av helsesvikt som avgjør tildeling av 
heldøgnsplass i dag. Rådmannen kjenner ikke til andre kommuner som tilbyr 
sykehjemsplass med alder som kriterie. 
 
Konklusjon: 
Med den begrunnelse som er gitt i forhold til det enkelte forslag, vil rådmannen tilrå 
følgende politiske vedtak: 
 
Forslag 2 oversendes hovedkomiteen for Miljø og areal for eventuell videre oppfølging 
relatert til pågående planarbeid. 
 
Forslag 4, 5 og 6 oversendes det tverrpolitiske utvalget som ble nedsatt i KS-sak 140/12 pkt. 
14 for å drøfting/avklaring av de prinsipielle føringer som ligger i disse forslagene. 
 
Forslag 19: ak 19/12, behandlet 26.1.2012 oppdateres og fremmes på nytt til politisk 
behandling. 
 
Forslag 3, 7, 8, 11, 12, 13, 15,  16, 17, 18 og 22 er ivaretatt i eksisterende planverk eller i 
pågående planarbeid/utredninger, og blir ikke gjenstand for politisk behandling nå. 
 
Forslag 14, 20, 21 og 25 oppfattes som lite relevante i forhold til de faktiske forhold, og 
realitetsbehandles ikke. 
 
Forslag 26 oversendes hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd, og ber komiteen 
vurdere om det er behov for revisjon av dagens kriterier for innleggelse i kommunale 
sykehjem. 
 
Forslag 1og 9 har vært utredet tidligere, og det har ikke framkommet grunner til å utrede 
disse på nytt. 
 
Forslag  10, 23 og 24 behandles ikke på nåværende tidspunkt sett i relasjon til de ressurser 
kommunen i dag har og de prioriteringer som må gjøres i dagens situasjon. 
 
 
Saksdokumenter 
 

• Verbale forslag fremmet i kommunestyrets møte  13.12.2012, sak 140/12 ”Budsjett 
2013, - Handlingsplan 2013-2016”. 
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 Ringerike kommune, 02.01.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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Tour of Norway 2013 - søknad om tillatelse til å arrangere 
sykkelritt samt søknad om økonomisk tilskudd 
 
Arkivsaksnr.: 12/4963  Arkiv: 223 C21   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/13 Formannskapet 15.01.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike formannskap godkjenner at kommunale gater og veier benyttes 
vederlagsfritt under sykkelrittet Tour of Norway 2013. 

2. Formannskapet bevilger kr. 125.000 i økonomisk tilskudd til arrangementet. 
3. Bevilgningen dekkes fra formannskapets disposisjonskonto. 

 
Sammendrag 
Cycling Event Norway AS har i brev datert 11. november 2012 søkt om tillatelse til å 
benytte gater og veier for å arrangere Tour of Norway 2013. De har også søkt om et 
arrangementstilskudd stort kr 250.000. 
Rådmannen ser positivt på dette arrangementet og tror dette vil være et positivt bidrag til 
omdømmebygging for kommunen og regionen. Rådmannen anbefaler derfor at søknaden 
imøtekommes med samme tilskuddsstørrelse som Formannskapet vedtok for rittet i 2012. 
 
Beskrivelse av saken 
Cycling Event Norway AS har i brev datert 11. november 2012 søkt om tillatelse til å 
benytte gater og veier for å arrangere Tour of Norway 2013. De har også søkt om et 
arrangementstilskudd stort kr 250.000. Norges Cykleforbund har engasjert Cycling Event 
Norway AS til å være arrangør og administrativt ansvarlig for rittet. 
Rittet skal arrangeres i perioden 15. – 19. mai 2013 med start i Fredrikstad og avslutning i 
Hønefoss. Det er forventet deltakelse fra en rekke av de største internasjonale lagene i 14-
15 nasjoner. I 2013 vil løypetraseen i Ringerike bli noe endret i forhold til 2012. 
For nærmere beskrivelse vises til søknaden som følger vedlagt.  
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Ringerike formannskap behandlet i møte 14.02.2012 sak 38/12 om tilsvarende ritt i 2012. 
Følgende vedtak ble fattet: 
 

1. Ringerike formannskap godkjenner at kommunale gater og veier benyttes 
vederlagsfritt under sykkelrittet Tour of Norway 2012. 

2. Formannskapet bevilger kr. 125.000 i økonomisk tilskudd til arrangementet. 
3. Bevilgningen dekkes fra formannskapets disposisjonskonto. 
 

Økonomiske forhold 
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Rådmannen anbefaler at søknad om tilskudd imøtekommes med samme beløp som 
Formannskapet bevilget i 2012, nemlig kr 125.000. Det er søkt om kr 250.000. Dette synes 
noe høyt for et enkelt arrangement. 
 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser svært positivt på at dette rittet planlegges med avslutning i Hønefoss. Dette 
vil gi regionen, kommunen og byen mye publisitet, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg 
vil det utvilsomt være positivt for deler av næringslivet å få et slikt arrangement til 
kommunen. 
 
Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 03.12.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Lars Olsen 
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Utredning- konsekvenser Hønefoss by E16  
 
Arkivsaksnr.: 11/438  Arkiv: 140   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/13 Formannskapet 15.01.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rådmannen bes innhente ekstern bistand, og igangsette en utredning av 
konsekvensene for Hønefoss by, av de to alternative korridorene for ny E16 Skaret – 
Hønefoss. 

2. Økonomisk ramme for arbeidet settes til kr150.000 eks mva. 

3. Kostnadene dekkes av Formannskapets disposisjonskonto. 
 
Sammendrag 
Det er behov for en utredning, som belyser konsekvenser for Hønefoss by ved de to 
alternative korridorene for ny E16 til Hønefoss, og anbefaler at konsulentbistand innhentes.   
 
Innledning / bakgrunn 
Statens Vegvesen har gjennomført konsekvensutredning og utarbeidet forslag til 
kommunedelplan for ny E16 Skaret – Hønefoss. Rådmannen viser til egen sak til Ringerike 
formannskap om dette, som behandles i felles møte med Hole kommune 22. januar. 
 
Det foreligger nå i praksis to alternative løsninger, som er akseptable for vegvesenet: 
 

• Grønn korridor A1a, som ender i krysset ved Styggedalen 
• Blå korridor A1b, som i justert versjon har kryss ved Hvervenmoen, og går videre til 

Styggedalen 
 
Beskrivelse av saken 
 
De to alternative korridorene innebærer etter rådmannens vurdering noe ulike 
konsekvenser for Hønefoss by. Rådmannen tenker da både på de rent trafikale 
konsekvensene, hvordan byens veg- og gatenett vil kunne håndtere de to ulike 
situasjonene, og på utviklingsmulighetene i og rundt byen for næringsliv, boligbygging, 
fortetting og transformasjon. 
 
Et sentralt spørsmål er hvor stor trafikkøkning den grønne korridoren vil kunne innebære på 
Fv35 Askveien gjennom Tolpinrud og Hvelvenområdet, og videre via Holmboes gate og 
Stangsgate fram til sentrum. Har vegnettet kapasitet til dette, eller hvilke kapasitetsøkende 
tiltak vil være nødvendig? 
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Dette dreier seg imidlertid ikke bare om endringer i trafikkstrømmene, men også i stor grad 
om hvilke muligheter og begrensninger de to alternativene vil innebære for byens 
befolkning og næringsliv. 
 
Det har ikke vært rom for å gå inn på disse forholdene i den utredningen som er 
gjennomført. Statens vegvesen forholder seg hovedsaklig til det overordnede vegnettet. 
Veger og gater i Hønefoss er fylkeskommunale og kommunale. Kostnader til oppgradering 
av det lokale veg- og gatenettet er ikke tatt med i Statens vegvesen sitt prosjekt. 
 
I samråd mer ordføreren har rådmannen kommet til at det vil være behov for en noe 
grundigere vurdering av konsekvensene for Hønefoss av de to alternative vegkorridorene. 
Dette bør utredes raskt slik at konklusjoner kan foreligge innen kommunedelplanen skal 
sluttbehandles etter den forestående høringsrunden. 
 
Økonomiske forhold 
Det forventes at et utredningsarbeid som beskrevet over vil kunne gjennomføres innenfor 
en ramme på 150.000 kr eks. mva. Rådmannen anbefaler at kostnadene dekkes av 
Formannskapets disposisjonskonto. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at Formannskapet vedtar gjennomføring av det foreslåtte 
utredningsarbeidet. 
 
Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 04.01.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Wenche Grinderud 
 
Saksbehandler: Nina Solli 
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Prissetting ved salg / samarbeid om tjenester til andre 
kommuner - forvaltningsrevisjonsrapport av april 2009 
 
Arkivsaksnr.: 12/4884  Arkiv: 217   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/13 Formannskapet 15.01.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rådmannens gjennomgang av forvaltningsrevisjonsrapport, april 2009 tas til 
etterretning. 

2. Følgende overordnet strategi/retningslinjer for inngåelse av interkommunale 
samarbeidsavtaler for Ringerike kommune vedtas: 

a. Ringerike kommune ønsker utvikling av best mulig tjenester til innbyggerne 
og vektlegger at kommunene er tjent med felles mobilisering for å sikre 
nødvendig kompetanse og kapasitet 

Ringerike kommune skal fortløpende vurdere mulighetene for effektivisering 
og kvalitetsheving av forvaltning og tjenesteproduksjon gjennom 
interkommunale samarbeidsavtaler. Interkommunalt samarbeid skal søkes og 
velges der det gagner innbyggerne og er samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

b. Ringerike kommune skal oppfattes som en seriøs og reell samarbeidspartner 
for andre kommuner. Interkommunalt samarbeid vurderes når dette bidrar til å 
nå ett eller flere av følgende mål: 

- Bedre kvalitet på tjenester til innbyggerne. 

- Bredere og mer attraktive fagmiljøer eller bedre utnyttelse av 
kommunenes fagkompetanse. 

- Bedre ressursbruk i kommunene inkl. utnyttelse av økonomiske 
stordriftsfordeler. 

- Styrke den eksterne påvirkningskraften. 

- Bedre beredskap i forhold til endringer i kommunenes rammebetingelser 
gjennom nasjonale reformer eller andre typer endringer. 

3. Administrative merkostnader i størrelsesorden 0,7 % av samarbeidstiltakets 
lønnskostnader samt andel av faktiske kostnader til bygg/lokaliteter innarbeides i 
framtidige samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av eksisterende avtaler. 

 
Innledning / bakgrunn 
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Norske kommuner har stor frihet til å organisere sin virksomhet og sine tjenester slik de 
finner det mest hensiktsmessig. De siste årene har det skjedd en stor vekst i kommunal 
selskapsorientering. De siste 10 årene er antallet kommunale selskaper tredoblet. Med 
bakgrunn i denne sterke veksten har Kommunenes Sentralforbund (KS) satt fokus på 
kommunenes rolle som samfunnsansvarlige eiere. Flere lover med betydning for kommunal 
selskapsorientering er endret de siste årene, og nye har kommet til. 
 

Selskaps- og foretaksformer for kommunal sektor 
Det er i utgangspunktet flere organisasjonsformer som er aktuelle for kommunene ved 
utskilling av virksomhet og/eller samarbeid om oppgaver og myndighetsutøvelse. Disse 
hjemles i ulike lover: 
 

1. Lov om aksjeselskap (AS). 
2. Lov om interkommunale selskaper (IKS). 
3. Kommunalt foretak (KF) etter kommunelovens kap 11. 
4. Interkommunale samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 
5. Vertskommunesamarbeid etter kommunelovenes § 28 
6. Stiftelsesloven 
7. I tillegg finnes flere former for eierskap som ikke er lovhjemlet. Eksempler på 

slike kan være andelslag (AL), partnerskap og ulike former for sameier. 
 
Kommunene har et kontroll- og tilsynsansvar overfor sine eierinteresser i selskaper. I 
2004 ble det tatt inn bestemmelser om selskapskontroll i kommunelovens kapittel 12. Disse 
bestemmelsene gir kontrollutvalgene en selvstendig rolle i forhold til eierne og 
selskapsledelsen.  
 
Buskerud Kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2009, med bakgrunn i en bestilling fra 
kontrollutvalget av 12.6 2008, et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på prissetting ved 
salg/samarbeid om tjenester til andre kommuner i Ringerike kommune. Prosjektet ble 
gjennomført ut i fra følgende problemstillinger: 
 

1. Har kommunen et bevisst forhold til prissetting ved salg av tjenester til andre 
kommuner? 

2. Er prissettingen ved salg av tjenester slik at kommunen får dekket sine kostnader? 

3. Etterlever kommunen avtalene? 

 

Beskrivelse av saken 
  
Forvaltningsrevisjonsprosjektet tok for seg følgende områder: 
 

• Økonomisamarbeidet med Hole kommune. 
• Brann og redningsberedskap. 
• Legevakten. 
• Landbruk. 
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• Voksenopplæring og grunnskoletilbud. 
 
Forvaltningsprosjektrapporten følger vedlagt. I grove trekk konkluderer denne med at 
kommunen etterlever avtalene, men: 
 

• Ringerike kommune får ikke tilfredsstillende inndekning for indirekte 
kostnader/»overhead»- kostnader. 

• Hva som skal betales for tjenestene synes beregnet på en unødvendig komplisert måte. 
• Avtalene er mangelfulle med henblikk på prisreguleringer. 
• Det mangler en overordnet strategi for en mer enhetlig praksis på området. 

 
Med bakgrunn i prosjektrapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet har rådmannen gått i 
gjennom samtlige avtaler med relevans til denne. Oversikten inneholder ikke ulike 
samarbeid med frivillige organisasjoner og/eller private. Som det framgår har det vært gjort 
en rekke endringer siden kontrollutvalget la fram sin rapport i 2009, bla. representert ved 
nye/reviderte avtaler. Samarbeidskonstellasjonene kan oppsummeres slik: 
 

• Legevakt. 
• Drift av krisesenter 
• Landbruk. 
• Veterinær 
• Samarbeid om økonomifunksjoner  
• Norskopplæring/samfunnskunnskap voksne innvandrere 
• Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger 
• Brann og redningsberedskap. 

 
Samarbeidet gjennomføres i hovedsak på to måter: 
 

1. Kjøp av tjenester 
Dette er en kunde/entreprenør- modell der selger beregner sine kostnader og en 
eventuell ønsket avanse, og selger tjenesten til kunden til en fastsatt pris. Her møtes 
utfordringene gjennom avtalebasert kjøp og salg av tjenester. Kommunene står fritt 
til å avtale kjøp og salg av fagkompetanse og saksutredninger som underlag for 
kommunestyrets beslutninger. Begrensningen er at kommunene ikke kan avtale kjøp 
og salg av tjenester som innebærer offentlig myndighetsutøvelse, med mindre 
vertskommunereglene i kommuneloven følges. En ren ”shoppingmodell” reiser en 
rekke spørsmål om krav til bestillerkompetanse, styring av leverandører og ikke 
minst grad av langsiktighet og forpliktelse i de løsninger som fremforhandles. 
Administrative merkostnader/»overhead - kostnader» må innregnes i prisen dersom 
dette skal dekkes. 

 
2. Vertskommunemodell 

Som en hovedregel er det i dag kun anledning til å samarbeide om lovpålagte 
oppgaver som medfører offentlig myndighetsutøvelse etter vertskommunereglene i 
§ 28 i kommuneloven. Vertskommunereglene er beregnet for et begrenset 
interkommunalt samarbeid om lovpålagte oppgaver. I en vertskommunemodell 
overlater kommunen ansvaret for utøvelsen av bestemte oppgaver og beslutninger 
til en annen kommune, – vertskommunen. Ansvarsområdet det blir samarbeidet om, 
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blir utført innenfor den administrative organisasjonen til vertskommunen og 
administrative merkostnader/»overhead - kostnader» må innarbeides i avtalene 
dersom disse skal dekkes. 

 
Kommentarer til det ulike samarbeid: 
 
Ad. 1 Legevakt 
Beskrivelse av samarbeidet 
Samarbeidet ble omorganisert fra 1.1.2011. Ringerike interkommunale legevakt er i dag 
etablert i nye lokaler ved Ringerike sykehus, og består av samarbeidskommunene Ringerike, 
- Hole, - Jevnaker, - Modum, - Sigdal, - og Krødsherad kommune. 
 
Vertskommunen har driftsansvaret for legevakta, og ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle 
ansatte i Ringerike interkommunale legevakt. Legevakta inngår i Ringerike kommunes 
driftsorganisasjon, og ansettelser i Ringerike interkommunale legevakt skjer av det organ og 
etter de retningslinjer som gjelder for vertskommunen. Leger med fastlegeavtale i de 
samarbeidende kommunene er forpliktet til å delta i den interkommunale 
legevaktordningen. Partene har selv arbeidsgiveransvaret for egne ansatte leger. 
 
Kostnadsfordeling 
Kostnadene fordeles på deltakerkommunene etter en kostnadsfordelingsnøkkel lik antall 
innbyggere i deltakerkommunen den 1.januar i regnskapsåret dividert på antall innbyggere i 
legevaktens nedslagsområde. 
 
Det er deltakerkommunene som vedtar Ringerike interkommunale legevakt sitt budsjett. 
Budsjettet er gyldig når alle kommunene har vedtatt dette. Dersom kommunestyrene ikke 
blir enige om årsbudsjett/økonomiplan for kommende år, legges inneværende årsbudsjett 
og gjeldende økonomiplan, justert for lønns- og prisstigning (statsbudsjettets 
forutsetninger), som budsjett for kommende år. 
 
På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunene sine deler 
av utgiftene forskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. august hvert år. 
Ubrukte midler avsettes på fond til bruk etterfølgende år. Deltakerkommunene mottar 
kvartalsrapport fra vertskommunen som beskriver kostnadsutvikling og prognoser Ved et 
evt. underskudd avregnes dette mellom deltakerkommunene i henhold til 
kostnadsfordelingsnøkkel. 
 
Ad. 2 Krisesenter 
Beskrivelse av samarbeidet 
Ringerike kommune fikk ansvaret for driften av krisesenteret fra 1.1.2011, og Krisesenteret i 
Hønefoss er nå et interkommunalt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28. 
Dette er et interkommunalt samarbeid som strekker seg over fylkesgrenser. Ringerike 
styrker sitt renommé som en attraktiv samarbeidskommune på kommunenivå, samt styrket 
samarbeidet og kompetanse mellom enheter på tvers av kommune- og fylkesgrensene. 
Dette kan ha stor betydning for andre potensielle interkommunale samarbeidsarenaer. 
Krisesenteret danner et knutepunkt for tverrfaglig samarbeid innenfor fagfeltet.  
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Deltakende kommuner (13 kommuner): Ringerike (vertskommune), Hole, Modum, 
Krødsherad, Jevnaker, Lunner, Gran, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Etnedal, Vang, Øystre-Slidre 
og Vestre Slidre (ca. 100 000 innbyggere). Her samarbeides det om et fullverdig lovpålagt 
krisesentertilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud.  
 
Alle deltakerkommunene betaler med en lik pris per innbyggere. Det er i dag to avtalesett. 
En samarbeidsavtale med Valdres-regionen og en samarbeidsavtale med resten av 
deltakerkommunene. De er tilnærmet like, men med noen småforskjeller. Det arbeides med 
å samle disse to avtalene til en avtale. Avtalene løper til 31.12.2014, og prolongeres for tre 
år om gangen. 
 
Kostnadsfordeling 
Kostnadene fordeles mellom kommunene i forhold til antall innbyggere, og er i dag definert 
til kr. 62,-/innbygger (2010-kroner). 
 
Krisesenteret selger enkelttjenester til Gudbrandsdal krisesenter. Dette er salg av et 
botilbud/hjelpetilbud for menn utsatt for vold i nære relasjoner i nedslagsfeltet: 
Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sel, Sør-Fron, Nord-Fron, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre, 
Lesja, Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga og Tynset (88 743 innbyggere). En egen 
avtale regulerer dette forholdet med en fastpris på kr 100 000,- i året og en døgnpris på kr 
600,- når tilbudet benyttes. Avtaler løper til 31.12.2013 med evaluering høsten 2013. 
 
På samarbeidsmøte høsten 2012 ble det drøftet hvorvidt deltakerkommunene kan være 
med på å dekke vertskommunens administrative merkostnader ved krisesenterdriften. Det 
var enighet blant fremmøtte deltakerkommuner om at problemstillingen tas opp på 
samarbeidsmøtet våren 2013. Dersom Krisesenteret får inn flere deltakende kommuner 
enn nåværende 13, vil det være flere kommuner som kan være med på denne biten og 
mindre på hver enkelt kommune. Det drøftes i dag en utvidelse av tilbudet til å omfatte 
Numedalskommunene, Sigdal- og Notodden kommune. 
 
Ad. 3 Landbruk 
Beskrivelse av samarbeidet 
Alle landbrukstjenester innen jord og skog (unntatt vilt) er omfattet av samarbeidsavtalen.  
Samarbeidet organiseres som et interkommunalt samarbeid, slik at Ringerike kommune 
påtar seg ansvaret for gjennomføring av følgende områder som vertskommune for 
samarbeidet, m/bl.a. arbeidsgiveransvar for ansatte på landbrukskontoret. Hole kommunes 
ansvar og forpliktelser er i hovedsak begrenset til et økonomisk bidrag til vertskommunen. 
 
Avtalen gir bedret tjenester for brukerne i Ringerike og Hole som kan få hjelp alle dager. 
Avtalen genererer et «stort» og robust felles fagmiljø. Slik ordningen og kostnadsdelingen 
er pr. d.d. bruker Hole kommune en større del av de statlige rammeoverføringene enn 
Ringerike, sett i forhold til antallet landbrukseiendommer og aktive brukere. Vårt inntrykk 
er at både administrasjonen og brukerne i Hole er fornøyde med ordningen. 
 
Kostnadsfordeling 
Det faktureres årlig for utførte landbrukstjenester. Dette justeres årlig ift. lønnsstigning. 
I 2011 ble Hole fakturert for kr. 626 992,- 
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Ad. 4 Veterinær 
Beskrivelse av samarbeidet 
Ringerike kommune er driftsansvarlig for veterinærvakta i Ringerike og Hole. Pr. i dag er 
dette bare lagt inn under det ordinære landbrukssamarbeidet med Hole, men under 
forutsetning av at dette skal hensyntas under en evt. revidering.  
 
Kostnadsfordeling 
Veterinærvakta finansieres med statlige øremerkede midler hvor kommunen mottar 
refusjon av medgåtte kostnader (med unntak av selve vakttelefonen). For 2011 måtte 
kommunene selv dekke kr 5 220,- Hole ble fakturert for 50 % av denne kostnaden, dvs. kr 2 
610,-. 
 
Ad. 5 Økonomifunksjoner 
Beskrivelse av samarbeidet 
Det generelle samarbeidet er under avvikling. Ringerike kommune synes ikke kommunen 
fikk dekt inn sine kostnader. Hole kommune synes tilbudet ble for dyrt. Pr. i dag videreføres 
kun samarbeidet i forhold til skatteinnkreving v/ at Hole kommune kjøper tjenester 
tilknyttet skatteoppkreverfunksjonen samt midlertidig kjøp av tjenester i forbindelse med 
fakturabehandling. 
 
Avtalen innebærer at Ringerike kommune forplikter seg til å oppfylle Hole kommunes 
forpliktelser ovenfor Skattedirektoratet karv til måloppnåelse på de ulike områdene. 
 
Kostnadsfordeling 
Kostnadene for tjenesten beregnes pr. 2012 til kr. 850 000,-/år og reguleres i henhold til 
tariffmessige lønnsjusteringer og sosiale kostnader, herunder reguleringspremier for 
pensjon. 
 
Kostnader til andre driftsutgifter enn lønn (delsystemer, kurs/opplæring, 
kontormateriell/PC port mv.) kompenseres ved at Ringerike kommune mottar 
gebyrinntekter knyttet til utleggsforretninger som gjennomføres av skatteoppkreveren. Det 
er beregnet en årlig inntekt av dette på ca. kr. 25 000,- 
 
Ad. 6 Norskopplæring/samfunnskunnskap voksne innvandrere 
Beskrivelse av samarbeidet 
Samarbeidet gjelder norskopplæringstilbud for voksne innvandrere fra Hole kommune. 
Ringerike voksenopplæring kartlegger behov, og krav/søknad om timer sendes Hole 
kommune, som saksbehandler og fatter vedtak om norskopplæring. Registreringer gjøres av 
Ringerike voksenopplæring, likeens saksbehandling av eventuelt ytterligere timer etter at 
dette er klarert med Hole kommune. Ringerike voksenopplæring utarbeider IP (individuell 
plan) som sendes Hole kommune. Ringerike voksenopplæring har det faglige ansvaret for 
norsk og samfunnskunnskapstilbudet, samt all tilrettelegging og organisering av 
undervisningen, herunder tilsetting av pedagogisk personell etter behov. 
 
Kostnadsfordeling 
Fra 1.9.2005 ble tilskuddordningen for norskopplæring for flyktninger/innvandrer endret til 
et øremerket tilskudd til bostedskommuner (pr. capita). Ringerike voksenopplæring sender 
refusjonskrav på dette tilskuddet til Hole kommune for de elevene som mottar opplæring, 
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samt grunntilskuddet. Ringerike voksenopplæring søker om, og får utbetalt 
resultattilskuddet, som inngår i oppgjørsgrunnlaget. Alle direkte utgifter til undervisningen 
inngår i beregningsgrunnlaget. 
 
Ad. 7 Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger 
Beskrivelse av samarbeidet 
Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 
innvandrere skal alle nyankomne flyktninger tilbys introduksjonsprogram, og senest tre 
måneder etter bosetting eller etter at krav om deltakelse er fremsatt. 
 
Denne tjenesten får Hole kommune dekket ved en samarbeidsavtale med Ringerike 
kommune. Informasjonsansvaret og nasjonale registreringer samt kartlegging, språk- og 
arbeidspraksis og oppfølgingssamtaler i forhold til målgruppen håndteres av Hole 
kommune. 
 
Kostnadsfordeling 
Hole kommune dekker kostnader til bøker/materiell med kr. 600,-/år/deltaker. I tillegg 
betaler Hole kommune en timepris på kr. 60,- (inklusive alle administrative kostnader). 
 
Ad. 8. Brannvesen 
Beskrivelse av samarbeidet 
Ringerike og Hole kommune har samarbeidet om brannvesen siden 1977 og ny revidert 
avtale om brann- og redningsberedskap mellom kommunene Ringerike og Hole ble inngått 
sommeren 2000. Denne er ikke revidert senere. I henhold til avtalen kjøper Hole kommune 
følgende tjenester av Ringerike brann og redningstjeneste: 
 
• Oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art, jfr. brannvernlovens § 8 bokstav a. 
• Innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner, jfr. brannvernlovens § 8 bokstav b. 
• Bistand med innsats ved akutte ulykkessituasjoner, jfr. brannvernlovens § 8 bokstav c. 
• Feiing og tilsyn med fyringsanlegg, jfr. brannvernlovens § 9. 
• Beredskap og innsats mot akutt forurensning, jfr. forurensningslovens §§ 43 og 44. 

 

Kostnadsfordeling 
Budsjetterte kostnader fordeles i henhold til antall innbyggere pr. 1/1 hvert år og antall 
pipeløp. Administrative ”overhead – kostnader” for vertskommunen framkommer ikke i 
budsjettet, og er således ikke innregnet i den pris samarbeidskommunen betaler. 
 
 
Rådmannens vurdering 
  
Revisjonens rapport ble ferdigstilt april 2009, og politisk behandlet 28.5.2009 i sak 46/09 
med følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til anbefaling i rapport fra Buskerud Kommunerevisjon 
IKS, datert 28.04.09. 
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2. Rådmannen bes om å foreta en gjennomgang av alle avtaler om samarbeid med 
andre kommuner for å avklare om disse er politisk forankret. Det må sørges for 
politisk behandling av eventuelle avtaler som ikke har slik forankring. 

3. Rådmannen bes utarbeide og forelegge kommunestyret en strategi for samarbeide 
om tjenesteleveranse til andre kommuner. 

 
Rådmannen beklager at en tilbakemelding til politisk behandling har tatt lang tid. Dette 
betyr ikke at saken har blitt liggende. Avtaler har blitt reforhandlet, nye har kommet til og 
organisasjonsmessige endringer er gjort. Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak har 
rådmannen kontaktet Jevnaker, - Hole, - Modum, - Krødsherad – og Sigdal kommune, og 
varslet om at endringer/reforhandlinger av avtalene kan bli aktuelle med bakgrunn i 
revisjonsrapporten (vedlegg). 
 
Strategi for samarbeid 
Ringerike kommune har ikke noen overordnet strategi for interkommunalt samarbeid. 
Gjennom arbeidet med samhandlingsreformen ser man konturene av at kommuner under 
20 000 innbyggere må/bør samarbeids for å ha ressurser nok til å løse de oppgaver man nå 
er pålagt. Ringerike kommune, med sine 30 000 innbyggere har derfor ikke noe stort behov 
for å samarbeide med nærkommunene. Derimot er det vanskelig å etablere 
interkommunale samarbeidskonstellasjoner i regionene dersom Ringerike kommune ikke 
deltar.  
 
Fra flere regjeringer og storting har det vært gitt klare signaler om at kommunene bør 
samarbeide for å kunne løse offentlige velferdsoppgaver innenfor en rekke områder. 
Alternativet, statlig styrte kommunesammenslåinger, synes å rykke stadig nærmere dersom 
kommunene ikke lykkes i dette arbeidet. 
 
I ethvert samarbeid vil Ringerike kommune framstå som «storebror». Dette er en 
utfordring, både for potensielle samarbeidspartnere, men også for Ringerike kommune, da 
rollen som «storebror» er krevende og utfordrende. Det kan være vanskelig å være 
«storebror».  
 
Hva man ønsker å oppnå med et interkommunalt samarbeid er ikke alltid bare økonomiske 
gevinster. Dette kan være bredere kompetanse, bedre kapasitetsutnyttelse, lettere 
rekruttering av spisskompetanse, bedre/lik kvalitet på tjenesten i regionen og andre 
stordriftsfordeler. 
 
Overordnet strategi for inngåelse av interkommunale samarbeidsavtaler for Ringerike 
kommune 
Rådmannen anbefaler følgende overordnet strategi/retningslinjer for inngåelse av 
interkommunale samarbeidsavtaler for Ringerike kommune: 
 

• Ringerike kommune skal fortløpende vurdere mulighetene for effektivisering og 
kvalitetsheving av forvaltning og tjenesteproduksjon gjennom interkommunale 
samarbeidsavtaler. Dersom det etableres større likhet i slike tilbud, vil dette forhindre 
lokal konkurranse mellom nabokommuner. Innbyggere og næringsliv er tjent med 
større likhet i tjenestetilbudet. 
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• Interkommunalt samarbeid skal søkes og velges der det gagner innbyggerne og er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Ringerike kommune ønsker utvikling av best mulig 
tjenester til innbyggerne og vektlegger at kommunen er tjent med felles mobilisering 
for å sikre nødvendig kompetanse og kapasitet 

• Ringerike kommune skal oppfattes som en seriøs og reell samarbeidspartner for andre 
kommuner. Interkommunalt samarbeid vurderes når dette bidrar til å nå ett eller flere 
av følgende mål: 

 
- Bedre kvalitet på tjenester til innbyggerne. 
- Bredere og mer attraktive fagmiljøer eller bedre utnyttelse av kommunenes 

fagkompetanse. 
- Bedre ressursbruk i kommunene inkl. utnyttelse av økonomiske stordriftsfordeler. 
- Styrke den eksterne påvirkningskraften. 
- Bedre beredskap i forhold til endringer i kommunenes rammebetingelser gjennom 

nasjonale reformer eller andre typer endringer. 
 

Hvordan defineres «overhead - kostnader»/administrative merkostnader? 
 
Med administrative merkostnader/”overhead – kostnader, menes: 
 

• Kostnader i forbindelse med fakturabehandling 
• Kostnader i forbindelse med avlønning 
• Kostnader i forbindelse med personalforvaltning 
• Kostnader i forbindelse med drift av IKT-løsninger/fagsystemer 
• Kostnader i forbindelse med kontorutstyr, husleie og vedlikehold 
• Kostnader i forbindelse med telefoni og porto 
• Reguleringspremie (premie til regulering av løpende og oppsatte 

pensjonsrettigheter i tråd med folketrygdens grunnbeløp (”G-regulering”), 
engangspremier som følge av oppfyllelsen av bruttogarantien og engangspremier 
som følge av tidligpensjonsrettigheter). 

• Kostnader i forbindelse med overordnet ledelse og administrasjon 
 
Dette er alle kostnader som ikke spesifikt budsjetteres på den enkelte enhet, og blir dermed 
ikke med i beregningsgrunnlaget når kostnadene skal fordeles mellom kommunene. 
 
Hvordan fordeles «overhead - kostnader» som i stor grad faller på vertskommunen ved 
interkommunalt samarbeid? 
Rådmannen ser at ikke alle av dagens samarbeidavtaler gir Ringerike kommune inndekning 
av disse kostnadene. Som nevnt i saken er disse vanskelig å beregne eksakt korrekt. 
Tidligere drøftinger har konkludert med at inngåelse av et samarbeid som gir kommunen 
ansvar for fem ekstra årsverk i utgangspunktet ikke påfører kommunen merkostnader. 
Likeens dersom kommunen reduserer bemanningen i samme størrelsesorden. Kontorer 
koster det samme selv om de ikke er i bruk. Allikevel ligger kostnadsbilde der, og bør 
innregnes i det økonomiske mellomværet partene i mellom. I disse drøftingene er utgifter 
til reguleringspremie ikke hensyntatt. Dette er kostnader som sjeldent blir nevnt, men som 
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utgjør merutgifter i de tilfeller vertskommunen overtar arbeidsgiveransvaret for ansatte 
som tidligere var ansatt i samarbeidskommunen/kommunene. 
 
Det kan velges forskjellige måter å forsøke å beregne dette på:  
 

• Kostnader i forhold til fakturabehandling kan fordeles i forhold til antall fakturaer. 
• Kostnader til renhold kan fordeles i forhold til areal.  
• Lønnskostnader kan fordeles i forhold til antall ansatte.  
• Leiekostnader kan fordeles i forhold til areal.  
• Generelle kostnader kan fordeles i forhold til folketall osv.  

 
Kommunene er i ethvert samarbeid likeverdige parter, og det er derfor adgang til å avtale 
ufordelaktige vilkår for den enkelte part (jfr. avtaleloven). «Overhead - kostnader» faller i 
stor grad på vertskommunen, men denne har også ofte større fordeler av nærheten til 
tilbudet.  
 
Vi kommer ikke utenom at nærheten til legevakt gir befolkningen på Ringerike større tilgang 
til lege utenom arbeidstid enn det f.eks. Sigdal kommune opplever. Ville Ringerikes 
befolkning hatt det samme legetilbudet som i dag dersom legevakta var lokalisert til Sigdal 
kommune? Krisesenteret driver utstrakt tilbud på dagtid om støttesamtaler og besøk ved 
senteret. Dette er et tilbud som bl.a. Vang kommune i Valdres ikke ser å kunne benytte, 
men de betaler allikevel det samme for tjenestetilbudet pr. innbygger som Ringerike 
kommune. Et bastant krav om at Ringerike kommune skal ha dekket inne alle «overhead - 
kostnader» i en slik sammenheng kan være vanskelig å argumentere relatert til slike 
forhold. 
 
Med den erkjennelse at dette aldri vil kunne bli helt riktig/rettferdig, har rådmannen fått 
beregnet en snittkostnad for administrative merkostnader i forbindelse med 
samarbeidsavtaler der Ringerike kommune er vertskommune. I de tilfelle der 
driftskostnadene framkommer i samarbeidsenhetens budsjett er fordelingen ivaretatt i 
samarbeidsavtalen. Ser vi derimot på kostnader som budsjetteres sentralt eller i 
støtteenhetene, finner vi at slike kostnader i snitt utgjør ca 0,7 % av totale lønnskostnader i 
Ringerike kommune. Kommunen bør derfor som vertskommune, forbeholde seg retten til å 
innarbeide disse kostnadene i samarbeidsavtalene 
 
Areal/bygningsmessige kostnader er heller ikke budsjettert i den enkelte enhet og det må 
være en målsetting at de faktiske kostnader i forhold til bygg/arealer fordeles på 
samarbeidskommunene. Her vil det være forskjeller alt etter som kommunen eier eller leier 
arealene. Hovedmålsettingen må være at samarbeidet deler på de faktiske kostnader når 
det gjelder bygg/lokaler/arealer. Når vertskommunen eier lokalene vil de faktiske 
kostnadene utgjøre renter, avdrag, vedlikehold, renhold og vaktmestertjenester. Dersom 
vertskommunen leier lokalene vil de tilsvarende kostnadene være husleie inkludert 
felleskostnader samt eventuelt renhold og vaktmestertjenester som er avtalt. 
 
Hvordan fordeles de direkte kostnadene ved interkommunalt samarbeid? 
Det er vanlig at kostnadene fordeles iht. folketall. Dette er kurant dersom 
samarbeidskonstellasjonen består av kommuner som er relativt like i folketall. I vår region 
er forholdet annerledes, der Ringerike kommune framstår som klart største kommune, og 
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vil, dersom samarbeidet er etablert mellom kommunene i Ringeriksregionen og Midt - fylke, 
ha ca. halvparten av innbyggerne og dermed ditto kostnader i samarbeidet (basert på 
befolkningstall pr. 1.1.2012). 
 
Andre fordelingsnøkler har derfor blitt foreslått. Den mest rettferdige, sett ut i fra 
storkommunens syn, ville være at 50 % av kostnadene ble fordelt likt på 
samarbeidskommunene og den resterende 50 % ble fordelt etter folketall. Slik fordeling får 
ikke aksept hos de mindre kommunene, og et samarbeid vil derfor ikke være mulig med 
slike fordelingskriterier. 
 
Hvordan fordeles inntektene/gevinstene ved interkommunalt samarbeid? 
Dette er et område som har blitt viet alt for liten oppmerksomhet. Det vil alltid være de 
små kommunene som har mest å vinne på et samarbeid. Dersom disse gevinstene ikke også 
fordeles, vil storkommunen alltid komme dårligere ut av et samarbeid. Det må derfor være 
et mål at gevinstene også klart defineres, dokumenteres og fordeles på lik linje med 
kostnadene. Som eksempel kan nevnes: 
 
«Kommunens ansvar for brannberedskap i kommunen er klart definert, og i den anledning 
trenger kommunen en brann/redningsbil. I dagens marked er kostnadene for en slik bil i 
størrelsesorden minst fem millioner kroner. Det er ingen ting i veien for at to kommuner kan 
kjøpe en slik bil sammen. Vi får da følgende alternativer: 
 

1. Dersom kommune A m/5000 innbyggere og kommune B med 30 000 innbyggere 
kjøper hver sin brannbil, vil kostnadene på hver kommune bli 5 mill. kroner. 

2. Dersom kommune A m/5000 innbyggere og kommune B med 30 000 innbyggere 
kjøper en felles brannbil, og fordeler kostnadene likt (50/50) vil hver kommune 
«tjene» 2,5 mill. kroner på samarbeidet. 

3. Dersom kommune A m/5000 innbyggere og kommune B med 30 000 innbyggere 
kjøper en felles brannbil, og fordeler kostnadene etter innbyggertall, vil kommune A 
«tjene» 4,3 mill. kroner og kommune B «tjene» kr. 700 000,-.” 

Hva er rettferdig? Mange faktorer vil her spille inn både på utgifts- og inntektssiden, for 
eksempel bruksfrekvens og etablering av arbeidsplasser. Helt rettferdig vil det antagelig 
aldri bli, men nærheten til tjenestene for vertskommunen vil alltid bli oppfattet som en 
fordel.  
 
Hvilke samhandling/samarbeidsområder kan være aktuelle i fortsettelsen? 
 
Potensielle framtidige samhandling/samarbeidsområder kan være: 
 
• Kommuneoverlegefunksjon 
• Barnevern (Det utredes fortiden muligheter for et interkommunalt barnevern for Jevnaker 

og Ringerike. Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd har bedt om at Hole 
kommune også inviteres med i et eventuelt samarbeid). 

• Miljørettet helsevern 
• Natur/miljøvern 
• Pedagogisk/Psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) 
• Ungdomskontakter 
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• Plankontor 
• Byggesaksbehandling 
• Oppmåling  
• Diverse bo/behandlingstilbud som krever spisskompetanse 
• Spesialiserte sykehjemstjenester 
• Tiltak relatert til samhandlingsreformen og meransvar for kommunene 
• IKT (anskaffelser, felles brukerstøtte, drift og vedlikehold av maskiner, utstyr og 

programvare) 
 
 
Saksdokumenter 
 

• Forvaltningsrevisjonsrapport april 2009 ”Prissetting ved salg/samarbeid om 
tjenester til andre kommuner i Ringerike kommune” 

• Brev til aktuelle samarbeidskommuner av 25.6.2009 

 
 Ringerike kommune, 07.11.2012 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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Opsjonsavtale Hovsmarka  
 
Arkivsaksnr.: 12/789  Arkiv: 611 &50  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/13 Formannskapet 15.01.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune inngår opsjonsavtale av 21.desember 2012 med om salg av deler av 
kommunens eiendom gnr 87 bnr 1 til Follum Eiendom AS. 
 
Innledning / bakgrunn 
 
Rådmannen viser til formannskapets sak 50/12 i møte 6.mars 2012 vedrørende mulig salg 
av 
kommunens eiendom Hovsmarka. Formannskapets vedtak var: 
 
1. Ringerike kommune har til hensikt å tilby opsjonsavtale om salg av deler av 
kommunens eiendom gnr 87 bnr 1 til utvikler / kjøper av Follum-området (gnr/bnr 87/575, 
87/7). 
2. Arealet kan kun benyttes til dagens formål og / eller næring knyttet til industri basert på 
skog som råstoff. Det gis forbehold om det etter en reguleringsplanprosess er mulig å 
regulere til slik næring. 
3. Forutsetninger for formannskapets tilslutning er at opsjonsavtalen er inngått innen 
31.12.2012. Opsjonen bortfaller dersom den ikke er benyttet innen 31.desember 
2022. 
4. Kommunen skal ikke ha kostnader til eventuell flytting av kommunaltekniske anlegg 
(vei, vann, avløp, avfallsdeponi) og idrettsanlegg som følge av kjøpers utvikling av 
området. 
5. Salg av eiendommen skal skje til verditakst eller høyere. 
6. Rådmannen får fullmakt til å forhandle frem opsjonsavtale i tråd med forutsetningene i 
saksfremlegget. Opsjonsavtalen legges frem for politisk behandling til endelig godkjenning. 
 
Treklyngen overtok på Follum 1/7-2012 og de ønsker å benytte seg av adgangen til å 
erverve arealene og at ervervet skal skje gjennom Follum Eiendom AS. Rådmannen viser 
også til formannskapets sak 256/12 i møte 4.desember 2012 hvor følgende ble vedtatt: 
 
Punkt 3 i formannskapets vedtak 50/12 i møte 6.mars 2012 endres til: Forutsetninger for 
formannskapets tilslutning er at opsjonsavtalen er inngått innen 30.06.2013. Opsjonen 
bortfaller dersom den ikke er benyttet innen 31.desember 2022. 
 
Vedlagt følger fremforhandlet opsjonsavtale. Opsjonsavtalen er med forbehold om politisk 
godkjenning. 
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Prinsipper ved oppbygging av opsjonsavtalen 
  
Opsjonsavtalen er i størst mulig grad bygd opp slik at den inneholder metode / prosess frem 
til kjøpsavtale. Prisen for arealene er pr i dag ikke klart, men også her beskriver 
opsjonsavtalen en metode for å komme frem til riktig pris. At prisen for eiendommen nå er 
basert på at vi får markedspris medfører også at vi er på rettslig trygg grunn ift. 
statsstøtteregelverket.   
 
Opsjonsavtalen skal sikre formannskapets vedtak 6.mars 2012. Se egen tabell nedenfor. 
 
Forholdet til overordnede planer 
  
Rådmannen viser til formannskapets sak 267/12 den 4.desember 2012 hvor det ble vedtatt 
oppstart av områdereguleringen:  
 
1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_381 områderegulering for Treklyngen. 
2. Kommunen vedtar å legge planprogram, datert 09.11.2012, for områdereguleringen ut på 
høring og offentlig ettersyn. 
3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende planer 155 Hovsmarka vedtatt 28.11.85, samt de 
deler av gjeldende reguleringsplan 259-2 Hovsmarka næringsområde vedtatt 01.11.01 
og 353 Follum områdeplan vedtatt 31.03.11, som overlappes av ny plan, ved vedtak 
av 0605_381 områderegulering for Treklyngen. Kommunen vedtar å legge 
planprogram, datert 09.11.2012, for områdereguleringen ut på høring og offentlig 
ettersyn. 
4. Ved 1. gangs behandling av områdereguleringen skal planbeskrivelse og 
konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2 og 
Forskrift om konsekvensutredning § 2. 
5. Det skal foreligge en fremdriftsplan ved fastsettelse av planprogram. 
6. I planprogrammet skal det tas inn et krav om at det skal gjøres en generell geologisk 
undersøkelse, og en spesielt opp mot skredfare. 
7. Det skal utredes ulike utbyggingsstrategier med påfølgende konsekvenser. 
8. Interessekonflikter om arealbruk for de to private grunneierne skal særlig belyses og 
høres. 
 
Arbeiderpartiet hadde følgende protokolltilførsel: 
 
Arbeiderparti støtter utviklingsplanene i Follum området, som nå er under utarbeidelse og 
som også omfatter foreliggende områderegulering. Det er viktig å understreke at utvidelsen 
av industriområdet mot Hovsmarka innebærer en betydelig inngripen og begrensning av et 
viktig idretts- og friluftsområde. Dersom de allmene interessene viker plass for 
industriutvikling må dette forutsette at Viken Skog/Treklyngen Follum konkretiserer sine 
forretningsplaner herunder også tidsplaner for realisering av prosjektene som skal føre til 
industriell fornyelse, vekst og arbeidsplasser i området. Det legges til grunn at slik 
konkretisering foreligger før eiendomsoverdragelse av deler av kommunens eiendom gnr. 87 
bnr. 1, jfr. Formannskapets vedtak om samme sak, gjennomføres. 
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Området som Treklyngen ønsker å regulere omfatter også 2 andre grunneiere enn 
kommunen. Denne opsjonsavtalen gjelder kun kommunens eiendom. 
 
Ivaretakelse av formannskapets vedtak 6.mars 2012 
  
Forhandlingene er basert på formannskapets vedtak i sak 50/12 i møte 6.mars 2012. 
Nedenstående tabell viser hvordan de enkelte punktene er ivaretatt. 
 
 
Vedtak Merknad 
1. Ringerike kommune har til hensikt å tilby 
opsjonsavtale om salg av deler av 
kommunens eiendom gnr 87 bnr 1 til 
utvikler / kjøper av Follum-området 
(gnr/bnr 87/575, 87/7). 
 

Denne saken. 

2. Arealet kan kun benyttes til dagens 
formål og / eller næring knyttet til industri 
basert på skog som råstoff. Det gis 
forbehold om det etter en 
reguleringsplanprosess er mulig å regulere 
til slik næring. 
 

Det er ikke mulig å legge inn en 
reguleringsbestemmelse som sier at 
formålet skal baseres på industri basert på 
skog som råstoff. Pkt. 3 i opsjonsavtalen 
sikrer at utøvelse av opsjon forutsetter 
dette. Pkt. 11 gir kommunen rett til å kjøpe 
tilbake eiendommen dersom den ikke tas i 
bruk til industri basert på skog som råstoff 
innen 10 år etter sluttført regulering. 
 
Det er inntatt i opsjonsavtalen (pkt. 4) at 
Ringerike kommunes reguleringsmyndighet 
skal utøves objektivt og uavhengig av 
opsjonsavtalen. Follum Eiendom AS er 
derfor kjent med risikoen ved dette. 

3. Forutsetninger for formannskapets 
tilslutning er at opsjonsavtalen er inngått 
innen 31.12.2012. Opsjonen bortfaller 
dersom den ikke er benyttet innen 
31.desember 
2022. 
 

Vedtaket senere (formannskapets sak 
256/12 i møte 4.desember 2012) endret til: 
 
Forutsetninger for formannskapets 
tilslutning er at opsjonsavtalen er inngått 
innen 30.06.2013. Opsjonen bortfaller 
dersom den ikke er benyttet innen 
31.desember 2022. 
 

4. Kommunen skal ikke ha kostnader til 
eventuell flytting av kommunaltekniske 
anlegg (vei, vann, avløp, avfallsdeponi) og 
idrettsanlegg som følge av kjøpers utvikling 
av området. 
 

Ivaretatt i pkt. 10 i opsjonsavtalen. 

5. Salg av eiendommen skal skje til Kjøpesummen er ikke klarlagt. Men pkt. 9 i 
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verditakst eller høyere. 
 

opsjonsavtalen beskriver en metode for å 
finne markedsprisen for området. Pkt. 8 
forutsetter også at prisfastsettingen skal 
ivareta regelverket knyttet til offentlig 
støtte. 

6. Rådmannen får fullmakt til å forhandle 
frem opsjonsavtale i tråd med 
forutsetningene i saksfremlegget. 
Opsjonsavtalen legges frem for politisk 
behandling til endelig godkjenning. 
 

Denne saken. 

 
 
Arbeiderpartiet hadde en protokolltilførsel til saken om oppstart av områdereguleringen i 
formannskapets møte 4.desember 2012 (se over). Selv om utviklingsplanene utvikles som 
en del av områdereguleringen, vurderer rådmannen at kommunens tilbakekjøpsrett 
dersom området ikke tas i bruk til industri basert på skog som råstoff ivaretar noe av 
intensjonen bak protokolltilførselen. Follum Eiendom AS er gjort kjent med 
protokolltilførselen. 
 
 
 
Saksdokumenter 
 

• Opsjonsavtale av 21.desember 2012 
• Skisse av aktuelt område (avgrensningen er ikke endelig) 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 02.01.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Knut E. Helland 
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Egenandel for dagtilbud  
 
Arkivsaksnr.: 12/5455  Arkiv: 231   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/13 Formannskapet 15.01.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Det tas en egenandel for dagtilbud utenfor institusjon på kr. 59,- pr. dag. 
Dette innbakes i Ringerike kommunes betalingsregulativ for 2013. 
 
Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune har ulike tilbud om pleie- og omsorgstjenester på dagtid. Betaling for 
dagopphold i institusjon er regulert av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Betaling for dagtilbud utenfor institusjon er derimot ikke regulert av 
forskriften, eksempler på slike dagtilbud er Færdenmarka dagsenter for funksjonshemmede 
og Inn på tunet. Det er rimelig å beregne en egenandel for å dekke måltid, 
aktivitetsmateriell m.m. , og kommunen står fritt til å bestemme om det er ønskelig å kreve 
inn slik egenandel. 
 
Rådmannens vurdering 
 Det er i dag noe ulik praksis på om og hvordan egenandel for dagtilbud faktureres. 
Eksempelvis blir brukere av Færdenmarka dagsenter fakturert for en egenandel på kr. 59,- 
pr. dag, mens brukerne av Inn på tunet ikke betaler egenandel. 
 
Dagens sprikende praksis tilsier at det er behov for å formalisere dette.  
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 19.12.2012 
 
 
 Wenche Grinderud 
 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef: Elisabeth Vennevold  
Saksbehandler: Heidi Lafton 
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Barnevernsmelding for Ringerike kommune  
 
Arkivsaksnr.: 12/126  Arkiv: F47 &14  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
80/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.12.2012 
41/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 06.12.2012 
9/13 Formannskapet 15.01.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
”BARNEVERNSMELDING FOR RINGERIKE KOMMUNE” tas til orientering. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Rådmannen legger med dette fram ”Barnevernsmelding for Ringerike kommune” for 
politisk behandling. Meldingen er utformet som en rapport, som skal gi større innsikt i 
barnevernets arbeid og vise mulige veier videre for tjenesten.  
 
Rådmannens vurdering 
  
Det kommunale barnevernet er ingen vitenskapelig øvelse, et felt gjennomsyret av 
forskning eller akademiske tilnærminger. Det er først og fremst et praktisk fagområde. 
Likevel eksisterer det en del statistikk og det foregår nasjonalt (og internasjonalt) en god del 
forskning på feltet. Det er viktig og nødvendig for kommunen å kjenne til og benytte seg av 
dette arbeidet, og bruke det som basis for kommunens praksis der det er mulig.  
 
Departementet har i 6-8 år hatt fokus på et evidensbasert barnevern, dvs. god praksis må 
bygge på det forskning viser gir resultater. Statens nedbygging av institusjonsomsorgen er 
et eksempel på at forskning har fått praktiske konsekvenser. 
 
 

En statusrapport om den kommunale barneverntjenesten vil måtte være en blanding av 
kunnskap om det vi vet, - det vi tror, - det vi ikke vet, - alle de ubesvarte spørsmålene og 
alle utfordringene som kommunen står ovenfor 

 
Deler av rapporten tar opp nasjonale forhold. Dette er nødvendig for å vise at en lokal 
barneverntjeneste er en del av en større sammenheng. Likevel ligger hovedtyngden på 
situasjonen i barneverntjenesten i Ringerike kommune.  
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I kapittel to gis en kort oversikt over de ulike delene av barnevernet i nasjonal 
sammenheng. Det omtales deretter kort en del sentrale og lokale føringer for arbeidet i 
barneverntjenesten, bla barnevernet i Ringerikes visjon og verdigrunnlag.  
 
Kapittel fire forteller om barneverntjenesten i Ringerikes organisering, mens kapittel fem 
tar en gjennomgang av de viktigste brukerne av barneverntjenesten. I det neste 
hovedkapittelet omtales saksgangen og rapporten går gjennom de ulike fasene i en 
barnevernsak: melding, undersøkelse og tiltak, knyttet opp mot statistikk.  
 
Noen av rammebetingelsene for barnevernet i Ringerike omtales i kapittel syv. Her omtales 
også våre viktigste samarbeidspartnere og arenaer. I kapittel åtte gjøres noen refleksjoner 
rundt spørsmålet om hva som er resultatet av barnevernets innsats, før den avsluttes med 
det som er de viktigste utfordringene. 
 
All statistikk som er tatt med, er enten hentet fra SSB/Kostra, rapporteringen til 
fylkesmannen eller hentet fra eget materiale spesielt for denne rapporteringen. 
 
 
Saksdokumenter: 
 

• BARNEVERNTJENESTEN I RINGERIKE KOMMUNE, - Status og utfordringer november 
2012 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 23.11.2012 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef Elisabeth Vennevold 
 
Saksbehandler: Mona Dalen, barnevernsleder 
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Oppfølging av "Trivsel i Ringeriksskolen"  
 
Arkivsaksnr.: 12/2720  Arkiv: B08   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
42/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 06.12.2012 
10/13 Formannskapet 15.01.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Oppfølgingen av planen «Trivsel i Ringeriksskolen» tas til orientering. 
2. De justerte utgaven av planen «Trivsel i Ringerikskolen», godkjennes. 

 
Sammendrag 
 
Denne saken er en orientering om hvordan administrasjonen og skolene har fulgt opp 
kommunestyrets vedtak i sak 37/2012, «Trivsel i Ringerikskolen» Den viser at arbeidet har 
ført til økt fokus og mer systematisk arbeid på skolene for at hver enkelt elev skal få oppfylt 
retten sin til et godt psykososialt miljø. 
 
Innledning / bakgrunn 
 
Saken er en oppfølging av vedtak knyttet til planen «Trivsel i Ringeriksskolen» og 
tilsynsrapporter fra kommuneoverlegen og fylkesmannen som gjelder elevenes 
psykososiale miljø. 
 
Beskrivelse av saken 
 
Ut fra vedtak i kommunestyret, hovedkomité og mottatte tilsynsrapporter fra 
kommuneoverlege og fylkesmann, har administrasjonen og skolene på nytt gått gjennom 
sine styrende dokumenter og rutiner.  
 
Målet er at elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal ikke 
bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme 
eller utestenging på skolen, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, skal 
det reageres umiddelbart og iverksettes tiltak. 
 
Disse målene blir også videreførte i kommunens «Folkehelsemelding».  
 
Vedtakene og tilsynene har ført til justeringer i planen «Trivsel i Ringeriksskolen» (vedlegg). 
Skolene rapporterer også om ulike interne endringer og presiseringer ut fra vedtak og tilsyn.  
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Det presiseres at «Trivsel i Ringeriksskolen» omfatter elevenes rett til godt psykososialt 
miljø både ut fra «Opplæringsloven, § 9a» og «Forskrift for miljørettet helsevern for 
barnehager og skoler, § 12». 
 
«Trivsel i Ringeriksskolen» beskriver som tidligere 

• Forebygging -  fokus på læringsmiljø, klasseledelse og relasjoner 
• Avdekking  –  elevsamtaler, foreldresamtaler, anonyme spørreundersøkelser, tilsyn, 

observasjon 
• Håndtering når krenkende handlinger oppstår  –  handlingsplikt, meldingsrutiner til 

ledelsen og saksbehandling  
• Systemarbeid  –  med sjekkliste for kontinuerlig og systematisk arbeid 

 
Endringene i planen «Trivsel i Ringeriksskolen» går i hovedsak ut på at 

• skolene skal konkretisere det forebyggende arbeidet, egen mal for dette er utarbeidet. 
• skolene skal ha rutiner for meldinger til rektor ved krenkende adferd  
• skolene skal ha oversikt over innmeldte saker 
• elevrådet sin rolle i arbeidet med det psykososiale arbeidet er framhevet  
• sjekklisten for skolenes systemarbeid er utvidet og inngår i årsrapport 

Alle skolene har i høst gitt en statusrapport på det lokale arbeidet med skolemiljø og 
trivselsplan. Skolene melder om at  

• Skolemiljøutvalg (SMU) er etablert med den sammensetning opplæringsloven § 11-1a 
beskriver. (En skole gjør dette primo desember). Mandat og oppgaver er gjennomgått. 
SMU har faste møter – min 4. ganger i året etter egen møteplan 

• Planen «Trivsel i Ringeriksskolen» er gjennomgått i skolemiljøutvalg og i personale. 
Egen plan for tilpasning av det forebyggende arbeidet er igangsatt på de fleste skoler 

• Elevrådene drøfter læringsmiljøet 5 ganger årlig (K 78/12) 
 
Skolene melder også om egne markeringer og aksjoner mot mobbing denne høsten. Flere 
skoler har deltatt i den årlige høstaksjonen mot mobbing som i år het «Voksne skaper 
vennskap», eller har hatt egne aksjoner. Mange har utarbeidet og undertegnet eget lokalt 
manifest mot mobbing som oppfølging av det kommunale manifestet ordføreren 
undertegnet. 
 
«Trivsel i Ringeriksskolen», kommunale vedtak og tilsyn fra kommuneoverlege og 
fylkesmann har ført til endringer i skolene som 

• mer bevisst og systematisk på arbeid med det psykososiale miljøet 
• mer formalisert fokus i skolemiljøutvalg og elevråd 
• bedre dokumentasjon og mer bruk av enkeltvedtak 
• mer fokus på det forebyggende arbeid, på elevsamtaler og elevundersøkelser 

 
Det legges videre opp til at skolenes tilbakemeldinger på arbeidet med det psykososiale 
miljøet inngår i skolenes årsrapporter. Disse vil igjen være en del av grunnlagsmaterialet for 
tilstandsrapport for grunnskolen som årlig legges fram for kommunestyret. 
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Forholdet til overordnede planer 
 
 «Trivsel i Ringeriksskolen» har mål som er sammenfallende med og en utdyping av målene i 
kommunens handlingsprogram for 4-årsperioden og forslaget til «Folkehelsemelding for 
perioden 2012-2030» 
 
Juridiske forhold  
 
Retten til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring er hjemlet i 
Opplæringsloven, § 9a og i Forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager, § 12. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
 
Elevenes psykososiale miljø er behandlet flere ganger i 2012 og det er gjort følgende 
vedtak: 
 

K 37/12 TRIVSEL I RINGERIKSSKOLEN  
Vedtak: 

1. Planen ”Trivsel i Ringeriksskolen” vedtas. 
2. Kommunestyret forutsetter at HOK ber om tilbakemelding om at ”Tiltaksplan 

ved mobbing” er fulgt opp ved den enkelte skole. 
  

HOK 11/12 TRIVSEL I RINGERIKSSKOLEN – OPPFØLGING AV VEDTAK 
Vedtak: 

1. Hovedkomiteen tar informasjonen om fremdriftsplan for tilbakemelding 
om oppfølging av ”Trivsel i Ringeriksskolen” ved den enkelte skole, til 
orientering 

2. Hovedkomiteen anser fremdriftsplanen som dekkende for vedtaket i 
kommunestyret om at HOK skal ha tilbakemelding om at planen følges 
opp på den enkelte skole. 

 
K 78/12 TILSYNSRAPPORT FRA KOMMUNELEGEN- ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ 
Vedtak: 

1. Rapporten tas til orientering. 
2. Funnene innarbeides i skolens trivselsplaner. 
3. Hovedkomiteen har temaet på sin agenda 2 ganger per år. 
4. Hovedkomiteen tar ungdomsrådets vedtak til etterretning, og ber om at 

skoleledelsen har minst 5 møter med elevrådet for å følge opp dette 
tema skoleåret 2012-2013. 

 
Rådmannens vurdering 
 
Planen «Trivsel i Ringeriksskolen», kommunens vedtak om oppfølging og rapporter fra 
tilsyn, har bidratt til et øket fokus på elevene sin rett til et godt psykososialt miljø. 
Det er rådmannens vurdering at dette også har ført til økt kvalitet på styringsdokumenter 
og rutiner i arbeidet. Sammen med vitalisering av skolens rådsorganer som elevråd og 
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skolemiljøutvalg skal dette sikre at dette fokuset blir opprettholdt og i varetatt videre 
framover.  
 
Arbeidet for at alle elever i Ringeriksskolen får oppfylt retten sin til et godt psykososialt 
miljø på skolene må pågå kontinuerlig og systematisk Det er bra med markeringer og 
manifest. Men det aller viktigste er det systematiske og daglige arbeidet i skolene i møtet 
mellom elever og mellom elever og tilsatte.  
 
 
Saksdokumenter 
 
Vedlegg: «Trivsel i Ringeriksskolen», September 2012 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 21.11.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Ballbinge Ullerål skole  
 
Arkivsaksnr.: 12/5196  Arkiv: D11   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
45/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 06.12.2012 
11/13 Formannskapet 15.01.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Bygging og finansieringsplan for ballbinge på Ullerål skole godkjennes. Investeringen 
forutsettes samlet sett å bli kostnadsfri for kommunen. 
 
Beskrivelse av saken 
 Ullerål skole v/FAU søker i 2012 om spillemidler for å bygge ballbinge på Ullerål skoles 
område.  Søknaden om spillemidler blir satt opp på kommunens søknadsliste om 
spillemidler i 2012.  Kommunens regelverk tilsier at bygging på kommunal grunn skal ha 
politisk vedtak. Anlegget kom ikke inn i kommunens investeringsbehov ved 
budsjettarbeidet for 2012. 
 
En ballbinge vil stimulere barn fra nærmiljøet til økt fysisk aktivitet. Fotball og andre 
ballaktiviteter er populære blant elever ved skolen og anlegget vil bli en naturlig 
videreføring av ideen om et utemiljø som stimulerer til aktivitet. Etter skoletid skal 
ballbingen være et samlingssted for dem som ønsker å drive uorganisert fysisk aktivitet. 
Nærmiljøanlegg, som eksempelvis en ballbinge, vil være et lavterskeltilbud for fysisk 
aktivitet i et lokalsamfunn. Som et folkehelsetiltak er slike initiativ fra lokalmiljøet meget 
positivt. Tiltaket er også et godt eksempel på samarbeid mellom frivillige og kommunen for 
aktivitetstilbud med lokal forankring. 
 
Ballbingen på Ullerål vil bli det 8. nærmiljøanlegget i Ringerike kommune. Initiativet til en 
ballbinge som nærmiljøanlegg kommer i stor grad fra FAU ved en skole eller en lokal 
velforening. Anlegget innvilges også spillemidler som et nærmiljøanlegg og ikke som et 
kommunalt skoleanlegg. Momsrefusjonsordningen gjør likevel at kommunen må stå som 
formell eier av anlegget og i praksis blir anleggene som oftest lagt i tilknytning til et 
skoleanlegg slik praksis også er i Ringerike kommune. 
 
Økonomiske forhold 
 Momsrefusjon knyttet til investering i ballbinge forutsetter kommunalt formelt eierskap. 
For at momsrefusjonen skal kunne tilbakeføres til prosjektet, må investeringen godkjennes i 
investeringsbudsjettet for kommunen. Kommunen som eier legger ut investeringen, men 
får refundert pengene i tråd med finansieringsplanen. I realiteten blir investeringen 
kostnadsfri for Ringerike kommune. 
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Kostnadsoversikt: 
Fundamentering kr 25.000 
Scansis løkka ballbinge kr 112.500 
Fundamentplanter kr 5.900 
Lysmaster kr 15.900 
Kunstgress kr 68.900 
Frakt kr 6.800 
Banekost. kunstgress kr 1.950 
Dugnad kr 99.300  
Sum kr 336.250  
 
Ballbingen blir i sin helhet finansiert av spillemidler og bidrag som følger: 
Spillemidler kr 168.000 
Dugnad kr 99.300 
Bruk av egenkapital kr 70.000 
Sum 337.425 
 
Kontering på investeringsutgift og finansiering blir som følger: 
023000.656000.381.0246 kr 338.000 
073000.656000.381.0246 kr 168.000 
077000.656000.381.0246 kr 170.000 
 
Rådmannens vurdering 
 Ut fra regelverket, praksis og erfaring i saker om ballbinger/nærmiljøanlegg, er vedtaket i 
stor grad av formell karakter uten reelle kostnadskonsekvenser for Ringerike kommune. 
Rådmannen anbefaler at det bygges ballbinge på Ullerål skole ut fra ønsket om økt fysisk 
aktivitet blant barn og unge i lokalmiljøet. Rådmannen anbefaler derfor at det vedtas å 
investere i ballbingen under forutsetning av at finansieringsplanen følges slik at det totalt 
sett blir kostnadsfritt for Ringerike kommune. 
 
Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 28.11.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 
Saksbehandler: Kari Gustavson 
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1 Innledning 
 
Elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal ikke bli utsatt for 
krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på 
skolen, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, skal det reageres umiddelbart og 
iverksettes tiltak. 
 
Denne planen er et hjelpemiddel for skolene og de foresatte i arbeidet i tråd med Opplæringsloven § 
9a og Forskrift for miljørettet helsevern for barnehager og skoler § 12. 
Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø: 


 «Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til et godt fysisk og psykososialt 
miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» 
 


Med psykososialt miljø menes de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og 
hvordan elevene og personalet opplever dette. Det miljøet skal virke positivt på elevenes helse, 
trivsel og læring, trygghet og sosiale tilhørighet. Den enkelte elevs subjektive opplevelse er 
utgangspunktet for skolens håndtering av opplæringsloven § 9a, ”elevenes arbeidsmiljølov”. 
 
I denne planen legger Ringerike kommune vekt på at: 


o skolen, elevene og foresatte samarbeider aktivt om å forebygge, avdekke og håndtere 
krenkende ord og handlinger  


o alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt til å undersøke, varsle og gripe inn dersom de 
får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende atferd 


o tydelig ledelse er en forutsetning for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende ord og 
handlinger 


o lokale tiltak og samarbeid er avgjørende for at arbeidet skal lykkes  


 


1.1 Innhold og definisjoner 
 


Planen inneholder:  
• forebyggingstiltak som reduserer risikoen for krenkende ord og handlinger 
• rutiner for å avdekke om elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger 
• tiltak og rutiner for problemløsing i volds‐ og mobbesaker 
• skolens systematiske arbeid for å sikre godt psykososialt læringsmiljø 


 
Her er noen definisjoner fra Utdanningsdirektoratets brosjyre om elevenes skolemiljø. 


• Mobbing innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en 
annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig 
for å forsvare seg. Stikkord er ondsinnet og ulikt styrkeforhold. 


• asisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en 
annen hudfarge eller snakker et annet språk. 


• Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på 
grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse. 


• Krenkende ord og handlinger kan og for eks, være enkeltstående ytringer om utseende eller 
funksjonshemminger, ord eller handlinger som i utgangspunktet ikke er ment å være 
krenkende eller som er akseptable i noen grupper, men som oppleves krenkende av andre.  
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2 Forebygging 
 


”Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der      den 
enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. (Oppl.l. 9a‐3) 
 


Ringerike sin «Handlingsplan for grunnskolen 2011‐2013» har elevenes læringsmiljø i fokus.  Visjonen 
er at «alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag», Målet er å gi et omsorgsfullt og 
utfordrende tilbud til hvert enkelt barn. Skolenes arbeid med handlingsplanen fremmer godt miljø og 
forebygger mobbing. Innholdet i handlingsplanen samsvarer med de kjennetegn 
Utdanningsdirektoratet har for et godt læringsmiljø. 
 
Skolene og de ansatte i Ringeriksskolen arbeider aktivt for å forebygge at elever utsettes for 
krenkende ord og handlinger gjennom helhetlig holdningsarbeid og tiltak knyttet til læringsmiljøet på 
disse områdene: 


• Ledelse og organisering: 
God ledelse og organisasjon på skolen er en forutsetning for at arbeidet med læringsmiljøet 
foregår systematisk og kontinuerlig. Det er fokus på:  


1. god klasseledelse med nulltoleranse mot mobbing som skaper et inkluderende miljø 
og læringsfellesskap (Handlingspl.11‐13 kap2.) 


2. klare regler og konsekvenser (Skolens ordensreglement) 
3. årlig trivselsundersøkelse (Elevundersøkelsen eller egen undersøkelse) 
4. gode inspeksjonsordninger der vaktene er oppsøkende, synlige (bruker vester), har 


ansvar for definerte områder og ser til at elevene har det trygt og trivelig.  
Inspeksjonsrutinene gjennomgås ved skolestart hvert år. 
 


• Relasjoner:  
Positive relasjoner mellom elevene og mellom elev og lærer har betydning for elevens 
læring, adferd og opplevelse av læringssituasjonen (Handlingspl.11‐13 kap.3): 


1. klasseregler drøftes og utarbeides 
2. mobbing og læringsmiljø er tema i klassene 
3. elevens trivsel er et tema i elevsamtalene 
4. fadderordning for elever i småskolen 
5. elevrådet er en aktiv medspiller i arbeidet med læringsmiljøet (Oppl.l.§9a‐5) 


 
• Samarbeid hjem‐skole (Handlingspl.11‐13 kap.4):  


 Foreldre og lærere har positive forventninger til elevene og de samme grensene for 
mobbing, noe som virker forebyggende: 


1. skolen gir god informasjon i møte med nye elever og foreldre (Egen plan for 
overganger) 


2. skolens planer og systematiske arbeid for et godt miljø i den enkelte gruppe/klasse er 
tema på foreldremøte 


3. elevenes trivsel er tema på foreldresamtalene 
4. det er lav terskel for kontakt mellom foresatte og skole 
5. skolen gir de foresatte anledning til å delta aktivt og å skape et positivt miljø i klassen 


og på skolen 
 


• Konkretisering og egne program for forebygging: 
1. skolene konkretiserer hvordan de gjennomfører det forebyggende arbeidet (se eks i 


Vedlegg 7.1) 
2. skolene kan ha egne forebyggende programmer som «Det er mitt valg» 
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3 Avdekking og meldeplikt 
 
Ringeriksskolen skal avdekke tilfeller av mobbing, diskriminering, vold og rasisme og andre former for 
krenkende ord og handlinger. Sentrale begreper er ”undersøke, varsle og gripe inn”: 
 


«Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett 
for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal 
vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og 
mogleg, sjølv gripe direkte inn.» (Oppl.l. 9a‐3) 


 
Alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt som består av: 


• plikt til å gjøre undersøkelser raskt 
• plikt til å varsle rektor 
• plikt til å gripe inn 


Oppfylles ikke handlingsplikten kan den enkelte medarbeider straffes (Oppl.l. § 9a‐7) 
 
 For å avdekke mobbing og annen krenkende adferd har hver skole: 


• årlig trivselsundersøkelse tilpasset alderstrinnet (Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn, egne 
undersøkelser på andre trinn, behandles i bl.a. Skolemiljøutvalget), 


• fokus på elevens trivsel og om eleven er utsatt for krenkende adferd i elev‐ og 
foreldresamtaler  


• gode vakt‐ og tilsynsordninger som kan avdekke om krenkende adferd forekommer  
• gode rutiner for å melde fra til rektor ved krenkende ord og handlinger (eksempel på 


hendelsesrapport i 7.2) 
• fokus på digital mobbing  


 
For å avdekke mobbing og krenkende adferd er det viktig at de foresatte: 


• gir skolen beskjed så fort som råd ved mistanke om at elever ved skolen blir plaget 
(se meldeskjema i 7.3) 


• følger opp klassemiljøet som foresatte, foreldrekontakter har et spesielt ansvar 


Meldinger om mobbing og krenkende adferd fra elever, foreldre og ansatte skal alltid tas på alvor. 
Ved mistanke: 


• blir saken undersøkt, opplysninger innhentet og observasjon intensivert 
• skal skoleledelsen informeres 
• settes det inn tiltak for å løse saken 


 
Reglene om psykososialt miljø blir gjennomgått i U‐dir 2‐2010.  
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4 PROSEDYRER VED MOBBING ELLER KRENKENDE ADFERD 
 
Opplæringsloven (§9a‐3) tydeliggjør skolen og den enkeltes ansatte sitt ansvar til å undersøke, varsle 
og gripe inn overfor mobbing, diskriminering, vald og rasisme. 
 Når elev, foresatte eller ansatte ved skolen har mistanke om eller kunnskap om at elever blir utsatt 
for krenkende ord og handlinger, skal dette følges opp umiddelbart. Skolen skal sikre en 
saksbehandling og oppfølging i tråd med lover (Oppl.l. 9a, forvaltningslov, forskrifter, kommunal 
plan). Muntlige eller skriftlige henvendelser fra foresatte om alvorlige forhold skal besvares og 
enkeltvedtak utformes når tiltak settes i verk. 


Under følger prosedyrer for håndtering av mobbing og krenkende ord og handlinger. De brukes om 
en elev blir plaget av medelever eller voksne på skolen. Rektor vurderer formen på oppfølging av 
hvert punkt. 
 


Hva gjøres:  Ansvar: 
1. Henvendelse mottas 


• Henvendelser fra elever, lærere eller foreldre/ foresatte registreres 
skriftlig og meldes rektor  (Vedl. 7.2 og 7.3) 


• Situasjonen kartlegges  


 
Alle/ 
kontaktlærer 


2. Informasjon og planlegging 
• Det videre arbeidet planlegges 
• Det vurderes i samarbeid med foresatte om eksterne skal trekkes 


inn (Fagteam, PPT, helsetjenesten, barnevern, politi) 


 
 
Rektor/ 
kontaktlærer 


3. Samtale med den som blir mobbet/utsatt for krenkende adferd 
• Eleven får vite at skolen bryr seg og at han/hun skal få hjelp og 


støtte og at mobbingen/adferden skal opphøre 
• Eleven informeres om videre saksgang 


 
Rektor/ 
kontaktlærer 


4. Samtale med den/de som mobber/utøver krenkende adferd 
• Enkeltvis samtale med den/de som mobber 
• Hovedpoenget med samtalen(e) er å tydeliggjøre at mobbing ikke 


aksepteres, og må stoppe umiddelbart   
• Det vises til ordensreglement for mulige sanksjoner 
• Det inviteres til samarbeid for å få slutt på adferden 
• Det gjøres avtaler om oppfølging 


 
Rektor/ 
kontaktlærer 


5. Foreldre informeres 
• Samtale med foresatte både til den som blir mobbet/krenket og 


mobber(e)/krenker 


 
Rektor/ 
Kontaktlærer 


6. Enkeltvedtak fattes når (se mal 7.4, skrives i E‐sak) 
• elever eller foreldre ber om tiltak knyttet til det psykososiale miljøet 
• skolen iverksetter tiltak av inngripende karakter, og bestemmende 


for elevens rettigheter og plikter 


 
Rektor 
 
Rektor 


7. Oppfølging 
• De ansatte informeres rutinemessig 
• Saken følges opp til mobbingen/adferden har opphørt, 


forbedringspunkt i avtaler er oppfylt og forholdene er stabile  


 
Rektor/ 
kontaktlærer 


8. Dokumentasjon 
• Saker dokumenteres, klager, logg på hendelsesforløp,   


oppfølgingsplan, telefonsamtaler, møteinnkallinger, referater, 
enkeltvedtak oppbevares i elevens mappe 


 
Rektor 
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5 PROSEDYRER VED VOLD/TRUSLER 
 
Under følger prosedyrer for håndtering av vold/trusler. Alvorlighetsgraden av vold og trusler vil 
variere. Rektor vurderer derfor formen på oppfølging av hvert punkt. 


Hva gjøres:  Ansvar: 
1. Situasjonen stabiliseres 


• Volden stoppes 
• Andre voksne, evt. politi, tilkalles om nødvendig 
• Andre elever blir om nødvendig fjernet fra området 
• Rektor, inspektør varsles og overtar ansvaret  


 
 
Alle/ 
kontaktlærer 


2. Oppfølging av den som blir utsatt for vold 
• Den som blir utsatt for vold blir tatt vare på 
• Legesjekk/behandling ved behov 
• De foresatte underrettes  
• Samtale med markering av ivaretagelse og trygge forhold 
• Fornærmede eller pårørende kan og kontakte, samtale med, 


og evt. anmelde ett forhold til politiet. Det informeres om 
dette. 


 
 
Kontaktlærer/ 
rektor 
 
 
Fornærmede/ 
foresatte eller 
rektor/rådmann 


3. Oppfølging av den som utøver vold 
• Samtale med elev og evt. andre som er viktig for saken. 


Forhold omkring voldsepisoden klargjøres  
• De foresatte informeres 
• Reaksjonsplan/oppfølgingsplan utarbeides 
• Samarbeid med PPT, barnevern, fagteam vurderes 
• Bekymringssamtale hos politiet vurderes, kan være til god 


hjelp i det videre arbeid 
• Alvorlige voldstilfeller politianmeldes 
• Reaksjoner i tråd med skolen ordensreglement 
• Enkeltvedtak vurderes, varsles og utformes 
• Ved gjentakelse velges en sterkere reaksjonsform 


 
Rektor/ 
kontaktlærer 
 
Rektor/kontakt‐
lærer evt. 
eksterne veileder 
Rektor 
 
Rektor 
 
Rektor 


4. Annet arbeid 
• Stemningen i skolemiljøet roes ned, slik at rykteflommen 


begrenses. Evt. lik info til alle klasser 
• Dokumentasjon (se 4.8): 


De involverte voksne skriver hendelsesrapport, evt. som 
leveres rektor (se 7.2) 


• I alvorlige saker blir rapport om hendelsesforløp, igangsatte 
og planlagte tiltak sendt foresatte og oppvekstsektor, med 
kopi til PPT 


• Eventuell skademelding skrives 
• Skolens rutiner evalueres og evt. forbedres 


 
Rektor/ 
kontaktlærer 
 
 
De involverte 
 
Rektor 
 
Rektor 
Rektor 
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6 SYSTEM – kontinuerlig arbeid 
 


«Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og 
tryggleiken til elevane, ..Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette.» 
(Oppl.l. § 9a‐4)  


 
Ringerike skal ha et kontinuerlig og systematisk arbeid for å sikre et godt skolemiljø. Planene og 
rutinene må være innarbeidet og må følges av personalet i saker som vedrører det psykososiale 
miljøet til elevene.  
Under følger en sjekkliste til hjelp for å dokumentere de tiltak som er med og sikrer et godt 
skolemiljø. Sjekklista sendes skoleadministrasjonen som vedlegg til årsrapport. 
Hva gjøres:  Ansvar:   Tid:  Status:
1. Forebyggende arbeid 


• Skolen har konkretisert tiltak for forebyggende og 
holdningsskapende arbeid (pkt. 2 i denne planen) 
Dette gjenkjennes i skolehverdagen og behandles i SMU 


 
Rektor/alle 
 


 
Løpende 
 
 


 


2. Opplæring av ansatte 
• Årlig opplæring av ansatte i «Plan for godt psykososialt 


miljø» og ordensreglement  


 
Rektor 
 


 
Høst 


 


3. Informasjon til elever og foreldre 
• Elever og foresatte informeres om  


‐ rett til enkeltvedtak etter Oppl.l.§ 9a 
‐ Ringerike kommunes trivselsplan og ordensreglement 


 
Rektor/kon
taktlærer 


 
Årlig 


 


4. Inspeksjon 
• Vakt‐ og tilsynsordningen evalueres 2 ganger i året 


 
Rektor 


Høst og 
vår 


 


5. Melderutiner og registrering 
• Skolen har melderutiner for krenkende adferd 
• Skolen har oversikt over innmeldte saker om det 


psykosoiale miljøet 


 
Rektor 


 
Løpende 


 


6. Ordensreglement  
• Reglement og praksis vurderes i forhold til 


opplæringsloven (Oppl.l. § 2‐9 og 2‐10) 


 
Rektor 


 
Årlig 


 


7. Elevrådet  
• Elevrådet er aktive i skolemiljøarbeidet (Oppl.l. § 9a‐5) og 


drøfter skolemiljøet minst 5 g/år 


Elevråds‐
kontakt/ 
rektor 


   


8. Skolens rådsorganer  
• Samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elev‐ og foreldreråd 


har jevnlige møter  
• Råd, utvalg og ansatte er involverte i skolemiljøsaker, 


orienterte om planer og vedtak, tar aktivt del i å skape et 
godt miljø og evaluerer arbeidet med skolemiljøet 
(Oppl.l. § 9a‐6) 


 
Rektor 


 
Egen 
møte‐
plan 
 
 


 


9. Evaluering – Årsrapport 
• Rådsorganene på skolen evaluerer arbeidet med 


skolemiljøet for kontinuerlig utvikling av arbeidet 
• Evaluering og sjekkliste inngår i årsrapport til 


skoleadministrasjonen 


 
Rektor 


 
Årlig 


 


10. Dialogmøte 
• Skolens arbeid med det psykososiale miljøet gjennomgås 


i skoleadministrasjonens dialogmøter med skolene 


 
Skoleadm 
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1. Innledning 
Årsprognosen for 2012 som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31.11.2012 


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 november indikerer at kommunen vil bruke om lag 7,3 mill. kroner mindre enn 


budsjettert i 2012. Det er en forbedring på ca 11 mill. kroner i forhold til det som ble meldt i forrige 


månedsrapport (per oktober). Positive årsaker til forbedringen i prognosen er høyere skatteinntekter 


(ca 6 mill) enn tidligere antatt og ekstraordinært utbytte (8,8 mill) fra Rik (Ringeriks-kraft). En lavere 


momsrefusjon (ca 3,3 mill) fra investeringsregnskapet enn budsjettert bidrar negativt i prognosen. 


Det er ingen store endringer i prognosene til de enkelte driftsområdene. 


 


  


Beløp i hele tusen kroner


Regnskap      


til og med 


nov 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik


Avvik i 


%


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr okt)


Sum frie disponible


 inntekter  (Rammeområde 8) -1 235 610 -1 242 819 -1 378 493 -1 382 371 3 877 0 % 5 500                   


Sum nettofinans-


utgifter (Rammeområde 9) 27 689 28 551 91 813 77 459 14 354 16 % 915                      


Sum til fordeling drift til 


rammeområdene 0-7 -1 207 921 -1 214 268 -1 286 680 -1 304 911 18 232 16 % 6 414                   


Sum forbruk drift 


rammeområdene 0-7 1 106 210 1 167 364 1 286 680 1 297 559 -10 879 -1 % -10 150               


Mer /mindreforbruk -101 711 -46 904 0 -7 353 7 353 -3 735                 
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Rammeområdene 0 - 7 viser et samlet merforbruk i forhold til budsjett på ca 11 mill. kroner, en 


negativ endring på ca 0,7 mill. kroner fra forrige månedsrapport. 


De største avvikene finner vi innenfor følgende områder: 


 Oppvekst og kultur melder om et samlet merforbruk på ca. 4,5 mill. kroner, som 


hovedsakelig skyldes misforhold mellom budsjetterte og faktiske tilskudd til ikke- 


kommunale barnehager. 


 Helse og omsorg melder om et samlet merforbruk på 3,4 mill. kroner. Tilpasninger til lavere 


pleiefaktor i institusjonstjenesten og utfordringer knyttet til samhandlingsreformen er 


årsaker til merforbruket. 


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


prognosen pr november vil det være mulig å nedbetale ca 35 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. Det opprettholdes et stort press på organisasjonen for gjennomføring av det 


som ennå ikke er fullført for å ha varige endringer på plass før vi går inn i 2013. 


 I tillegg til planlagte tiltak har det gjennom året vært vært stort fokus på følgende punkter for å 


redusere merforbruket hos driftsområdene: 


 Ledige stillinger er holdt vakante så lenge det er forsvarlig 


 Innkjøp er begrenset i størst mulig grad 


 Bedre utnyttelse av kommunens kontorarealer for å senke leiekostnader og energibruk 


Usikkerhet rundt pensjonsutgiftene til KLP  


Ringerike kommune har mottatt regning på reguleringspremien fra KLP som kommer i september 


hvert år. Denne er i utgangspunktet ca 39 mill. kroner høyere enn budsjettert. Signalene er 


imidlertidig sterke på at det i forbindelse med årsavslutningen vil fremkomme et høyt premieavvik 


som vil gjøre at de totale pensjonskostnadene balanserer godt med årets budsjett. 


Redusert utbytte fra RIK (Ringeriks-Kraft) 


Denne rapporten tar høyde for en utbyttebetaling fra RIK på totalt 20,24 mill. kroner. Det ble 


tidligere i år vedtatt et utbytte på totalt 13 mill. kroner, hvorav 11,44 mill. kroner vil tilfalle Ringerike 


kommune. I tillegg har styret innstilt på et ekstraordinært utbytte på totalt 10 mill. kroner hvor 


Ringerikes andel vil være 8,8 mill. kroner. Ekstraordinær generalforsamling vil finne sted 20. 


desember 2012. Prognosen tar høyde for at ekstraordinært utbytte blir vedtatt. 
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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. 


 Endelige tall for skatteinntekter m/ skatteutgjevning foreligger ikke før i januar. 


3. Økonomisk oversikt rammeområdene 


 


Hovedoversikten viser at alle driftsområdene melder om et merforbruk i større eller mindre grad. 


Hovedutfordringene målt i kroner finner vi fortsatt innenfor de to største områdene; helse og 


omsorg og oppvekst og kultur.  


Beløp i hele tusen kroner


Regnskap      


til og med 


nov 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik


Avvik i 


%


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr okt)


0. Folkev. styringsorg 4 544 5 097 6 177 6 705 -527 -9 % -481                    


1. Rådm. strat. tiltak 12 957 11 947 11 995 13 082 -1 086 -9 % -1 271                 


2. Støtteenheter adm. 60 287 59 775 64 835 65 118 -282 0 % 1 253                   


3. Oppvekst og kultur 368 592 386 760 415 767 420 267 -4 500 -1 % -4 997                 


4. Helse og omsorg 537 143 584 619 614 392 617 826 -3 435 -1 % -3 800                 


5. Tekniske områder 105 809 115 548 127 971 129 020 -1 049 -1 % -854                    


7. Avsetninger 16 878 3 618 45 542 45 542 0 0 % 0                           


Sum forbruk 


rammeområdene 0-7 1 106 210 1 167 364 1 286 680 1 297 559 -10 879 -1 % -10 150               
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Økonomiske oversikter med kommentarer for de enkelte områdene:        


(alle tall i 1000) 


 


 Rammeområde 0, folkevalgte styringsorganer, viser et sannsynlig merforbruk på 0,5 mill. kr. Dette 


knyttes til møteutgifter og kostnader ifm vennskapsbybesøk som har blitt noe høyere enn 


budsjettert. 


 


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 et mulig 


merforbruk på ca 1,1 mill. kroner.  


 


0 Folkevalgte 


styringsorganer


Regnskap


til og med 


nov 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr okt)


Driftsregnskap 4 544 5 097 6 177 6 705 -527 -9% -481 


Driftsresultat 4 977 5 410 6 132 6 660 -527 -9% -382 


Driftsutgifter 5 231 5 701 6 385 7 101 -716 -11% -582 


Driftsinntekter -253 -291 -253 -441 188 74% 200 


Finansresultat -433 -313 45 45 0 0 -99 


Finansutgifter 0 55 55 0 0 0 


Finansinntekter -433 -313 -10 -10 0 0 % -99 


1 Rådmann, 


strategiske tiltak


Regnskap


til og med 


nov 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr okt)


Driftsregnskap 12 957 11 947 11 995 13 082 -1 086 -9% -1 271


Driftsresultat 12 956 12 601 12 095 13 392 -1 296 -11% -1 260


Driftsutgifter 15 215 14 828 14 309 16 695 -2 387 -17% -1 865


Driftsinntekter -2 258 -2 227 -2 213 -3 304 1 090 49% 605


Finansresultat 0 -655 -100 -310 210 210% -11


Finansutgifter 0 11 11 -11 X -11


Finansinntekter -665 -100 -321 221 221 % 0


2 Støtteenheter adm


Regnskap


til og med 


nov 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr okt)


Driftsregnskap 60 287 59 775 64 835 65 118 -282 -0% 1 253


Driftsresultat 61 157 60 491 65 930 65 829 100 0% 1 361


Driftsutgifter 65 002 67 429 73 023 74 187 -1 165 -2% -700


Driftsinntekter -3 845 -6 939 -7 093 -8 358 1 265 18% 2 062


Finansresultat -871 -716 -1 094 -711 -383 -35% -109


Finansutgifter 13 8 6 15 -9 -155% -9


Finansinntekter -883 -724 -1 100 -726 -374 -34 % -100
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Rammeområde 2, støtteenheter administrasjon, melder om et merforbruk på ca 0,3 mill. kroner. Det 


har 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 4,5 mill. kroner i merforbruk. Dette knytter seg 


hovedsakelig til barnehageområdet og høyere tilskudd til ikke- kommunale barnehager enn 


budsjettet tar høyde for, i tillegg til noen merutgifter i forbindelse med barn med spesielle behov.  


Fra høsten 2012 var det behov for noen flere barnehageplasser enn våren 2012 for å innfri lovens 


krav om barnehagedekning. Dette er løst ved åpning av midlertidig kommunal barnehage på tidligere 


Heggen skole og to nye private familiebarnehager. Disse kostnadene er inkludert i fremlagt prognose. 


Lavere strømutgifter og en konsulentstilling som holdes vakant deler av året bidrar til å redusere 


merforbruket.   


Grunnskolen melder om et lite merforbruk på grunn av utfordringer med å redusere 


spesialundervisning som budsjettet legger opp til.  


For områdene SFO, Kulturtjenesten og tilskudd til kultur- og idrettsformål, meldes ingen 


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


til et mindreforbruk som skyldes mangel på kvalifiserte søkere til ledige stillinger. 


 


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


3 Oppvekst og 


kultur


Regnskap


til og med 


nov 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr okt)


Driftsregnskap 368 592 386 760 415 767 420 267 -4 500 -1% -4 997


Driftsresultat 369 576 387 225 416 641 420 311 -3 669 -1% -4 167


Driftsutgifter 442 556 467 871 492 703 512 036 -19 333 -4% -15 423


Driftsinntekter -72 980 -80 646 -76 061 -91 725 15 664 21% 11 256


Finansresultat -984 -465 -874 -43 -831 -95% -830


Finansutgifter 10 9 110 119 -9 -8% -8


Finansinntekter -994 -473 -984 -162 -822 -84 % -822


4 Helse og omsorg


Regnskap


til og med 


nov 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr okt)


Driftsregnskap 537 143 584 619 614 392 617 826 -3 435 -1% -3 800


Driftsresultat 540 929 590 608 614 042 617 446 -3 404 -1% -3 754


Driftsutgifter 1 051 372 723 565 768 486 791 822 -23 336 -3% -21 360


Driftsinntekter -510 443 -132 957 -154 445 -174 376 19 931 13% 17 607


Finansresultat -3 786 -5 989 350 380 -30 -9% -46


Finansutgifter 508 408 450 514 -64 -14% -64


Finansinntekter -4 293 -6 397 -100 -134 34 34 % 18
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De økonomiske utfordringene knytter seg i hovedsak til drift innenfor institusjon. Mange av 


sparetiltakene i årets budsjett er også lagt på dette området. Det viser seg at tilpasning til lavere 


pleiefaktor er utfordrende å gjennomføre, og det er klart at det ikke vil gi helårseffekt som forventet. 


Hjemmebaserte tjenester har fortsatt noe økt aktivitet som kan relateres til samhandlingsreformen 


som trådte i kraft 01.01.2012. Ringerike kommune gjør en god jobb for å få utskrivningsklare 


pasienter ut av sykehuset, og slik det ser ut nå vil vårt budsjett for utskrivningsklare pasienter holde 


med en positiv margin. Her er hjemmebaserte tjenester en viktig brikke for å få dette til, men det 


fører til økt aktivitet som gjør det utfordrende å holde bemanningen på det nivået som budsjettene 


legger opp til.  


Innenfor områdene helse og velferd (spesielt rus og psykiatri) og NAV meldes det om positive tall og 


et mindreforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak vakante stillinger som ikke blir fylt 


pga mangel på kvalifiserte søkere, og fokus på lite bruk av vikar ved sykdom og annet fravær. I tillegg 


ser vi også noe høyere inntekter enn budsjettert. Barnevernet har hatt en hektisk sommer med 


mange saker, og melder om et merforbruk rundt 2 mill. kroner i forbindelse med igangsatte 


vernetiltak. 


Det er igangsatt omfattende tiltak innenfor organiseringen i helse og omsorg det siste halvåret. Det 


er gjort endringer i ledelsen på enhets- og virksomhetsnivå, 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 mill. kroner.  


Byggtjenester melder om et merforbruk med 1,5 mill. kroner grunnet manglende salgsinntekter 


relatert til vaktmestertjenester for Boligstiftelsen. Pga reduserte lønnsutgifter, økt sykelønnsrefusjon 


og ellers nøkternt forbruk er prognosen kraftig forbedret siden årets start. 


Det ligger nå an til et mindreforbruk knyttet til strømutgifter som får betydelig utslag i regnskapene. I 


tillegg ventes noe større leieinntekter enn antatt tidligere i år. Dette bidrar til at 


Eiendomsforvaltningen styrer mot budsjettbalanse i løpet av året til tross for ekstraordinære 


vedlikeholdskostnader til fyrkjeler på Helgerud skole og i idrettsparken samt utbedringsarbeider etter 


vannskade på Austjord. 


5 Tekniske områder


Regnskap


til og med 


nov 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr okt)


Driftsregnskap 105 809 115 548 127 971 129 020 -1 049 -1% -854


Driftsresultat 106 835 115 900 130 041 130 766 -725 -1% 1 256


Driftsutgifter 235 884 247 179 272 586 273 258 -672 -0% 1 159


Driftsinntekter -129 049 -131 279 -142 545 -142 492 -53 -0% 97


Finansresultat -1 026 -352 -2 070 -1 746 -324 -16% -2 110


Finansutgifter 39 21 1 612 671 941 58% 19


Finansinntekter -1 066 -373 -3 682 -2 417 -1 265 -34 % -2 129
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Drift ser ellers ut til å ende i nærheten av budsjett på de fleste områder innenfor tekniske tjenester. 


 


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 minst 5 mill. kroner høyere enn 


budsjettert på grunn av ordningen med inntektsutgjevning mellom kommunene. I tillegg er det 


regnskapsført ca 0,5 mill. kroner mer eiendomsskatt enn budsjettert. Skatteinngangen til og med 


november viser at skatt på formue og inntekt kommer noe bedre ut enn budsjettert, og prognosen 


tilsier ca 6 mill. kroner høyere enn budsjett. Resultatet på området 8 blir imidlertid svekket av et 


lavere anslag på momsrefusjon fra investeringsregnskapet, og prognosen antyder total refusjon på 


10 mill. kroner som er ca 7 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette fører imidlertid til en lavere 


tilbakeføring av momskompensasjon til investeringsregnskapet igjen som påvirker rammeområde 9, 


renter, avdrag og finansposter. Kommunen kan i 2012 inntektsføre 40 % av momskompensasjonen 


fra investeringer i driftsregnskapet. I 2013 faller dette til 20 %. 


7 Avsetninger, 


overføringer


Regnskap


til og med 


nov 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr okt)


Driftsregnskap 16 878 3 618 45 542 45 542 0 0% 0


Driftsresultat 19 857 6 805 45 542 45 600 -58 -0% -58


Driftsutgifter 17 591 8 364 45 872 47 504 -1 632 -4% -1 383


Driftsinntekter 2 266 -1 559 -330 -1 905 1 575 478% 1 325


Finansresultat -2 979 -3 187 0 -58 58 X 58


Finansutgifter 46 451 262 40 000 40 044 -44 -0% -44


Finansinntekter -49 430 -3 449 -40 000 -40 103 103 0 % 103


8 Skatt og 


rammetilsk 


Regnskap


til og med 


nov 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr okt)


Driftsregnskap -1 235 610 -1 242 819 -1 378 493 -1 382 371 3 877 0% 5 500


Driftsresultat -1 235 640 -1 242 823 -1 378 493 -1 382 374 3 881 0% 5 503


Driftsutgifter -4 805 34 207 51 156 75% 156


Driftsinntekter -1 230 836 -1 242 856 -1 378 700 -1 382 425 3 725 0% 5 346


Finansresultat 30 3 0 3 -3 X -3


Finansutgifter 30 3 0 3 -3 X -3


Finansinntekter
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Prognosen for område 9 viser nå et mindreforbruk på over 14 mill. kroner, en forbedring på mer enn 


13 mill. kroner siden forrige månedsrapport. Forventning om ekstraordinært utbyttebetaling fra RIK 


er innarbeidet i denne prognosen, og fremdeles lave lånerenter, gunstige innskuddsbetingelser og 


bedre likviditet enn budsjettert gjør at finansinntektene er høyere enn budsjettert. Norges Bank har 


anslått at styringsrenten blir liggende på dagens nivå det nærmeste året, og Kommunalbanken har 


gjennom høsten redusert utlånsrenten 2 ganger med totalt 0,35 %. 


Avdrag på investeringsgjeld er også redusert med 1 mill. kroner i forhold til budsjett på bakgrunn av 


beregnet minimumsavdrag.  


Overføring av midler fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet er også redusert i denne 


prognosen, og lagt lavere enn budsjettert, som bidrar til økt positivt avvik. Dette henger sammen 


med redusert momsrefusjon fra investeringsregnskapet som er beskrevet i denne rapporten på 


forrige side under område 8. 


  


9 Renter, avdrag og 


finansposter


Regnskap


til og med 


nov 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr okt)


Driftsregnskap 27 689 28 551 91 813 77 459 14 354 16% 915


Driftsresultat -64 28 2 -2 X -6


Driftsutgifter 47 5 5 -5 X -5


Driftsinntekter -111 22 -4 4 X -1


Finansresultat 27 752 28 523 91 813 77 457 14 356 16% 921


Finansutgifter 55 268 54 096 119 214 113 519 5 695 5% 1 207


Finansinntekter -27 516 -25 573 -27 401 -36 062 8 661 32 % -286







 


 
RINGERIKE KOMMUNE 
Månedsrapport per november 2012  


 


11 
 


4. Bemanningsoversikt pr mnd 


 


 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 så langt i år er 2062 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 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. Sykefravær som fører til vikarbruk vil også medvirke til variasjoner 


i antall ansatte fra måned til måned. 


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 1861 190 2051 2018


november 1862 213 2075 2048


desember 1858 236 2094 2068


Gj.snitt årsverk 1857 205 2062 2023


Måned


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


Kostnadsreduksjonene skal i hovedsak skje innenfor lønnsmidler. 


5. Utvikling i sykefravær 
Egenproduserte fraværstall viser at nærværet går ned i Ringerike kommune sammenlignet med 


2011. Gjennomsnittlig nærvær så langt i år er 89,1 % etter 3. kvartal.  Årsakene er sammensatte og 


komplekse, uansett må mer fokus på oppfølging og nærværsfremmende arbeid opp på alle agendaer. 


Reduksjon i sykefravær er en prioritert oppgave i kommunen. 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.  


Fravær genererer effektivitetstap og kvalitetstap. Til og med september har organisasjonen tapt 37 
400 dagsverk som motsvarer 150 årsverk. I følge SINTEF koster en fraværsdag ca 2000 kr/dag. 
Fraværet har i så tilfelle kostet Ringerike kommune ca 75 mill. kroner tom sept (brutto, NAV refusjon 
er ikke tatt med. Regnskapsført refusjon fra NAV pr 30. sept er 41,2 mill. kroner). Nærværsarbeid er 
alltid lønnsomt i alle aspekter, og en forutsetning for godt omstillingsarbeid.  
 
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,  


prosent 


Sykefravær,  
1 - 16 dager,  


prosent 


Sykefravær,  
> 16 dager,  


prosent 


Sykefravær,  
prosent 


Ringerike kommune Kalenderår/kvartal % % % % 


 
2011 1. kvartal 1,09 3,06 7,79 10,85 


 2011 2. kvartal 0,57 4,52 5,13 9,65 


 2011 3. kvartal 0,72 2,57 6,65 9,22 


 2012 1. kvartal 1,46 3,98 8,26 12,24 


 2012 2. kvartal 0,67 4,80 5,27 10,07 


 2012 3. kvartal 0,76 2,50 8,00 10,50 


Tabell 2: Viser samlet sykefravær 1. til 3. kvartal 2011 og deretter 1. til 3. kvartal 2012.  


 


Gjennomsnittlig sykefravær de første tre kvartalene 2011 var på 9,9 %. Gjennomsnittet for 1. til 3. 
kvartal i 2012 ligger på 10,9 %. Det gir en økning sammenlignet med 2011 motsvarende 1 
prosentpoeng.  
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Egenmeldt  
sykefravær 


Sykefravær,  
1 - 16 dager 


Sykefravær,  
> 16 dager 


Sykefravær 
totalt 


Personalområde Kalenderår/kvartal % % % % 


Helse og omsorg 2012 1. kvartal 1,38 4,03 10,83 14,86 


 2012 2. kvartal 0,71 7,34 6,02 13,36 


 2012 3. kvartal 0,91 3,19 10,65 13,83 


 Gjennomsnitt 1,00 4,85 9,17 14,02 


Oppvekst og kultur 2012 1. kvartal 1,66 4,45 5,88 10,33 


 2012 2. kvartal 0,66 2,82 4,56 7,38 


 2012 3. kvartal 0,71 2,00 4,18 6,18 


 Gjennomsnitt 1,01 3,09 4,87 7,96 


Tekniske områder 2012 1. kvartal 1,27 3,07 4,90 7,97 


 2012 2. kvartal 0,60 2,49 4,52 7,01 


 2012 3. kvartal 0,57 1,60 7,50 9,10 


 Gjennomsnitt 0,81 2,39 5,64 8,03 


Tabell 3: Viser sykefravær kvartalsvis tom 3:e kvartal 2012 fordelt på tjenesteområder. 


 
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. Tall fra 3. kvartal 2012 får vi først i desember. 
 


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. 
  







 


 
RINGERIKE KOMMUNE 
Månedsrapport per november 2012  


 


14 
 


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. 


 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 kvalitetssikrer 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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6.  OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING INVESTERING FRA 2012 


TIL 2013 
I brev av 07.04.2010 fra KRD til Norges Kommunerevisorforbund kommer KRD med avklaring 
vedrørende budsjettering og regnskapsføring av investeringer. Investeringer hadde inntil dette vært 
oppfattet som årsuavhengige.  Det presiseres i brevet fra KRD at investeringsbudsjettet, i likhet med 
driftsbudsjettet, er å anse som ettårig og dermed ikke er å anse som årsuavhengig. 


Det at investeringsprosjekter skal anses som årsavhengige innebærer at investeringsprosjekter som 
løper over flere år bør tas inn i investeringsbudsjettet kun med den delen av prosjektet som 
forventes i det aktuelle budsjettår.  Til tross for at investeringsbudsjettet skal anses som årsavhengig, 
drives prosjektene som årsuavhengig. Det er ikke praktisk mulig å stoppe prosjekter 31.12. for så å 
starte på nytt 01.01. da kontrakter er inngått og prosjektene løper uavhengig av årsskiftet. 
Regnskapsmessig skal prosjektene likevel avsluttes årlig. Utakt i prosjektets fremdrift kan også 
oppstå og det blir da et behov for å benytte bevilgning påfølgende år.  


Kommunen har inntil 2010 hatt en bestemmelse i økonomireglementet hvor det er delegert til 
rådmannen å kunne overføre ubrukte investeringsmidler på inntil 130 mill kr fra et år til et annet f 
eks når fremdriften av prosjektet ikke er som forutsatt. Prosjektets totalbudsjett endres ikke av slik 
forskyving.  


På bakgrunn av KRDs brev må denne praksis endres. Investeringsbudsjettet bør nå minst en gang 
årlig ha en gjennomgang av investeringsbudsjettet på prosjektnivå og anslå hvor stor andel 
budsjettmidler som pga endret fremdrift må flyttes til neste budsjettår. Vedtak om slik 
budsjettkorrigering må vedtas politisk.  


Til tross for at investeringsbudsjettet skal anses som årsavhengig løper prosjektene årsuavhengig. 
Kontrakter inngås og arbeider igangsettes. Det er viktig at det er kontinuitet her. En regnskapsteknisk 
årsavslutning kan ikke føre til at prosjekter stopper opp. Det er derfor svært viktig at ubrukte midler 
pr 31.12 videreføres neste budsjettår. Overføring av ubrukte midler fra et år til det neste betyr i 
praksis at kommunestyret vedtar samme prosjekt flere ganger men overføring av prosjektmidler fra 
et år til et annet vil verken påvirke prosjektenes totalbudsjett eller finansiering av prosjektene.  


En risiko ved å vedta budsjettkorrigering før investeringsregnskapet er avsluttet er at for stor andel 
av budsjett overføres neste budsjettår og at man kan ende opp med merforbruk i 
investeringsregnskapet. I ytterste konsekvens kan dette påvirke driftregnskapet mht lovpålagt 
overføring fra drift til investering.  I henhold til regelverk skal det ikke overføres mer fra drift til 
investering enn det som er nødvendig. Dersom for stor andel av investeringsbudsjettet overføres 
neste budsjettår kan man havne i en situasjon hvor man, for å dekke et merforbruk, må overføre fra 
drift til investering inntil budsjettert nivå. 


I forbindelse med overføring av ubrukte midler fra 2011 til 2012 ble det skrevet to saker; KS 156/11 
og KS 50/12. I sak KS 156/11 ble det gjort forsøk på å så godt som mulig anslå netto belastning pr 
prosjekt pr 31.12.11. Anslag ble gjort drøye to mnd før investeringsregnskapet faktisk ble avsluttet 
for å rekke politisk vedtak før årsskiftet. På store beløp viser det seg vanskelig å foreta overslag «på 
krona» så lang tid i forveien. I sak KS 50/12 ble derfor i vedtak i KS 156/11 justert til faktiske beløp 
etter at investeringsregnskapet var avsluttet.  Prosjekter som i den første saken ikke hadde fått 
overført alle ubrukte midler fikk etterbevilget disse mens prosjekter som hadde fått overført for 
store midler ble avregnet mot overforbruk i 2011.  
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Arbeid med slike saker og påfølgende budsjettkorrigeringer er ressurskrevende i alle ledd og for 
2012 ser vi det derfor som mest hensiktsmessig at det, når investeringsregnskap 2012 er avsluttet, 
blir fremmet en sak hvor det søkes om overføring av ubrukte midler fra 2012 til 2013. 
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1. Innledning 


 
Rapporten skal gi innsikt i barnevernets arbeid og vise veien videre for tjenesten. Det 
kommunale barnevernet er ingen vitenskapelig øvelse, et felt gjennomsyret av forskning eller 
akademiske tilnærminger. Det er først og fremst et praktisk fagområde. Likevel eksisterer det 
en del statistikk og det foregår nasjonalt (og internasjonalt) en god del forskning på feltet. Det 
er viktig og nødvendig for oss i det kommunale barnevernet å kjenne til og benytte oss av 
dette arbeidet, og bruke det som basis for vår praksis der det er mulig. Her kan vi bli bedre. 
Departementet har i 6-8 år hatt fokus på et evidensbasert barnevern, dvs. god praksis må 
bygge på det forskning viser gir resultater. Statens nedbygging av institusjonsomsorgen er et 
eksempel på at forskning har fått praktiske konsekvenser. 
 
 
En rapport om den kommunale barneverntjenesten vil være en blanding av kunnskap om 


• Det vi vet 
• Det vi tror 
• Det vi ikke vet 
• Alle de ubesvarte spørsmålene og 
• Alle utfordringene som vi står ovenfor 
 
Noe av det rapporten tar opp handler om nasjonale forhold, det er nødvendig for å vise at 
en lokal barneverntjeneste er en del av en større sammenheng. Likevel ligger 
hovedtyngden på det å vise frem situasjonen i barneverntjenesten i Ringerike. I kapittel to 
gis en kort oversikt over de ulike delene av barnevernet i nasjonal sammenheng. Vi 
omtaler deretter kort en del sentrale og lokale føringer for arbeidet i barneverntjenesten, 
bla barnevernet i Ringerikes visjon og verdigrunnlag. Kapittel fire forteller om 
barneverntjenesten i Ringerikes organisering, mens kapittel fem tar en gjennomgang av de 
viktigste brukerne av barneverntjenesten.  I det neste hovedkapittelet omtales saksgangen 
og rapporten går gjennom de ulike fasene i en barnevernsak: melding, undersøkelse og 
tiltak, knyttet opp mot statistikk. Noen av rammebetingelsene for barnevernet i Ringerike 
omtales i kapittel syv, her omtales også våre viktigste samarbeidspartnere og arenaer. I 
kapittel åtte gjøres noen refleksjoner rundt spørsmålet om hva som er resultatet av 
barnevernets innsats, før den avsluttes med det som er de viktigste utfordringene. 
 
All statistikk som er tatt med, er enten hentet fra SSB/Kostra, rapporteringen til 
fylkesmannen eller hentet fra eget materiale spesielt for denne rapporteringen. 







 
 
2. Barnevernet - hvem er det? 


 
Mange instanser/organisasjoner er involvert i, og opptatt av barnevern. Barneombudet, Redd 
Barna, departement, kommuner osv. Barnevernet vies også mye oppmerksomhet fra media, 
og barnevernet har alltid vært høyt oppe på agendaen i ” det offentlige rom”. Mange mener 
noe om barnevernet, uansett kunnskapsnivå. 
 
Det vi kan kalle ”kjernebarnevernet”, dvs. de som har et lovforankret ansvar for utøvelsen av 
barnevernet, er organisert slik illustrasjonen under viser: 
 


 
 
 
De ulike innstansene har ulike roller og oppgaver, men i sum er det disse som forvalter 
barnevernets samfunnsmessige mandat/oppdrag, slik det er uttrykt gjennom lover og 
forskrifter.  
 


3. Sentrale og lokale føringer 
 
Barnevernets oppdrag kommer frem på mange måter og i mange dokumenter. Det viktigste er 
imidlertid lov om barneverntjenester med sin formålbestemmelse, 
§ 1-1: 
 
Lovens formål 
Formålet med denne loven er 


• Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 
utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 


• Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. 
 
I tillegg til selve loven, er det gitt mange ulike forskrifter, rundskriv, veiledere, fortolkende 
brev fra departement/fylkesmannen, ulike dommer etc. Alt dette er med på å regulere 
barnevernets praksis og ligger som rammebetingelser for utøvelsen av barnevernet. Det er 
ikke aktuelt å gå inn på alt dette i denne rapporten, men det er viktig å være klar over det 
enorme omfanget av rettskilder som det praktiske barnevernfeltet må forholde seg til. 







 
Alle tiltak som iverksettes skal ha barnets beste som utgangspunkt. Dette er nedfelt i lovens § 
4-1. 
 
Hensynet til barnets beste 
Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å finne 
tiltak som er til beste for barnet… 
I tillegg til nasjonale føringer for barnevernet, har Norge ratifisert en del internasjonale 
konvensjoner som vi er forpliktet til må følge, den viktigste er FNs konvensjon om barnets 
rettigheter. 
 
Men barnevern er langt fra bare juss. Barnevern er et fag som tar opp i seg kunnskap fra ulike 
fagdisipliner som samfunnsvitenskap, sosiologi, psykologi, sosialt arbeid, pedagogikk etc. I 
tillegg til juridiske føringer ligger det derfor også føringer på hva som er godt faglig 
barnevern. Utøvelsen av barnevern er i stor grad preget av skjønn, der juss og barnevernfag 
møtes i en syntese med barnets beste som overordnet prinsipp. Dette stiller de ansatte, særlig i 
den kommunale barneverntjenesten, ovenfor grunnleggende utfordringer om både å beherske 
lovverket og å være dyktige på det barnevernfaglige. 
 
Kommunale føringer 
 
Ringerike kommune har ikke vedtatt noen overordna politiske føringer for 
barneverntjenestens arbeid. Barneverntjenesten selv har imidlertid vedtatt noen føringer som 
skal ligge til grunn for tjenestens arbeid. Disse omtales kort nedenfor. 
 
Barneverntjenestens mål er å gi RETT HJELP TIL RETT TID. 
 
Ringerike kommune skal ha 


• Et barnevern som viser respekt og ydmykhet i møte med personer 
• Et åpent og samarbeidende barnevern 
• Et barnevern med godt omdømme og tillit i befolkningen 
• Et barnevern med fokus på å videreutvikle et godt tverrfaglig samarbeid 
• Et barnevern som sikrer barns rettssikkerhet, herunder: 
• Retten til å bli hørt,  
• Retten til å bli tatt med på avgjørelser  
• Retten til beskyttelse. 
• Et barnevern med et trygt, ivaretaende og utviklende arbeidsmiljø 


 
Disse verdiene danner til sammen en helhet, og gir oss en felles plattform.  Nedenfor følger en 
kort omtale. 
 
Barns rettssikkerhet betyr at barn skal ha en garanti for at de rettighetene de har, nedfelt i 
ulike lover, blir ivaretatt og oppfylt. Rettighetene kommer bl.a frem i barnevernloven, 
barneloven og barnekonvensjonen: Barneverntjenesteloven danner rammeverket for oss i 
barneverntjenesten, og selv om den i juridisk forstand ikke er noen rettighetslov, oppfattes det 
nok langt på vei slik, både i det praktiske barnevernfeltet og ellers. Det er kommunens ansvar, 
ved barneverntjenesten, at barn i Ringerike får oppfylt rettighetene som er nedfelt i 
barnevernloven, retten til beskyttelse mot omsorgssvikt, retten til å få hjelp til å endre negativ 
adferd, retten til å bli hørt etc. 
 







Barnevernet må ha legimitet: Det betyr at flertallet av folket må oppfatte det barnevernet gjør 
som riktig og nødvendig, som ønsket og akseptabelt. I utgangspunktet må vi regne med at de 
fleste i Norge ønsker at barna skal ha det bra og at de ikke utsettes for omsorgssvikt og 
overgrep. Sånn sett skulle det være lett å støtte barnevernet for de fleste.  
 
Problemet er bare at det ikke alltid er enighet om hva som er bra for et barn, og for mange er 
fortsatt barn noe som foreldrene alene skal bestemmer over. Det oppstår derfor ofte uenighet 
om det barnevernet gjør, og barnevernet beveger seg i et område preget av konflikt og 
interessemotsetninger. Vårt håp, og grunnlaget for å få tillitt i befolkningen, er at de 
vurderinger barnevernet gjør og konklusjonen vi trekker, blir forstått og akseptert av de fleste, 
på tross av uenighet. Dette krever selvfølgelig i stor grad at barnevernet er i stand til å 
kommunisere forståelig og tydelig. 
 
Barnevernet skal hele tiden være åpent ut mot andre, mot omgivelsene. Det vi gjør er ikke 
hemmelig: hva vi gjør, hvordan vi gjør det osv. skal kommuniseres til andre. Barnevernet i 
Ringerike skal ikke bli oppfattet som lukket og ”sær”, men bør hele tiden strebe etter åpenhet 
og dialog med omgivelsene. Samtidig skal vi holde oss innenfor reglene for taushetsplikt i 
enkeltsaker. Det er barnevernets ansvar å balansere verdien av åpenhet opp mot verdiene 
taushetsplikten er ment å ivareta. Det foregår veldig mye bra samarbeid mellom 
barneverntjenesten og andre aktuelle instanser. Samarbeidet skjer i erkjennelsen av at 
barneverntjenesten ikke kan hjelpe barn og ungdom alene. 
 
I sin ytterste konsekvens er barnevernet ikke effektivt hvis det ikke gir barna som utsettes for 
omsorgssvikt og overgrep, en litt bedre hverdag, og en noe bedre tilværelse. Barn som 
barnevernet kommer i kontakt med skal merke en positiv forskjell. For å gjøre gode 
undersøkelser og sette i verk effektive tiltak kreves det kompetanse. Derfor denne koblingen 
mellom effektivitet, kompetanse og barnets beste. Barneverntjenesten i Ringerike har høyt 
kvalifiserte medarbeidere med lang fartstid. Tiltross for dette har vi stort fokus på 
selvutvikling og å gjøre ting på en bedre og mer effektiv måte for brukerne våre. 
For å kunne gi et godt tilbud til befolkningen er et trygt, ivaretaende og utviklende 
arbeidsmiljø helt essensielt. Ansatte skal ha det bra på jobben, noe som stiller krav både til 
arbeidsgiver og arbeidstaker. 
 


4. Organisering 
 
Barneverntjenesten i Ringerike har valgt å organisere seg i team. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
Barnevernleder har det faglige, økonomiske og personellmessige ansvaret for tjenesten. Alle 
teamene ledes av en fagkoordinator som har ansvaret for fag oppfølgning og veiledning på sitt 
område. 
 
I mottak blir alle nye henvendelser og meldinger drøftet og det blir tatt en beslutning på om 
meldingen henlegges eller er av en slik karakter at det er nødvendig og riktig med en ytterlig 
undersøkelse. Noen meldinger er av en slik alvorlighetsgrad at det må iverksettes 
undersøkelse og/tiltak straks. Da kan tiltak iverksettes rett fra mottak. 
I undersøkelsesgruppen starter arbeidet med å kartlegge barnet og familiens situasjon. Vi 
samarbeidet med foreldre, barnet og ulike samarbeidspartnere. 
 
Tiltaksteamet arbeider med å iverksette ulike tiltak for barn og deres familier og følge opp 
disse. Omsorgsteamet følger opp de barna som er plassert utenfor hjemmet enten fordi 
kommunen har overtatt omsorgen for dem, eller foreldrene frivillig har plassert barna utenfor 
hjemmet. Omsorgsteamet har også ansvaret for å utarbeide kommunens sosialrapport på søker 
for utenlandsadopsjon. 
 
Ringerike kommune har i tillegg en vaktordning som mottar akutte henvendelser når 
barneverntjenesten ikke er operativ. (ettermiddager, helger, høytider). Denne ordningen 
fungerer pr. i dag ikke optimalt. Ordingen baserer seg på frivillige ansatte som har vakt en uke 
av gangen og er en betydelig belastning for de ansatte og barneverntjenestens ordinære 
oppgaver. Ordningen er nå kun oppe fra kl. 16.00 til 22.00 på hverdager og fra kl. 10.00  til 
22.00 på helg og i høytider. 
Barneverntjenesten har en målsetting om at det opprettes en interkommunal vaktordning som 
kan være bemannet hele døgnet med egne ansatte. 
 
5. Barnevernets brukere 
 
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i barnevernet i Ringerike. Intern-kontroll 
forskriften til lov om barneverntjeneste har krav om at barnevernet skal innhente informasjon 
fra brukerne og bruke dette i sitt forbedringsarbeid. Dette kravet er så langt i liten grad 
oppfylt. Dette kapittelet presenterer derfor ikke synspunkter fra brukerne, men er kun en kort 
presentasjon av barnevernets viktigste brukergrupper. 
 
Barnevernets primærbrukere er risikoutsatte barn under 18 år og barn som har vært under 
omsorg frem til de er 23 år. Dette er, og skal være vårt hovedfokus. Samtidig er det viktig å 
understreke at disse barna ikke er barneverntjenestens ansvar alene, barnevernet kan ikke få 
gode resultater hvis det ikke er et godt samarbeid mellom alle som møter disse barna og deres 
familier. Det er i så måte gledelig å merke seg at Ringerike kommune for tiden  har stort 
fokus  på helhetlig tiltak for barn og unge. 
 
Barnevernet skal arbeide ut fra det ” biologiske prinsipp”. I praksis betyr det at barnevernet 
skal ta utgangspunkt i at barn så langt som mulig, skal vokse opp i sin 
biologiske/primærfamilie. Med familie menes selvfølgelig mor og far, eventuelt søsken, men 
også andre slektninger som tanter, besteforeldre etc. 
Barneverntjenestens oppgave i denne sammenhengen, blir i samarbeid med familien, å 
iverksette tiltak som mobiliserer og styrker de ressursene familien har. 
Målsettingen er å gjøre familien til en aktiv og ansvarlig aktør i forhold til egne utfordringer. 
Innsatsen blir satt inn der familien opplever behov, og bygger på  de ressursene som allerede 







finnes i familien. Opplevelse av mening og meddbestemmelse, øker motivasjonen og 
muligheten til å få til varig endring. Når man ikke målsettingene gjennom frivillige 
hjelpetiltak, vil familie og nettverk i mange tilfeller også bli trukket inn i vurderingene om 
valg av fosterhjem.  
 
Fosterbarn og fosterforeldre er en særskilt viktig gruppe å følge godt opp. Barnevernet i 
Ringereike har pr. i dag 62 barn som bor i fosterhjem. Vi har derfor stort fokus på denne 
gruppa og vi arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedringer her. Det er laget prosedyrer for 
oppfølgningsarbeidet og vi har fokus på ulike forsterkningstiltak i fosterhjemsarbeidet som 
veiledning, avlastning, barnehage etc.   
 
Tidligere forskning viste at barn som blir adoptert klarer seg bedre enn fosterbarna. Den 
viktigste årsaken til dette ble antatt å være tryggheten i adopsjonsstatusen. I dag er det 
tilknytningsteorien som får sentral betydning i vurderingen av hva som er et godt og 
utviklingsfremmende oppvekstklima, både med tanke på den kognitive og emosjonelle 
utviklingen til barna. Tidligere var det biologiske prinsipp sterkt avgjørende i vurderingen av 
hva som var best for barna. I dag er det kvaliteten og stabiliteten i tilknytningen til 
omsorgsgivende voksne som blir sett på som avgjørende, ikke det biologiske båndet mellom 
barnet og omsorgspersonen. Det vil da si at stabilitet og trygghet skal vektlegges for barnet. 
Det vil for små barn som lagtidsplasseres være viktig at de blir adoptert for å gi dem 
nødvendig trygghet og tilhørighet.   
 
Ringerike kommune har i likhet med mange andre kommuner de siste 20 årene fremmet 
forslag om adopsjon i svært få saker. Det har blitt mer fokus på adopsjon de senere årene og 
Ringerike kommune har i sine rutiner for 2012 lagt vekt på at adopsjon skal vurderes i alle 
saker for å se om dette kan være det beste tiltaket for barnet. 
  
Barneverntjenesten har også ansvar for en del av prosessen med utenlandsadopsjoner, der vi 
skriver sosialrapporten som oversendes Buf- etat til endelig behandling. Sosialrapporten er 
omfattende og krever mye arbeid da den ikke bare skal tilfredsstille kravene til norske 
myndigheter, men også kravene fra giverlandene. Barneverntjenesten har også ansvaret for 
sosialrapporten når det gjelder stebarnadopsjoner. Her er det viktig å gjøre en grundig 
undersøkelse av de voksne og minst like viktig er det å utrede hva barnets selv mener. 
Ringerike kommune har de siste to årene hatt en merkbar økning i disse sakene.  







 
6. Saksgangen 


 
I dette kapittelet skisseres først skjematisk gangen i en barnevernsak, før vi i de påfølgende 
avsnittene går nærmere inn på meldinger, undersøkelser og tiltak. 
 


 
 
Meldinger 
 
Når barnevernet mottar en melding fra noen som er bekymret for et barn, er det barnevernets 
rett og plikt å undersøke dette nærmere. Alle kan melde, både offentlig ansatte og 
privatpersoner. Offentlige myndigheter og ansatte har en plikt til å melde og å gi opplysninger 
til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre former 
for alvorlig omsorgssvikt (Bv.l § 6-4). Alle nye saker starter barneverntjenesten som 
meldinger. 
 
Det er ingen formelle krav til hvordan en melding skal være. Den kan gis over telefon, men 
det er ønskelig at de er skriftelige. Meldinger fra offentlige myndigheter bør være skriftelige. 
Meldingene må være så konkrete som mulig, basert på fakta, det melderen har observert og 
hørt. Noen meldinger, også fra offentlige instanser, er såpass lite beskrivende at det er en 
risiko for at meldingen blir henlagt fordi bekymringen ikke kommer tydelig frem. 
 
Meldingen skal ikke innholde bestilling på hvilke tiltak melder mener bør iverksettes, det er 
opp til barneverntjenesten å avgjøre aktuelle tiltak etter undersøkelsen er gjennomført. 
”Bestillingsmeldinger” skaper ofte forventninger om hvilke tiltak barnevernet vil sette i verk, 
noe som undersøkelsen skal finne ut av. Kommer barnevernet frem til andre konklusjoner enn 
de tiltak meldingen legger opp til, har vi mye erfaring for at dette skaper sinne og fortvilelse 
hos foreldrene og vanskeliggjør et godt samarbeid. 
 
Tilbakemelding til melder 
 
Ved en lovendring i 2009, lov om barneverntjenester § 6-7 a, ble det bestemt at 
barneverntjenesten har plikt til å gi tilbakemelding til melder om at meldingen er mottatt. Er 







melder offentlig myndighet, jf. Bvl. § 6-4, 2. og 3. ledd, skal melder også få opplyst om der 
åpnet undersøkelses sak. Fristen for å gi tilbakemelding er tre uker. 
 
 
Antall meldinger i perioden 2009 - 2012 
 


 
 
 
 
 
 2009 2010 2011 2012 
Ringerike 200 199 243 217 * 
Øvre Eiker 144 229 239 98 ** 
Modum 104 136 191 105 ** 
Nedre Eiker 222 322 357 175 ** 
Kongsberg 188 256 244 121 ** 
 
* frem til 13.11.12 
** pr 30.06.12. 
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Antall henlagte meldinger i perioden 2009 - 2012 
 
 


 
 
 
 
 2009 2010 2011 2012 
Ringerike 46 33 19 19 * 
Øvre Eiker 15 53 65 30 * 
Modum 23 26 64 29 *  
Nedre Eiker 28 62 42 31 * 
Kongsberg 32 66 37 16 * 
 
* pr 30.06.12. 
 
 
 
 
Antall meldinger har økt kraftig de siste årene, både for Ringerike og på landsbasis. At 
barnevernet får flere meldinger, betyr at flere melder, noe som er positivt. Vi velger å se det 
som en styrkning av barns rettsikkerhet.  Hvorfor flere melder er det vanskelig å si noe klart 
om. En forklaring kan være det store fokuset på barnevernet som har vært i media de senere 
år. Barneverntjenesten i Ringerike har også arbeidet aktivt de siste 3-4 årene for å øke antall 
meldinger fra helsesøster/skolehelsetjenesten, barnehagene og skolene. Dette for å kunne gi 
tidlig og riktig hjelp og forebygge problemutvikling. Dette har vi delvis lykkes med og det er 
en naturlig medvirkende årsak til at antall meldinger har økt.  
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Hvem melder: 
 
 
 2009 2010 2011 2012( nov) 
Barnet selv 2 1 0 0 
Mor/far 15 16 23 20 
Familie forøvrig 7 7 10 6 
Naboer 2 1 4 0 
Sosialtjenesten 3 5 4 3 
Barneverntjenesten 24 13 30 39 
Barnevernvakt 3 8 6 6 
Barnehage 7 5 5 11 
helsestasjon 10 18 26 18 
Lege/ sykehus 5 7 6 6 
PPT 0 0 0 2 
Politi 45 38 42 37 
Bup/ psyk. Helsv. 6 11 12 9 
Akutt mottak/UDI 0 0 1 1 
Krisesenter 4 2 6 6 
Frivillige org./ 
idrettslag 


0 1 0 0 


Andre off. 
instanser 


28 20 22 9 


Andre 20 27 20 25 
 
 
 
Som vi ser av tabellen ovenfor har antall meldinger fra barnehage og helsestasjon hatt en stor 
økning fra 2009 og frem til i dag. Dette er gledelig med tanke på kommunens målsetting om 
tidlig innsats og kan vel tolkes som om vi er på god vei til å lykkes med denne målsettingen. 
Barneverntjenestens erfaring viser at jo tidligere vi iverksetter tiltak hos familiene jo større er 
muligheten for å skape nødvendig og varig endring for barnet og familien. 
 
 
Undersøkelser 
 
Sakene som går til undersøkelse starter enten med at det avholdes et møte mellom foreldrene, 
barnevern og ”melder” (mottaksmøte), eller på ”tradisjonell” måte ved at saksbehandler tar 
kontakt med familien og samtaler om innholdet i meldingen. I undersøkelsesperioden har 
barneverntjenesten samtaler med foreldre, barn/a samt hjemmebesøk og observasjoner.   
Deretter innhentes det opplysninger fra aktuelle instanser som skole, barnehage, helsestasjon, 
psykiatrien osv.  
Mottaksmøte avholdes bare hvis foreldrene samtykker til det.  
Hvis meldingen omhandler seksuelle overgrep og/eller vold drøftes saken anonymt med 
politiet for å avgjøre videre saksgang. Foreldrene skal da ikke kontaktes i forkant av 
meldingen. 
 
Barnevernets kontakt med familien/ barnet og innsamlede opplysninger fra andre instanser 
om barnet/familien, danner grunnlaget for å beslutte om saken skal 
 







• Henlegges 
• Henlegges, men familien følges opp av andre 
• Iverksette tiltak 


 
Overholdelse av frister: 
 
Det er et lovkrav at undersøkelsene i barnevernet skal gjennomføres innen 3 mnd.  
I særlige tilfeller kan undersøkelsen forlenges til inntil 6 mnd. Det skal fattes en beslutning 
om forlengelse og begrunnelsen for denne skal gå frem i rapporten til fylkesmannen. 
Begrunnelser som sykdom hos saksbehandler eller manglende kapasitet blir ikke godtatt. 
Begrunnelsen må ligge i forhold i saken og det skal dokumenteres hva som er gjort for å 
holde fristen. Det er fylkesmannen som avgjør om begrunnelsen er akseptabel. Saker der 
undersøkelsen overstiger 6 mnd. regnes uansett som fristbrudd. I tilsynet med kommunene, er 
fristbrudd noe av det fylkesmannen går nøye inn på og alvorlige og/eller mange fristbrudd kan 
føre til at kommunen får mulkt. Ringerike kommune har ikke blitt ilagt mulkt, men 
fylkesmannen har gitt merknad og bedt kommunen iverksette tiltak for å overholde fristene. 
 
Antall fristoversittelser i perioden 2009-2012. 


 
(Se tidligere diagrammer for fargene på årstall.) 
 
 2009 2010 2011 2012 
Ringerike 24 7 11 11 * 
Øvre Eiker 1 18 0 2 * 
Modum 12 7 2 3 * 
Nedre Eiker 43 0 21 6 * 
Kongsberg 1 1 0 0 * 
 
* pr. 30.06.12. 
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Som vi ser avtabellen ovenfor har ikke Ringerike kommune klart å overholde fristene i en stor 
del av våre undersøkelser. Dette er helt klart et forbedringsområde. Årsaken til disse 
fristoversittelsene kan være mange. Vi vil her nevne økt arbeidsmengde, ubesatte stillinger og 
høyt sykefravær som noen mulige forklaringer. 
 
Når undersøkelsen er avsluttet skal melder omfattet av bvl. § 6-4, 2. og 3. ledd motta 
tilbakemelding om at undersøkelsen er gjennomført og tilbakemeldingen skal innholde om 
saken er henlagt, eller følges opp med tiltak. Slik tilbakemelding skal gis innen tre uker etter 
at undersøkelsen er gjennomført. Er det viktig at melder ut fra hensyn til sin videre 
oppfølgning av barnet får vite om iverksatte tiltak, kan barneverntjenesten gi tilbakemelding 
om dette. 
 
Barneverntjenesten i Ringerike har fulgt opp bestemmelsen ved at det er lagt inn brevmaler i 
vårt fagsystem, Familia og innarbeidet rutiner som sikrer at dette skjer. Vi har også en praksis 
i å spørre alle foreldre om de samtykker til at slik informasjon blir gitt til samarbeidspartnere. 
Dette er gjort for å sikre at barn og familier får en god oppfølgning og det fremmer et godt 
samarbeid. 
 
 
 


Antall startede undersøkelse i perioden 2009-2012. 
 
 
 2009 2010 2011 2012 
Ringerike 153 161 226 107 * 
Øvre Eiker 144 176 174 69 * 
Modum 86 110 127 76 *  
Nedre Eiker 194 259 315 144 *  
Kongsberg 156 190 207 105 * 
 
* pr 30.06.12. 
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Nedenfor følger fylkesmannens statistikk over avsluttede undersøkelser i Ringerike og 
sammenlignbare kommuner.  
 
 


 
 
 2009 2010 2011 2012 
Ringerike  142 161 221 120 * 
Øvre Eiker 83 147 169 71 * 
Modum 91 75 122 72 * 
Nedre Eiker 195 254 304 131*  
Kongsberg 150 186 183 117 * 
 
* pr. 30.06.12. 
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Henlagte etter undersøkelse i perioden 2009-2012.  
 
 


 
 
 2009 2010 2011 2012 
Ringerike 59 103 109 68 * 
Øvre Eiker 28 78 103 32 * 
Modum 59 39 70 46 * 
Nedre Eiker 96 120 144 83 * 
Kongsberg 87 107 112 81 * 
 
* pr. 30.06.12. 
 
Tiltak etter endt undersøkelse i perioden 2009 –2012. 
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 2009 2010 2011 2012 
Ringerike 83 58 112 52 * 
Øvre Eiker 55 69 64 39 * 
Modum 32 36 52 26 * 
Nedre Eiker 99 134 160 48 * 
Kongsberg 63 78 71 36 * 
 
 * pr. 30.06.12. 
 
 
Tiltak 
 
Frivillige hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester § 4-4 er i samarbeid med foreldrene. 
Barnevernet. Forebyggende tiltak. 
 
Barnevernets målsetting; Hjelpe flest mulig barn hjemme. 
 
Tiltak. 
 
Barneverntjenesten har som oppgave å legge til rette for at flere familier klarer å hindre, 
bremse og endre negativ utvikling hos sine barn og unge. For å gjøre dette må man styrke 
foreldrene, ikke ved å ta over, men ved å bidra til økt innsikt og forståelse, samt å presentere 
verktøy de kan trene på å bli gode til å bruke selv. Dette gjøres gjennom å tilby familiene en 
rekke tiltak som gjennom ulike metoder og tilnærmingsmåter, har som målsetting å skape 
positiv endring. 
 
Barnevernets hjelpetiltak kan deles inn i to hovedgrupper.  Kompenserende tiltak og endrende 
tiltak. Kompenserende tiltak har som målsetting å kompensere for familiens manglende 
ressurser, gjennom å tilby alternativer som besøkshjem og støttekontakt. Dette i seg selv 
skaper ikke endring i familien, men gir barn gode opplevelser og utvidelse av nettverk, 
samtidig som besøkshjem kan gi barna nødvendig utviklingsstøtte. 
 
Endrende tiltak retter seg mot familien, og tar sikte på å skape positiv endring, gjennom 
opplæring, veiledning og trening i forelderferdigheter.  Man jobber med bevisstgjøring, og  å 
skape ny innsikt, oppleve forståelse av samspill, å bli oppmerksom på innarbeidede negative 
mønstre og bryte disse, og på å trene på dette gjennom oppgaver og øvelser. 
 
Barnevernet på Ringerike jobber systematisk med å i størst mulig grad tilby gode endrende 
tiltak, og tilby kompenserende tiltak som midlertidige støtteordninger. I samarbeid med 
familiene syr man sammen en pakke av tiltak som skal møte den enkelte bruker og families 
behov på best mulig måte. Målet er at familiene i størst mulig grad skal bli selvhjulpne og i 
stand til selv å håndtere utfordringene knytet til barnas oppvekst. 
 
For å klare dette tar barnevernet i bruk tiltak fra bufetat, formidler gode tilbud fra andre deler 
av hjelpeapparatet og kommunen rår over, og bruker egne ressurser og kompetanse til å møte 
familiens behov slik de opplever det. 
 
Tiltaksplanen er et hovedredskap i arbeidet med å tilby familiene rett tiltak, og i 
endringsprosessen som familien jobber med. Tiltaksplanen utarbeides i samarbeid med 







familien. Her setter man mål for samarbeidet, tiltak og ansvarsfordeling. Planen skal 
evalueres hver 3dje mnd. Alle barn i barneverntjenesten skal ha en individuell tiltaksplan. 
 


7. Rammebetingelser 
 


Dette kapitlet tar for seg en del av de rammebetingelsene som har betydning for barnevernets 
arbeid: økonomi, kompetanse, samarbeidspartnere. 
Økonomi 
 
Kommunen har plikt til å hjelpe. Det vil derfor alltid være vanskelig å fastsette helt nøyaktig 
hvor mye ressurser som trengs hvert år for å møte de hjelpebehovene som oppstår. Som 
statistikken viser har disse behovene økt de siste årene, ikke bare i Ringerike, men også på 
landsbasis. 
 
Det har vært en vekst i barnevernbudsjettet i Ringerike kommune de siste årene både når det 
gjelder ugifter til stillinger og tiltak. Til tross for dette ser vi at økonomi er en utfordring i vårt 
daglige arbeid. Både i forhold til tiltak for de plasserte barna og for iverksettelsen av 
hjelpetiltak i hjemmet. 
 
Det kan være interessant å se på hvor mye Ringerike kommune bruker til barnevern fordelt på 
antall barn 0-17 sammenlignet med andre kommuner. 


 
 
 


 
 







 
 


 
 
 
De to første tabellene viser at Ringerike kommune, til tross for stor økning i antall 
meldinger, undersøkelser og barn i tiltak, har klart å holde utgiftene på et langt lavere nivå 
enn sammenlignbare kommuner. Årsaken til dette tror vi har sammenheng med 
barneverntjenestens satsning på å utarbeide lokale tiltak isteden for å kjøpe dyre tiltak fra 
private aktører.  Dette forutsetter et godt samarbeid på tvers av ulike faggrupper, noe 
Ringerike kommune arbeider systematisk med. Barn 
 
Som vi ser av siste tabell bruker Ringerike kommune mindre driftsutgifter til 
saksbehandling enn de kommunene vi kan sammenligne oss med. Vi bruker også mindre 
utgifter til barn som bor i sin opprinnelige familie enn det vi gjør til de barna som er flyttet 
av opprinnelig familie.  Vi har en klar målsetting om å øke vårt forebyggende arbeid og 
redusere kostnadskrevende plasseringer. Tallene fra Kostra viser at vi er på god vei med 







denne målsettingen, selv om en slik ”snuoperasjon” vil ta tid og det er vanskelig å måle 
effekten av forebyggende arbeid på kort sikt. 
 
Personal 
 
Barneverntjenesten har hatt en økning i antall stillinger fra 17 i 2009 til 23 i 2012. Dette er 
en relativt stor økning noe som har gjort oss bedre rustet til å utføre våre arbeidsoppgaver. 
Kommunen fikk øremerkede midler til styrkning av barneverntjenesten med 2 stillinger i 
2011. Disse ble videreført i 2012.  Den totale effekten av økningen har dessverre uteblitt 
da vi har hatt og har en stor utfordring med høyt sykefravær og vanskeligheter med å 
rekruttere vikarer inn i stillingene. 
 
Barneverntjenesten hadde et sykefravær på 18.39 % i 2011 og 27,19 % i 2012.  Første 
kvartal i 2012 var sykefraværet helt oppe i 36,61 %. Dette har selvfølgelig en stor 
innvirkning på hvordan barneverntjenesten utfører sine arbeidsoppgaver og hvordan de 
ansatte trives og fungerer i sitt arbeid.  
 
Barneverntjenesten består av personer med ulik kompetanse og bakgrunn, noe som vi ser 
som en klar fordel i vårt arbeid med mange forskjellige problemstillinger. Vi har høy 
faglig kompetanse og mange ansatte med lang ”fartstid” innenfor barneverntjenesten. 
Medarbeiderundersøkelsene viser at barneverntjenesten har et godt arbeidsmiljø der de 
ansatte trives. Noe vi mener er en forutsetning for å kunne yte god hjelp til våre brukere. 
 
 
8. Utfordringer – veien videre. 


 
Denne rapporten har behandlet mange sider av barneverntjenestens arbeid. Den viser at 
barnevernet i Ringerike gjør mye bra og riktig, samtidig som den peker på åpenbare svakheter 
og utfordringer. Vi håper rapporten har synliggjort hva som er dagens situasjon hva som er 
dagens situasjon i barnevernet og at en har fått frem mange av de store utfordringene 
barnevernet står ovenfor fremover. Som en avslutning tar vi spesielt opp noen av disse 
utfordringene og peker samtidig på noen mulige veier videre, i utviklingen av et stadig bedre 
barnevern i Ringerike. 
 
I arbeidet med risikoutsatte barn og unge er det viktig å ha en felles overordna målsetting og 
en felles forståelse av hva barneverntjenestens arbeidsoppgaver er og hvordan disse skal løses 
i samarbeid med brukerne. Utfordringen her er å finne tid til arbeidet med og 
implementeringen av barneverntjenestens felles rutiner og målsetting og å gjøre de kjent i 
befolkningen.  
 
En annen grunnleggende utfordring er å få nyttiggjort seg all den nye kunnskapen ansatte i 
barnevernet tilegner seg: Hovedproblemet er at implementeringen av ny kunnskap tar tid, og 
med de ressursene barnevernet har i dag, er det vanskelig å prioritere dette tilstrekkelig 
Implementering av kunnskap krever prøving og feiling, øvelse etc.  
 
Barneverntjenesten satser nå på at 6 ansatte får opplæring i det teoretiske grunnlaget for 
bruken av Kvellos kartleggingsverktøy. Dette for å sette oss bedre i stand til å utføre kvalitativ 
gode undersøkelser i sakene, dette vil nødvendigvis kreve ekstra tid inntill metoden er lært og 
begrepene sitter. 







 For å kunne hjelpe utsatte barn og deres familier er barnevernet avhengig av gode tiltak. Det 
er en utfordring i årene som kommer å utvikle et mer variert og robust tiltaksapparat i 
kommunen. Dette er nødvendig både for å kunne gi riktig hjelp til rett tid og for å få ned 
kostnadene på dyre tiltak vi kjøper fra andre. 
 
En annen stor utfordring er det høye sykefraværet.  Dette er noe vi må arbeide systematisk 
med og vi har nylig opprettet MKS gruppe som vil ha arbeidsmiljø, trivsel og nærvær som 
fokus. Vi må også ha større fokus på opplæring og oppfølgning av nyansatte og hvordan vi 
hjelper alle ansatte til å klare ”å stå” i den tøffe hverdagen som det er å arbeide i 
barneverntjenesten. 
 
I 2011 og 2012 har vi hatt fokus på det å bruke tiltaksplaner som et verktøy for systematisk 
arbeid i barnevernsakende. Det er gjennomført opplæring og vi har innskjerpet rutiner for 
dette arbeidet. Vi har kommet et godt stykke videre, men det gjenstår fortsatt en del både i det 
utarbeide gode tiltaksplaner og å bruke de i det daglige arbeidet med brukerne. Dette vil 
derfor fortsatt være et fokusområde. 
 
Barneverntjenesten har i 2012 fått på plass gode samarbeidsrutiner med alle barnehager og 
skoler i Ringerike. Vi er godt i gang med implementeringen av disse rutinene og dette vil 
være et fokusområde i årene fremover også. 
 
Meldinger på barn som utsettes for vold i familier, både norske og innvandrerfamilier, er 
økende. Ansatte i barneverntjenesten har mye kompetanse på dette området og det er 
utarbeidet gode rutiner for hvordan disse sakene skal håndteres innad i barneverntjenesten. 
Det gjenstår en god del arbeid med å få på plass kommunens handlingsplan for vold i nære 
relasjoner og gode samarbeidsrutiner med politiet i disse sakene. Dette vil være en prioritert 
oppgave i 2013. 
 
Barneverntjenesten og andre instanser i Ringerike har i 2011 og 2012 hatt sterkt fokus på 
tidlig innsats. Barneverntjenesten vil også i årene fremover ha dette som et satstiningsområde 
og jobbe systematisk ut mot samarbeidspartnere for å få bekymringer så tidlig som mulig slik 
at problemadferd kan stoppes. 
 
Det har de siste årene blitt sterkere føringer på at barn som har hatt tiltak i barnevernet skal 
følges opp også etter at de har fylt 18 år. Særlig gjelder dette de som har vært under omsorg 
av barnevernet. Barneverntjenesten har sett det som en utfordring å finne gode måter å følge 
opp ungdommen etter at de har vært under omsorg. For å jobbe frem gode løsninger for denne 
brukergruppen er vi gang med et prosjekt, selvstedige vokse 17-23, som skal hjelpe 
ungdommen med overgangen til voksenlivet.  
Ungdommen har ulike behov for hjelp og vil få oppfølgning ut fra individuell kartlegging i 
tett samarbeid med andre instanser. Prosjektet skal munne ut i gode rutiner for samarbeid 
mellom nødvendige instanser i hjelpeapparatet. 
 
 
 
 
 


























































