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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2012- RINGERIKE KOMMUNE  
 

Arkivsaksnr.: 13/484  Arkiv: 210   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/13 Formannskapet 04.06.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2012 som er avlagt med et regnskapsmessig 

mindreforbruk (overskudd) på kroner 45.589.752,93 godkjennes. 
 
2. Rådmannens årsberetning for 2012 godkjennes. 
 
3. Rådmannens årsrapport for 2012 tas til orientering. 
 
4. Investeringsregnskapet for 2012 som er avsluttet i balanse godkjennes. 
 
5. Regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 45.589.752,93 benyttes i sin helhet til å 

redusere akkumulert underskudd, fra kroner 66.764.122,40 til kroner 21.174.369,47.   
 
6. Ved positivt vedtak i pkt. 5 foreslås det å foreta budsjettkorrigering i budsjett 2013, ved 

at krav om tilbakeføring av tidligere års underskudd reduseres fra kroner 30.484.000,-, 
med kroner 9.309.630,53 til kroner 21.174.369,47.   

 
Redusert krav til nedbetaling avsettes i sin helhet til disposisjonsfond konto 

154000.931000.880 som økes fra kroner 0,- til kroner 9.309.630,53.   

Sammendrag 
Saken omhandler regnskap og årsrapport med årsberetning.   
 
Rådmannen mener at det fremlagte årsregnskap og årsrapport med årsberetning gir et 
tilfredsstillende og dekkende bilde på den samlede aktivitet i 2012. 
 
Innledning / bakgrunn 

I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt av Kommunal- og 
regionaldepartementet 15.12.2000 med hjemmel i Lov av 25.09.1992 nr. 107 om kommuner 
og fylkeskommuner § 48 nr. 6 heter det bl.a.: Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas 
av kommunestyret og fylkestinget senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. 
 
Regnskapsforskriften stiller krav til at rådmannen skal utarbeide en årsberetning. 
Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år og skal omtale viktige 

Side 3 av 355



  Sak 69/13 s. 2 
 

   

 

hendelser samt en vurdering av kommunens økonomiske stilling og virksomhet gjennom 
året.  
 
 
 
Rådmannen utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap og årsberetning redegjør 
for oppnådde resultater, analyser og vurderinger av kommunens tjenesteproduksjon.  
 
Årsberetningen (pliktig del) er en del av årsrapporten for 2012 og omfatter kapitlene 
”Økonomisk analyse” og ”Organisasjon og arbeidsmiljø, likestilling”. Det er utarbeidet egen 
årsrapport for finansområdet. 

 
Beskrivelse av saken 
Rapporteringen har også i 2012 hatt stort fokus, og det har blitt jobbet betydelig med 
bedring av rutiner både for økonomirapportering, budsjettoppfølging og 
likviditetsoppfølging. Rådmannen har gjennom tett økonomioppfølging lyktes med å 
oppfylle innsparingskravene som var vedtatt i budsjettet for 2012.   
 
Regnskapet for 2012 viser et netto driftsresultat/overskudd før avsetninger og bruk av 
tidligere års avsetninger på 81,294 millioner kroner.  
 
Bruk av tidligere avsetninger utgjør 19,840 millioner kroner, hvorav 7,574 millioner kroner 
knytter seg til regnskapsmessig mindreforbruk i 2011 som ble disponert i regnskapssaken 
for 2011, til nedbetaling av tidligere års underskudd. 
 
Etter budsjettert inndekning av tidligere års underskudd med 35,732 millioner kroner, er 
regnskapet avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 45,589 
millioner kroner.  Kommunestyret skal i forbindelse med behandling av årsregnskapet fatte 
vedtak om hvordan regnskapsmessig mindreforbruk skal disponeres.   
 
Tjenesteleveranser 
Rådmannen vil tillate seg å trekke frem noen spesifikke hendelser fra 2012. 
Ringerike kommune har i egen regi gjennomført grunnutdanning som brannkonstabel for 9 
deltidsansatte på Sokna og Nes i Ådal, og alle har bestått eksamen Dette har styrket 
brannberedskapen ut i distriktet betydelig. 
 
I 2012 mottok Ringerike kommune Legevaktprisen for god ledelse av sin legevakt.  I 2012 
ble det også arbeidet systematisk for at Ringerike kommune skal bli vertsby for neste SOS-
barneby. Resultatet av dette er ikke kjent i skrivende stund, men vil være kjent når 
årsmeldingen behandles politisk. 
 
Resultatene fra elevundersøkelsen i Ringerike i 2012 var svært positive, og ligger over 
landsgjennomsnittet. Elevene i Ringerike trives bra, er motiverte og opplever at 
elevdemokratiet fungerer. Det meldes om mindre mobbing sammenlignet med landet 
forøvrig. 
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Oppvekstkonferansen ble arrangert for andre gang. Dette er et strategisk tiltak i arbeidet 
med å tilstrebe helhetlige og tverrfaglige løsninger til beste for barn og unge i Ringerike.  
Medarbeidere i barnehagene og SFO har fått kompetanseheving i LØFT – metodikk 
(LØsningsFokusert Tilnærming). 

 
 
Økonomiske forhold 
Hovedfokus  de siste år har vært knyttet til kostnadsreduksjoner for at Ringerike Kommune 
skulle gjenvinne handlefrihet og være i stand til å tilbakeføre tidligere års underskudd.  Det 
er i regnskapet for 2012 foretatt tilbakeføring lik budsjett med 28,158 millioner kroner, 
samt 7,574 millioner kroner som var udisponert fra 2011, til sammen 35,732 millioner 
kroner. 
 
Kommunelovens § 48.4 ”Årsregnskapet og årsberetningen” har bestemmelser om 
inndekking av regnskapsmessig underskudd hvor det fremgår at ”Underskudd på 
årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres 
opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og 
fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at 
underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år.  I praksis vil dette si at inndekning må 
gjøres innen fire år etter det år underskuddet oppsto. 
Underskudd fra 2008 skal derfor være inndekket senest i regnskap for 2012 for å overholde 
kommunelovens bestemmelser.   
 
Underskuddet i 2008 var 85,546 millioner kroner.  I 2011 startet inndekningen med 8,740 
millioner kroner, og 35,732 millioner i 2012.  Det som gjenstår å dekke inn er 41,074 
millioner kroner.   
Udisponerte midler som vedtas disponert i denne saken er 45,590 millioner kroner. Dette er 
tilstrekkelig til å dekke inn resterende underskudd fra 2008, og starte inndekning av 
underskudd i 2009 med 4,516 millioner kroner.   
Det som da gjenstår å dekke inn av tidligere års underskudd er 21,175 millioner kroner.  I 
budsjettet for 2013 er det vedtatt avsetning til inndekking av tidligere års underskudd med 
30,484 millioner kroner.   
Velger man å følge forslaget til inndekning, vil kommunen i regnskapet for 2013 være ferdig 
med inndekning av tidligere års underskudd, og kunne avsette 9,309 millioner kroner til 
disposisjonsfond. 
 
Et annet forhold ved å foreta inndekning i tråd med dette, er at kommunen styrker sin 
likviditet.  Det betyr at behovet for driftskreditt blir tilsvarende redusert. 

 
Rådmannens vurdering 
Også 2012 har vært preget av store endringer og stor omstilling. Det har vært stort fokus på 
innsparinger og tilpasning av driften.  Det er ingen tvil om at dette er krevende for både 
medarbeidere og brukere. Imidlertid er det viktig å trekke frem at det i all hovedsak er gitt 
gode tjenester også i 2012, og resultatene på medarbeiderundersøkelsen var gode.  
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Rådmannen vil likevel ikke unnslå at presset merkes i enhetene. Arbeidsdagen oppleves av 
mange som krevende, og på slutten av året kunne vi registrere et økende sykefravær. 
Årsakene til det er sammensatt, og det jobbes aktivt med å legge til rette for økt nærvær. 
Det viktigste i året som har gått er den stabile jevne driften, med gode møter mellom 
kommunen og innbyggerne hver eneste dag.   
 
Utfordringene fremover er at det fremdeles er tilpasning av inntekter og utgifter som må ha 
størst fokus. Vi opplever kontroll på driften, men det er et stykke frem til vi får et 
økonomisk handlingsrom som vil gjøre oss i stand til å håndtere et stadig økende etterslep 
på vedlikehold og et fremtidig investeringsbehov. 
 
Kommunestyret kan velge ikke å følge rådmannens forslag til disponering av 
regnskapsmessig overskudd til nedbetaling på tidligere års underskudd.  Skulle 
kommunestyret velge å disponere overskuddet til andre formål, vil rådmannen på det 
sterkeste fraråde tiltak som vil gi varig økte driftskostnader.   
 
Rådmannen vil understreke viktigheten av nedbetaling av tidligere års underskudd.  Dette 
vil bidra til at kommunen kan gjenvinne handlefriheten og bidra til å styrke kommunens 
likviditet.   
Forholdet er også drøftet med Fylkesmannen, som viser til sitt godkjenningsbrev 
vedrørende budsjett for 2013/økonomiplan 2013-2016, hvor det fremgår at eventuelle 
inntektsøkninger må gå til styrking av driftsresultatet og ikke økning av utgiftssiden.  
Fylkesmannen understreker også at kommunen på sikt må opparbeide buffere til å takle 
svingninger og uforutsette hendelser. 
 

Vedlegg 
1. Ringerike kommune - regnskap 2012, datert 15.2.2013 
2. Ringerike kommune - årsrapport 2012 
3. Revisjonsberetning for 2012 
4. Protokoll fra kontrollutvalgets behandling 19.4.2013 til kommunestyret.  

 
Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 Ringerike kommune, 08.04.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Torbjørn Hansen 
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HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 
Med dette legger Rådmannen frem sin årsrapport for 2012. 

Økonomi 
Året 2012 bar preg av store økonomiske omstillinger. Omstillingsarbeidet fra 2011 
fortsatte. Vi endte også i 2012 med et positivt resultat.  

Driften er nå i ferd med å tilpasses de rammene vi har til rådighet.  

 
 

Samfunnet Ringerike kommune 
Befolkningen økte med 164 personer i 2012. Det er en svak, men positiv økning. For 
2012 utgjorde veksten 0,56 %.   

Minst like interessant er det å studere alderssammensetningen i befolkningen. Ringerike 
har en høyere andel eldre enn landsgjennomsnittet, mens andelen unge ligger betydelig 
under landsgjennomsnittet. Dette sier noe om hvor behovet for tjenester vil være størst. 
I 2012 var det en nedgang i gruppen 0-19 pr på 95 personer. Gruppen fra 67 og eldre 
har hatt en vekst på 97 personer. 

På slutten av 2011 ble Follum fabrikker avviklet. I 2012 var fokus å skaffe nye jobber til 
de ansatte. Fra kommunens side ble dette ledet av NAV, og resultatet ble i all hovedsak 
bra.  

Treklyngen AS startet opp på Follum i juni 2012, og er i full gang med å etablere sin 
virksomhet.  

Eiendomsforvaltningen og teknisk drift ble i løpet av 2012 samlokalisert på Follum. Dette 
er et viktig bidrag til å skape en mer effektiv organisasjon. Samtidig bidrar Ringerike 
kommune til at det er aktivitet på området samtidig som Treklyngen AS utvikler sine 
planer for fremtiden 

Arbeidet med kommuneplanen og kommunalplanstrategi hadde sin oppstart i 2012 selv 
om endelig vedtak om dette først kom i 2013.  

Ringerike Utvikling har hatt stort fokus på samferdselsløsninger gjennom sitt 
samferdselsprosjekt LINK som har jobbet målrettet med påvirkningsarbeid opp mot 
Nasjonal transportplan, som rulleres i 2013. 

Samarbeidet med næringslivet er styrket. Det er opprettet en stilling som 
samfunnsutvikler og det er etablert en referansegruppe med representanter fra 
næringslivet som har jevnlige møter med kommunen for å gi innspill til ønsket utvikling.  

  

Regnskap Regulert Avvik Avvik
2012 budsjett ift ift budsjett

(Mill kr. )     2012 budsjett prosent
0 Folkevalgte og revisjon 6,1 6,3 0,2 3,9 %
1 Rådmann, strategiske tiltak 14,8 13,4 -1,4 -10,5 %
2 Fellestjenester, fellesutgifter m.v. 67,2 69,8 2,6 3,7 %
3 Oppvekst og kultur 439,8 431,8 -8,0 -1,9 %
4 Helse 659,5 661,3 1,8 0,3 %
5 Tekniske områder 141,4 141,2 -0,2 -0,1 %
7 Avsetninger, overføringer særbedrifter m.v -64,3 -37,2 27,1 72,7 %
Sum tjenesteproduksjon 1 264,6 1 286,7 22,1 1,7 %
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2012 var et år med mye fokus på «busker og kratt»!  Gjengrodde by- og bynære 
rekreasjonsområder fikk mye oppmerksomhet, og en storstilt dugnad mellom næringsliv, 
frivillige og kommunen startet opp. Dette følges også opp i 2013. Dette ble et veldig godt 
eksempel på at 2+2 kan bli 5 når alle gode krefter forenes og er mulighetsorienterte! 

I 2012 ble Folkehelsemeldingen utarbeidet etter grundig involvering fra både 
medarbeidere og folkevalgte. Dette er en av de meldingene som vil være førende for 
arbeidet med kommuneplanen. 

Det er gjennomført mange større og mindre planer og prosjekter i 2012. Rådmannen vil 
spesielt fremheve 1. gangs behandling av Kragstadmarka, som vil kunne være et viktig 
bidrag i utvikling og vekst av Hønefoss med omegn. 

Tjenestene i Ringerike kommune 
Også 2012 har vært preget av store endringer og stor omstilling. Det har vært stort 
fokus på innsparinger og tilpasning av driften. 

Det er ingen tvil om at dette er krevende for både medarbeidere og brukere. Imidlertid 
er det viktig å trekke frem at det i all hovedsak er gitt gode tjenester også i 2012, og 
resultatene på medarbeiderundersøkelsen var gode.  

Rådmannen vil likevel ikke unnslå at presset merkes i enhetene. Arbeidsdagen oppleves 
av mange som krevende, og på slutten av året kunne vi registrere et økende sykefravær. 
Årsakene til det er sammensatt, og det jobbes aktivt med å legge til rette for økt 
nærvær. 

Det viktigste i året som har gått er den stabile, jevne driften med gode møter mellom 
kommunen og innbyggerne hver eneste dag.  

Rådmannen vil likevel tillate seg å trekke frem noen spesifikke hendelser fra 2012. 

Ringerike kommune har i egen regi gjennomført grunnutdanning som brannkonstabel for 
9 deltidsansatte på Sokna og Nes i Ådal, og alle har bestått eksamen Dette har styrket 
brannberedskapen ut i distriktet betydelig. 

I 2012 mottok Ringerike kommune Legevaktprisen for god ledelse av sin legevakt.  I 
2012 ble det også arbeidet systematisk for at Ringerike kommune skal bli vertsby for 
neste SOS barneby. Resultatet av dette er ikke kjent i skrivende stund, men vil være 
kjent når årsmeldingen behandles politisk. 

Resultatene fra elevundersøkelsen i Ringerike i 2012 var svært positive, og ligger over 
landsgjennomsnittet. Elevene i Ringerike trives bra, er motiverte og opplever at 
elevdemokratiet fungerer. Det meldes om mindre mobbing sammenlignet med landet 
førøvrig. 

Oppvekstkonferansen ble arrangert for andre gang. Dette er et strategisk tiltak i arbeidet 
med å tilstrebe helhetlige og tverrfaglige løsninger til beste for barn og unge i Ringerike.  

Medarbeidere i barnehagene og SFO har fått kompetanseheving i LØFT – metodikk 
(LØsningsFokusert Tilnærming). 

Utfordringene fremover 
Det er fremdeles tilpasning av inntekter og utgifter som må ha størst fokus. Vi opplever 
kontroll på driften, men det er et stykke frem til vi får et økonomisk handlingsrom som 
vil gjøre oss i stand til å håndtere et stadig økende etterslep på vedlikehold og et 
fremtidig investeringsbehov. 
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Takk for innsatsen i 2012 
Avslutningsvis vil jeg takke for innsatsen i året som har gått. Politikere for deres 
engasjement og beslutninger, tillitsvalgte for deres bidrag til å finne gode løsninger, men 
først og fremst hver enkelt medarbeider for svært godt utført arbeid til 
Ringerikssamfunnets beste. Det er min opplevelse at medarbeiderne i Ringerike 
kommune er kompetente og engasjerte medarbeidere som setter innbyggerne sitt beste i 
fokus og som bidrar til god utvikling av Ringerikssamfunnet. 

 

Ringerike kommune, mars 2013 

 

Wenche Grinderud 

Rådmann 
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BEFOLKNINGSUTVIKLING 
 

Pr. 31. desember 2012 hadde Ringerike 29 400 innbyggere. Befolkningen økte i 2012 
med 164 personer.  Ringerike har de siste årene opplevd en svak, men positiv økning i 
folketallet på rundt 0,5 % årlig. For 2012 utgjorde veksten 0,56 %.   

 
 

Befolkningens alderssammensetning 
Minst like interessant som de rene befolkningstallene er det å studere alders-
sammensetningen sammenlignet med andre kommuner, og utviklingen over tid. Etter 
følgende tabell viser alderssammensetningen i Ringerike kommune sammenlignet med 
fylket og landet: 

Indeksering av alderssammensetningen i Ringerike i forhold til 
landsgjennomsnittet 

 
 

Tabellen viser at Ringerike har en høyere andel eldre enn landsgjennomsnittet, mens 
andelen unge ligger betydelig under lands- og fylkesgjennomsnittet. 

  

Behovsprofil og levekårsdata 31.12. Ringerike 
2009

Ringerike 
2010

Ringerike 
2011

Ringerike 
2012

Indeksert
Ringerike 
vs. landet 

2012

Buskerud 
2012

Landet 
2012

0 år 1,1 1,1 1,1 0,9 75,79 % 1,1 1,2
1-5 år 5,3 5,3 5,3 5,4 86,98 % 6,0 6,2
6-12 år 7,6 7,5 7,5 7,4 87,94 % 8,5 8,4
13-15 år 3,8 3,6 3,6 3,5 92,38 % 3,8 3,8
16-19 år 5,4 5,4 5,2 4,9 95,54 % 5,0 5,2
20-44 år 32,0 31,8 31,7 31,9 93,19 % 32,8 34,2
45-66 år 29,8 30,1 30,4 30,4 110,11 % 28,9 27,6
67-79 år 9,6 9,7 9,8 10,0 112,34 % 9,5 8,9
80-89 år 4,8 4,7 4,6 4,5 125,15 % 3,7 3,6
90 år eller eldre 0,7 0,8 0,9 1,0 120,93 % 0,9 0,8
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Befolkningsendring Ringerike – gruppert etter alder 

 
 

Det har i 2012 vært en betydelig reduksjon i antall yngre innbyggere. Ser man samlet på 
gruppen fra 0 – 19 år var det en nedgang fra 2011 til 2012 på 95 personer. Mens 
gruppen fra 67 år og eldre har hatt en vekst på 97 personer. 

Befolkningsutvikling 2000 – 2012 

 
 

 

Arbeidsledighet 
Arbeidsledigheten i kommunen var ved årets utgang i aldersgruppen 16-24 år 2,4 %, 
mens den på landsbasis var 1,9 %.  I aldersgruppen 16-66 år var arbeidsledigheten  
2,3 %, mens den på landsbasis var 2,0 %.  Andelen arbeidsledige er beregnet ut fra 
antall innbyggere i samme aldersgruppe. 

  

Faktisk befolkning 
31.12. i Ringerike 
kommune

2008 2009 2010 2011 2012 Endring fra 
2011 til 2012

0 år 309 313 325 307 267 -40
1-5 år 1 489 1 533 1 525 1 563 1 592 29
6-12 år 2 202 2 188 2 183 2 191 2 183 -8
13-15 år 1 105 1 084 1 044 1 041 1 023 -18
16-19 år 1 578 1 543 1 553 1 513 1 455 -58
20-44 år 9 140 9 216 9 195 9 280 9 373 93
45-66 år 8 506 8 586 8 721 8 881 8 950 69
67-79 år 2 714 2 763 2 800 2 869 2 953 84
80-89 år 1 394 1 370 1 360 1 333 1 315 -18
90 år eller eldre 208 210 240 258 289 31
Totalt 28 645 28 806 28 946 29 236 29 400 164

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fødselsoverskudd -39 -52 -67 -5 1 -26 -27 -64 -18 3 23 -1 -35
Nettoflytting inkl. inn- og utvandring 163 -58 231 26 8 145 205 203 139 162 112 289 201

124 -110 164 21 9 119 178 139 121 165 135 288 166
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ØKONOMISK ANALYSE 
Regnskapet for 2012 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 81,3 
millioner kroner. I 2012 er det overført 35,7 millioner kroner til inndekning av tidligere 
års underskudd. 

Av inndekningen utgjør 7,6 millioner kroner overskudd fra 2011 som ved behandlingen 
av regnskapet i kommunestyret ble vedtatt avsatt til inndekning av tidligere års 
underskudd, og 28,1 millioner kroner er vedtatt inndekt i budsjettet for 2012.   

I tillegg er det overført 5,5 millioner kroner til investeringsregnskapet.  Regnskapsmessig 
mindreforbruk for 2012 utgjør 45,6 millioner kroner. 

Det akkumulerte underskuddet er redusert til 66,7 millioner kroner pr. 31.12.2012.  

Ringerike kommune har i 2012 et netto driftsresultat på 4,5 % av driftsinntektene.  Dette 
er en forbedring i forhold til tidligere år. Resultatet var i 2011 på 1,4 %, 2010 på 1,0 %, i 
2009 på -2,3 % og i 2008 på -5,6 %.  

Ringerike kommune har siden 2009 vært registrert i ROBEK (Register om betinget 
godkjenning og kontroll) på bakgrunn av økonomisk ubalanse etter kommunelovens § 60 
nr. 1a. Det betyr at kommunen må ha godkjenning fra Fylkesmannen for å kunne foreta 
gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Det akkumulerte under-
skuddet er redusert også i 2012, men den økonomiske situasjonen tilsier en fortsatt 
registrering i ROBEK. 

Driftsregnskapet 
Det er et betydelig forbedret budsjettavvik i 2012 i forhold til 2011. Det er spesielt 
rammeområde 7 som har et vesentlig mindreforbruk. Dette henger sammen med 
inntektsføringen av et spesielt høyt premieavvik for 2012. 

Driftsregnskap 2012 – rammeområdene  
 

 

 
Tabellen over viser et samlet positivt avvik mellom regulert budsjett og regnskap 
innenfor rammeområdene på 22,3 millioner kroner. Rammeområdene 1-5, som er de 
tjenesteproduserende sektorene, er det et negativt avvik i forhold til regulert budsjett 
med 4,9 millioner kroner.  Se nærmere kommentarer under kapitlene for de enkelte 
sektorer. 

  

Regnskapsskjema 1b driftsregnskapet
- satt opp slik kommunestyret vedtok budsjettet Regulert Avvik Avvik Opprinnelig
Mill kr. Regnskap budsjett ift ift budsjett budsjett Regnskap

2012 2012 budsjett prosent 2012 2011

0 Folkevalgte og revisjon 6,1 6,3 0,2 3,9 % 6,3 6,0
1 Rådmann, strategiske tiltak 14,8 13,4 -1,4 -10,5 % 12,0 15,6
2 Fellestjenester, fellesutgifter m.v. 67,2 69,8 2,6 3,7 % 64,8 67,0
3 Oppvekst og kultur 439,8 431,8 -8,0 -1,9 % 410,9 409,5
4 Helse 659,5 661,3 1,8 0,3 % 615,7 604,0
5 Tekniske områder 141,4 141,2 -0,2 -0,1 % 126,4 120,6
7 Avsetninger, overføringer særbedrifter m.v -64,3 -37,2 27,1 72,7 % 50,5 -2,9
Andre områder 0,1 0,2 0,1 -66,2 % 0,2
Sum tjenesteproduksjon 1 264,6 1 286,9 22,3 1,7 % 1 286,9 1 219,7
Avvik: - negativt/merforbruk, + positivt/mindreforbruk i forhold til budsjett
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Billighetserstatning 
Billighetserstatningsutvalget har i 2012 hatt to møter, og har behandlet 7 saker. Av disse 
sakene har utvalget gitt tilbud om erstatning i 4 av sakene. En av disse 4 sakene er 
påklaget, da søker ikke ønsket å motta tilbudet som var gitt. Denne saken er således 
fortsatt under behandling da den skal tilbake til utvalget, før eventuell klagebehandling i 
klagenemnden.  

Utvalget har vurdert to saker til ikke å komme inn under ordningen. Disse vedtak er 
påklaget til den kommunale klagenemnd, og klagenemnden har fastholdt utvalgets 
vedtak.  Det er utbetalt kr. 800 000,- i erstatning i 2012, og kostnader til 
billighetserstatningsutvalget er på kr. 126 960,-.  Ordningen med billighetserstatning ble 
iverksatt i 2011. Utbetalingen for 2011 utgjorde kr. 800 000,-.  Samlet utbetalt for 2011 
og 2012 er 1,6 millioner kroner, mot budsjettert 4 millioner kroner. 

I 2013 vil det påløpe utgifter til klagenemnden i tillegg til utgifter til billighetserstatnings-
utvalget. Klagenemnden er i sakene som gjelder billighetserstatning utvidet med en 
advokat og en psykolog.  Det foreligger 8 saker som ikke er behandlet, og som vil bli 
behandlet i 2013.  

Driftsregnskap 2012 - Sentrale inntekter og utgifter 
  

 
  

Regnskapsskjema 1a driftsregnskapet
- satt opp slik kommunestyret vedtok budsjettet Regulert Avvik Avvik Opprinnelig
Mill kr. Regnskap budsjett ift ift budsjett budsjett Regnskap Regnskap

2012 2012 budsjett i prosent 2012 2011
Skatt på formue og inntekt -597,6 -593,7 3,9 0,7 % -593,7 -556,3
Eiendomsskatt -54,8 -54,5 0,3 0,6 % -54,5 -54,0
Sum skatteinntekter -652,4 -648,2 4,2 0,6 % -648,2 -610,3 0,0

Ordinært rammetilskudd -657,9 -641,0 16,9 2,6 % -641,0 -600,1
Merverdiavgiftskompensasjon drift -38,5 -40,3 -1,8 -4,4 % -40,3 -36,7
Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -8,1 -17,9 -9,8 -54,7 % -17,9 -6,4
Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -704,4 -699,1 5,3 0,8 % -699,1 -643,2 0,0

Sum generelle tilskudd og salgsinntekter -29,6 -31,4 -1,8 -5,7 % -31,4 -34,3
= Sum frie disponible inntekter -1 386,4 -1 378,7 7,7 0,6 % -1 378,7 -1 287,8 0,0

Renteinntekter og utbytte -8,2 -6,4 1,8 28,2 % -6,4 -7,5
Utbytte fra Ringerikskraft AS -20,2 -21,0 -0,8 -3,6 % -21,0 -21,1
Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 0,1 -0,1
Startlån - mottatte renter 0,0 -2,3
Sum finansinntekter -28,6 -27,4 1,2 4,3 % -27,4 -31,0 0,0

Renteutgifter, provisjon og lån 30,0 37,8 7,8 20,6 % 37,8 28,9
Startlån - renteutgifter 0,0 3,3
Avdrag på lån 41,0 42,0 1,0 2,4 % 42,0 42,6
Sum finansutgifter 71,0 79,8 8,8 11,0 % 79,8 74,8 0,0
= Netto finansutgifter 42,5 52,4 10,0 19,0 % 52,4 43,8 0,0

Inndekning av tidligere års underskudd 35,7 28,2 -7,6 -26,9 % 28,2 13,5
Bruk av tidligere års mindreforbruk -7,6 7,6 0,0
Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0
Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0
Avsetning bunde driftsfond (netto) 0,0 -0,1
Sum netto avsetninger 28,2 28,2 0,0 0,0 % 28,2 13,4 0,0

Overført fra drift til investeringsregnskapet 5,5 11,2 5,7 50,5 % 11,2 3,3

Sum til fordeling drift -1 310,2 -1 286,9 23,3 1,8 % -1 286,9 -1 227,3 0,0
Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 264,6 1 286,9 22,3 0,0 1 286,9 1 219,7 0,0
Regnskapsmessig mindreforbruk -45,6 0,0 45,6 0,0 -7,6 0,0
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Skatt på inntekt og formue 
Kommunens skatteinntekter i 2012 er 597,6 millioner kroner. Dette er 3,9 millioner 
kroner mer enn forventet i budsjettet.  

Ulikheter i skatteinntekter pr. innbygger utjevnes delvis gjennom skatteutjevningen. 
Denne utjevningen skjer løpende gjennom året og kommer med et oppgjør etter 
årsskiftet. Dette er ment å dekke opp noe av den svikten kommunen har hatt i sine 
skatteinntekter i forhold til landsgjennomsnittet. 

Kommunen mottok i 2012 skatt og netto skatteutjevning med til sammen 661,8 millioner 
kroner.  

Kommunen har mottatt en høyere skatteutjevning i 2012 enn budsjettert. Det var 
spesielt utjevningen mot slutten av året som ble betydelig høyere enn prognosen for 
2012 skulle tilsi. Årsaken er at kommunen har hatt en lavere vekst i skatteinngangen enn 
gjennomsnittet for landet.  For 2012 var andelen 85,2 %, mot 84,5 % i 2011.   

Rammetilskudd fra staten 
Ringerike kommune fikk inn 659,5 millioner kroner i samlet rammetilskudd fra staten i 
2012. Det er 16,9 millioner kroner mer enn budsjettert.  Av dette er 1,6 millioner kroner 
skjønnsmidler knyttet til Utøya, og ført under Helse- og omsorg. 

Skatteutjevningen utgjorde 64,2 millioner kroner, og det ordinære skjønnstilskudd  
6,0 millioner kroner. Skatt og netto skatteutjevning utgjorde til sammen 661,8 millioner 
kroner, eller 94,4 % av landsgjennomsnittet. 

Ekstraordinære skjønnsmidler fra fylkesmannen utgjør til sammen 2,0 millioner kroner, 
samt 1,3 millioner kroner knyttet til oppfølging etter hendelsen på Utøya i 2011. 

Eiendomsskatt 
Kommunen fikk inn 54,8 millioner kroner i eiendomsskatt i 2012. Inntekten fordeles på 
Verk og bruk med 23,3 millioner kroner og Annen fast eiendom med 31,5 millioner 
kroner.   

Merverdiavgiftskompensasjon fra staten 
Ringerike kommune har mottatt 38,5 millioner kroner i merverdiavgiftskompensasjon fra 
staten knyttet til drift. Merverdiavgiften som er kompensert er 1,8 millioner kroner lavere 
enn forventet i budsjett for 2012.  

Merverdiavgiftskompensasjon på investeringer ble 8,1 millioner kroner, noe som er 9,8 
millioner kroner lavere enn forventet i budsjett. Dette er inntekter det erfaringsmessig er 
vanskelig å budsjettere på grunn av usikkerhet rundt fremdrift på de ulike 
investeringsprosjektene.   

Som følge av lavere investeringsaktivitet vil merverdiavgiftskompensasjon knyttet til 
investeringer reduseres tilsvarende. Fra 2010 og frem til 2014 vil merverdiavgifts-
kompensasjon knyttet til investeringer gradvis inntektsføres i investeringsregnskapet å gi 
tilsvarende lavere driftsinntekter. 

I tråd med endring i forskrift er 60 % av merverdiavgiftskompensasjonen fra 
investeringer overført fra drifts- til investeringsregnskapet. 

Oppsummering sentrale inntekter 
Kommunen har hatt en økning i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) på  
96 millioner kroner fra 2011 til 2012.  

Skatteutjevningen i inntektssystemet omfordeler inntekter ved at skattesterke 
kommuner får et trekk i rammetilskuddet, mens skattesvake kommuner får et tillegg i 
rammetilskuddet på grunnlag av kommunens skatteinngang. 

Netto finansutgifter ble 42,0 millioner kroner i 2012. Det er 8,7 millioner kroner lavere 
enn opprinnelig budsjett.  
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Finansinntekter og – utgifter 
Det er betalt renter og avdrag på gjeld med 71,6 millioner kroner, og av dette utgjør 
renteutgifter 30,1 millioner kroner. Det er utgiftsført låneavdrag med 41,5 millioner 
kroner, i tråd med Kommunelovens regler i § 50 nr. 7 om minimumsavdrag.  

Renteutgiftene har i 2012 vært 7,6 millioner kroner lavere enn budsjettert. Tilsvarende 
ble renteinntektene 0,8 millioner kroner høyere enn budsjettert. 

Overføring til investeringsregnskapet 
Det er i 2012 overført 5,5 millioner kroner fra drifts- til investeringsregnskapet.  
Overføringer til investeringsregnskapet fra drift, er 5,7 millioner kroner lavere enn 
budsjettert.  Dette skyldes at det ikke var behov for større overføringer for å finansiere 
investeringer som er gjennomført.   

Driftsutgifter - fordeling 
Figuren viser hvordan de totale driftsutgiftene fordeler seg på ulike type utgifter. 

 
Tabellen viser utviklingen siste tre år innenfor hovedpostene.  Lønnsutgiftenes andel av 
kommunens samlede utgifter viser en nedgang siste tre år. 
 

 
Lønn inkludert sosiale kostnader, er kommunens største kostnad og utgjør 65,2 % av de 
totale driftsutgiftene.  

Samlede utgifter til innkjøp utgjør 25,4 %. Av dette er 9,9 % kjøp av tjenester fra andre 
(private) og 15,5 % er innkjøp til egen tjenesteproduksjon. 

Overføringer består av merverdiavgift, overføring til staten, kommuner samt tilskudd og 
overføringer til andre (private). Samlet utgjør disse postene 9,4 % av de totale 
driftsutgiftene.  

  

2010 2011 2012
Lønn 68,0 % 67,8 % 65,2 %
Innkjøp egen tj.produksjon (uten ISF) 15,2 % 15,4 % 15,5 %
Kjøp fra andre 5,7 % 4,1 % 9,9 %
Overføring 11,1 % 12,7 % 9,4 %
SUM DRIFTSUTGIFTER 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Side 17 av 355



Ringerike kommune 
Årsrapport 2012 

 

Side 12 
 

Driftsutgifter – utvikling  
Figuren under viser utviklingen av de ulike typer utgifter i perioden 2010 til 2012.  

 
 
Kommunens totale driftsutgifter var 1,721 milliard kroner i 2012. I forhold til 2011 er 
dette en økning på 55 millioner kroner. Fra 2010 til 2011 økte driftsutgiftene med 64 
millioner kroner, mens driftsutgiftene gikk ned med 44 millioner kroner fra 2009 til 2010. 

Lønn inkludert sosiale kostnader var i 1,129 milliard kroner i 2012. Fra 2011 til 2012 har 
det vært en økning på 5,0 millioner kroner, mens driftsutgiftene økte med 41,1 millioner 
kroner fra 2010 til 2011. 

Beregnet årslønnsvekst fra 2011 til 2012 for stillinger i HTA kapittel 4 i KS’ tariffområde 
er beregnet til 4,07 %, og antas å ligge rundt samme nivå for andre kapitler. Det tilsier 
at kommunen har dekket opp lønnsøkningene og samtidig redusert lønnskostnadene.  
Lønnsveksten har variert fra 4-6 % avhengig av yrke, utdanning, sektor mv. 

Samlede utgifter til innkjøp og overføringer utgjør 566 millioner kroner i 2012. Det er en 
økning på 63 millioner kroner i forhold til 2011.  Sett i forhold til en generell prisøkning i 
2012 på 1,2 % (konsumprisindeks 2012), er dette en økning i innkjøpet.  Fra 2010 til 
2011 var det en økning i disse utgiftene på 24,9 millioner kroner. 

Økningen i Innkjøp til egen tjenesteproduksjon er varer som inngår i tjeneste-
produksjonen, og henger sammen med generell prisstigning. 

  

Side 18 av 355



Ringerike kommune 
Årsrapport 2012 

 

Side 13 
 

Driftsinntekter – utvikling  
Figuren under viser utviklingen av de ulike typer inntekter i perioden 2010 til 2012.  

 

 
 

De totale driftsinntektene i 2012 var på 1,8 milliard kroner, en økning på 82 millioner 
kroner i forhold til 2011. Av økningen utgjør vekst i rammetilskudd 55 millioner kroner og 
skatt 11 millioner kroner.  Økningen i generelle inntekter var 16 millioner kroner. 

 

 
 

Driftsresultat 
Netto driftsresultat blir ansett som hovedindikator for den økonomiske balansen, og var i 
2012 på 4,5 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter 
at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til 
avsetninger og investeringer. Over tid bør netto driftsresultat utgjøre om lag 3 % av 
driftsinntektene.  

Regnskapstall for 2012 viser at gjennomsnittet for landets kommuner utenom Oslo vil bli 
på 2,6 – 2,7 %. 

2010 2011 2012
Salgsinntekter 207 958      217 651      226 562      
Refusjoner (uten ISF) 249 487      217 977      230 252      
Rammetilskudd 360 428      604 472      659 537      
Andre statlige overf 139 460      56 362        52 192        
Skatt på inntekt og formue 609 700      556 313      567 623      
Eiendomsskatt 52 337        53 981        54 787        
Andre direkte og indir skatter 311            311            314            
Overføringer fra andre 4 546         3 394         1 634         
SUM 1 624 227   1 710 461   1 792 901   
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Kommunens finansielle situasjon 
Ringerike kommunes finansielle situasjon er krevende etter å ha hatt driftsunderskudd i 
årene 2007, 2008 og 2009.  Det regnskapsmessige resultatet for 2012 ble et 
mindreforbruk på 45,6 millioner kroner, etter at det er avsatt 28,1 millioner kroner til 
dekning av tidligere års akkumulerte underskudd.    

 

Utviklingen i netto finansutgifter 
Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra selskaper og 
mottatte avdrag på utlån som inntektsføres i investeringsregnskapet. Finansutgiftene 
består av renteutgifter og avdrag på investeringslån samt avdrag på startlån og 
etableringslån som utgiftsføres i investeringsregnskapet. 

Faktiske finansutgifter i 2012 ble nesten 10 millioner kroner lavere enn opprinnelig 
budsjett. Årsaken er høyere finansinntekter, betydelig lavere renteutgifter og litt lavere 
avdrag enn ventet. 

De høyere finansinntektene skyldes bedre avkastning på kommunens bankinnskudd enn 
forutsatt i budsjettet. Resultatet for bankinnskudd viser et positivt avvik fra budsjett på 
hele 3,8 millioner kroner som også skyldes lavere renteutgifter som følge av at 
trekkrettigheten ikke ble brukt. Årsaken til at totale finansinntekter er 0,8 millioner 
kroner høyere enn budsjett (og ikke 3,8 millioner kroner), er lavere renteinntekter på 
startlån og andre renteinntekter og litt lavere utbytte fra Ringeriks Kraft AS. Lavere 
renteinntekter på startlån skyldes ikke nødvendigvis at det har vært tap på 
videreformidlingslånene. Avviket mellom regnskapsførte og budsjetterte startlånsrenter 
skyldes snarere det lave rentenivået. 

Lavere renteutgifter på kommunens gjeldsportefølje skyldes at rentenivået gjennom 
2012 har vært lavere enn forutsatt i budsjettet. Gjennomsnittlig vektet flytende rente på 
investeringsgjelden har vært om lag 2,59 %. Dette er vesentlig lavere enn 
budsjettforutsetningen på 3,5 %. 

Netto finansutgifter utgjør i 2012 om lag 2,3 % av kommunens brutto driftsinntekter. 
Dette er godt under nivået på 6 % som holdes frem som en hovedregel for maksimale 
netto finansutgifter. Dersom overføring av momskompensasjon til investeringsregnskapet 
og budsjettert dekning av tidligere års underskudd medregnes, tilsvarer finansutgiftene 
på rammeområde 9 om lag 4,2 % av kommunens brutto driftsinntekter. 
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Utviklingen i markedet 
Figuren nedenfor viser utviklingen i styringsrenten og pengemarkedsrenten fra januar 
2008 til januar 2013.  

 
 

Som figuren viser, falt renten markant senhøsten 2008. Gjennomsnittlig styringsrente i 
2008 var 5,32 %, mens den var 1,75 % i 2009, 1,92 % i 2010, 2,14 % i 2011 og 1,55 % 
i 2012. Styringsrenten har vært uforandret siden april 2012 på 1,5 %.  

Rentenivået som nå påvirker kommunens finansutgifter er meget lavt sammenlignet med 
forventet langsiktig rentenivå. Det er vanskelig å vite hvor lenge det lave rentenivået vil 
vedvare, men kommunen bør planlegge for et høyere rentenivå på sikt. Økt rentenivå 
betyr økte renteutgifter for kommunen, noe som slår rett inn i driftsbudsjettet og 
påvirker handlingsrommet i det enkelte budsjettår.  

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

Kortsiktige finansielle aktiva 
Ringerike kommune har til en hver tid i 2012 hatt likviditet til å dekke sine betalings-
forpliktelser ved forfall. Det er vanlig at store virksomheter, som kommunen, har en 
trekkrettighet hos sin hovedbankforbindelse som kan brukes ved behov for likviditet, dvs. 
når kommunen periodevis ikke har nok penger til å betale regninger og lønn. Siden 
Ringerike kommune er i ROBEK-registeret, må en trekkrettighet godkjennes av 
Fylkesmannen.  
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Det ble søkt om 200 millioner kroner i trekkrettighet for 2012. Fylkesmannen godkjente 
dette, men anmodet kommunen om å bruke trekkrettigheten i svært begrenset grad. 
Trekkrettigheten ble ikke benyttet i 2012.  

I hele perioden har all likviditet vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens 
hovedbank. Kommunens hovedbankforbindelse Fokus Bank har endret navn til Danske 
Bank. 

 

 
 
Som det fremkommer av oversikten over, har likviditeten variert gjennom 2012 og var 
best i 2.tertial. Det kan skyldes en forsinket fremdrift på investeringer og 
investeringsutbetalinger. Likviditeten ved utgangen av 2012 er noe bedre enn ved 
utgangen av 2011. Likviditetsgradene er likevel for lave i forhold til anbefalt nivå. Den 
svake likviditeten skyldes flere år med driftsunderskudd og et betydelig bokført 
premieavvik, det vil si at innbetalt pensjonspremie har vært høyere enn beregnet 
pensjonskostnad.  

Ved utgangen av 2011 var akkumulert driftsunderskudd 94,9 millioner kroner, mens 
akkumulert premieavvik var 67,8 millioner kroner inkludert arbeidsgiveravgift. Det 
akkumulerte driftsunderskuddet ved utgangen av 2012 blir først kjent etter at 
årsoppgjørsdisposisjonene er foretatt.  

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

Ringerike kommune har i 2012 ikke hatt langsiktige finansielle plasseringer i form av 
kompliserte instrumenter. Kommunen har imidlertid en rekke eierandeler i selskaper. Av 
disse er eierandelen på 88 % i Ringerikskraft AS den vesentligste. Denne eierandelen er 
oppført i kommunens balanse til en verdi av 140,6 millioner kroner (880 aksjer). Aksjer 
har ikke noe avtalt avkastning, men gir rett til utbytte fra foretaket når slikt blir besluttet 
utbetalt. Ringerike kommunes andel av utbetalt avkastning utgjorde 20,2 millioner 
kroner i 2012. 
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Forvaltningen av finansielle passiva 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 2012: 
 

 
(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.) 

 

Fylkesmannen godkjente låneopptak til finansiering av investeringer på 80,576 millioner 
kroner og 35 millioner kroner i nye startlån i 2012. Lån til investeringsformål og 8,750 
millioner kroner av startlånet ble tatt opp i 1. tertial. De siste 26,250 millioner kronene 
av startlån ble først utbetalt i 3.tertial fra Husbanken, blant annet fordi Husbanken ikke 
hadde tilgjengelige midler tidligere. Låneopptak til investeringsformål ble gjennomført i 
tråd med inngått rammeavtale for kommunale låneopptak, og det ble gjort som et 
serielån i Kommunalbanken med p.t.-rente, det vil si flytende rente.  

I opprinnelig budsjett for 2012 ble det lagt til grunn 42,0 millioner kroner i avdrag på 
investeringslån, noe som innebærer en avdragsutsettelse i forhold til inngåtte 
låneavtaler. Beregnet minimumsavdrag i tråd med Kommunelovens § 50 nr. 7 for 2012 
ble imidlertid 40,4 millioner kroner, altså noe lavere enn opprinnelig budsjett. I 2011 var 
beregnet minimumsavdrag 42,6 millioner kroner, i 2010 var det 44,3 millioner kroner og 
i 2009 var det 47,3 millioner kroner. Det ble betalt ekstraordinære avdrag på startlån til 
Husbanken i 2012 som følge av netto mottatte avdrag startlån i 2011. På bakgrunn av de 
ekstraordinære startlånsavdragene kunne 2 startlån innfris i 2012. 

I henhold til kommunens finansreglement skal gjeldsporteføljen ha en fastrenteandel på 
minimum 25 % (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over). Ved inngangen til 2012 
var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje om lag 50 %. Årets låneopptak til 
budsjetterte investeringer ble inngått til flytende rentebetingelser, likeså de nye 
startlånene i 2012. Et lån i Kommunalbanken har fast rente frem til ny renteregulering i 
november 2013, og derfor er det mindre enn 1 år igjen av bindingsperioden. Det er bare 
lån med rentebinding 1 år frem i tid og over som kan medregnes i beregningen av 
fastrenteandelen. Ved utgangen av 2012 er fastrenteandelen derfor redusert til om lag 
28 %. 

Figurene nedenfor viser henholdsvis utviklingen i kommunens investeringsgjeld og 
startlån i Husbanken de seneste årene:  

 

 
  

(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje
Per 31.12.2011 788,3                   112,1             900,4                          
Årets avdrag 41,0                     4,4                45,4                            
Ekstraordinære avdrag -                       9,6                9,6                              
Årets låneopptak 80,6                     35,0               115,6                          
Per 31.12.2012 827,8                   133,1             960,9                          
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Investeringsregnskapet   
De fleste byggeprosjektene går over flere år, men det er presisert fra Kommunal- og 
regionaldepartementet at investeringsbudsjettet er å anse som årsavhengig på lik linje 
med driftsregnskapet.  I regnskapsmessig forstand skal prosjektene avsluttes årlig.  
Totalkostnadene for de enkelte prosjekter vil være høyere enn det som fremkommer av 
regnskapet for 2012. 

 

Avvik  
Ved utgangen av 2011 var det fortsatt mange investeringsprosjekter som ikke var 
avsluttet, og ble videreført inn i 2012. For å imøtekomme kravet fra Kommunal – og 
regionaldepartementet om årsavhengighet i budsjettet, ble det fremmet to saker for 
Kommunestyret om overføring av prosjekter/ investeringsmidler fra 2011 til 2012  
(sak 156/2011 og sak 50/2012).  Samlet netto økning av investeringsbudsjettet i 2012 
ble 67 millioner kroner.  Dette skyldes avviket mellom regulert og opprinnelig budsjett. 

Dette har igjen skapt en forskyvning i planlagte prosjekter i 2012, som skyves over til 
2013.  Årsaken til avviket skyldes at det gjennom året kommer inn prosjekter fra private 
tiltakshavere, som i utgangspunktet ikke har inngått i den planlagte aktivitet, og som har 
blitt gitt prioritet. 

Dette har man nå tatt konsekvensen av ved at det tilsettes to prosjektledere, en innen 
bygg og en innen selvkostområdet.  

Overføringer fra driftsregnskapet er i det alt vesentlige momskompensasjon 
investeringer, hvor pliktig overføring for 2012 var 60 %.  Avviket skyldes at man ikke har 
klart å opprettholde den investeringstakt som var planlagt. 

Avdrag på lån og mottatte avdrag på lån som føres i investeringsregnspet er Startlån.  
Avviket på disse postene skyldes at innbyggere med startlån har innbetalt større andel 
avdrag eller innfridd lån, som kommunen igjen er pliktig å innbetale til Statens Husbank. 
 

Prosjekt (millioner kroner) Budsjett 2012 Regnskap 2012 

Barnehager:      

Utvidelse/oppgradering barnehager  0,9 1,0 

Hønefoss barnehage  0,8 0,2 

Midlertidig barnehage Heggen 0,0 3,4 

  

(tall i hele 1000)
   Regnskap 2012  Regulert 

budsjett 2012
Opprinnelig 

budsjett 2012
  Regnskap 2011

Investeringer anleggsmidler 71 240,4              165 574,2            101 340,0            71 859,1              
Utlån og forskutteringer   40 472,5              41 963,5              38 300,0              25 132,6              
Avdrag på lån             14 012,9              7 120,0                 4 920,0                 128 641,7            
Avsetninger         8 633,7                 3 051,6                 -                        21 473,7              
Årets finansieringsbehov  134 359,5            217 709,3            144 560,0            247 107,1            

Bruk av lånemidler         -97 500,6             -174 062,6          -115 576,0          -136 352,4          
Salg anleggsmidler      -359,9                  -1 351,6               -                        -78 703,6             
Tilskudd til investeringer -                        -                        -                        4 766,5                 
Motatte avdr utlån -19 374,4             -9 728,5               -4 464,0               -17 269,7             
Andre inntekter    -118,9                  -                        -                        -1 592,0               
 Sum ekstern finansiering -117 353,7          -185 142,6          -120 040,0          -229 151,2          

Overført fra driftsregn.  -5 549,2               -11 220,0             -11 220,0             -3 261,2               
Bruk av avsetninger        -11 456,5             -21 346,7             -13 300,0             -14 694,7             
Sum finansiering      -134 359,5          -217 709,3          -144 560,0          -247 107,1          
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Prosjekt (millioner kroner) Budsjett 2012 Regnskap 2012 

Skoler:      

Hallingby skole utbygging 1,9 0,4 

Oppgradering skoler  1,0 2,2 

PC elever i ungdomsskolen  2,7 2,7 

Universell utforming Ullerål skole 15,0 4,9 

Universell utforming Kirkeskolen 1,5 0,9 

Idrett:      

Ny gressmatte stadion, inkl. midlertidige tiltak stadion  0,6 -1,8 

Heradsbygda idrettsanlegg 1,0 0,2 

Flerbrukshall  6,6 1,1 

Helse og omsorg:      

Helseområdene - påkostning/utstyr  1,7 1,6 

Heis Tyribo  1,1 1,2 

Felles – administrasjon mm:      

IKT - investeringer  9,7 10,1 

Kirkebygg  1,0 1,6 

Urnelund Hønefoss kirkegård 1,3 1,7 

Egenkapitalinnskudd KLP  3,7 3,7 

Aksjer Ringerike kultureiendom 3,3 3,3 

Maskinpark/biler mm:      

Maskinpark Teknisk  1,1 0,9 

Utstyr renhold og vaktmestere  0,3 0,3 

Veier etc:      

Kommunale veier - oppgradering 1,1 0,4 

Gatelys - oppgradering 0,7 0,6 

Oppgradering Pottemakerbakken 4,3 3,6 

Utbedring Tyristrandgata 2,8 0,3 

Rentable investeringer - Vann, avløp, rens:      

Hovedplan vann  1,5 0,0 

Hovedplan avløp  1,3 0,3 

Utskifting vannledninger  3,8 2,0 

Utskifting avløpsledninger  5,2 2,2 

Miljøgate Tyristrand  0,7 0,4 

Slamfortykker Monserud  6,9 0,0 

Renseanlegg Monserud 1,5 0,9 

Krokenveien etappe 2 vann- og avløpsledninger  1,0 0,8 

Krokenveien vann/overvannledninger  0,6 0,6 

Nytt SD-system vann 4,8 0,5 

Nytt SD-system avløp 7,2 1,1 

Ringerike vannverk grunnerverv/klausuler 1,0 0,6 

Ringerike vannverk høydebasseng, manganfjerning  1,6 0,1 
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Prosjekt (millioner kroner) Budsjett 2012 Regnskap 2012 

Sanering Flattum - Hov 11,4 7,0 

Ask-Muggerud vannledninger 6,5 1,2 

Ask-Muggerud avløpsledninger 3,2 0,7 

Vannverk Nes i Ådal 4,9 0,0 

Ramsrud/Kjeldsbergsvingene vann/avløp 0,8 0,8 

 

Flerbrukshall 
I 2012, ble det vedtatt å etablere flerbrukshallen som aksjeselskap. Deler av budsjettet 
fra 2012 omfatter kommunens aksjekapital. Aksjekapitalen utbetales når selskapet er 
stiftet i 2013 

Oppgradering skoler 
I 2012 ble det gjennomført en rekke mindre tilpasninger i skoler knyttet til elever med 
spesielle behov. Blant annet er lyd- og lysforhold utbedret i en rekke undervisningsrom. 
På Hov ungdomsskole ble det oppført nye lydisolerte vegger mellom enkelte klasserom 
for å bedre læringsforholdene. 

Budsjettet for 2012 ble overskredet. Merforbruket dekkes inn over tildeling for 2013. 

Oppgradering barnehager 
I 2012 ble fallunderlag av sand og bark i en rekke barnehager skiftet ut til fallunderlag av 
støtdempende fallmatter. Dette ble gjennomført for å ha et sikkert underlag uavhengig 
av temperatur og som krever mindre vedlikehold enn sand og bark. I tillegg ble det kjøpt 
inn to nye utvendige klatreapparater til Heradsbygda barnehage. Budsjettet for 2012 ble 
holdt.  

ENØK 
I 2012 ble det montert inn luft - luft varmepumper i 6 barnehager som fra før har 
elektriske oppvarmingskilder. Dette gjelder Eikli, Hallingby, Haug, Heradsbygda, Veien og 
Tyristrand barnehager. Investeringen vil medføre at kostnadene til elektrisk oppvarming 
reduseres med ca. kr 120.000,- årlig. Investeringen er beregnet å være nedbetalt innen 
ca. 4,5 år. 

Oppgradering kommunens hytter 
I 2012 ble oppgradering Røsholmvillaen og Skandinavien fullført. Oppgraderingen 
innebar blant annet at hyttene ble utrustet med nye gassanlegg og solcelledrevne 
elektriske belysningsanlegg. 

Heis Tyribo 
Ny heis ble anskaffet og satt i drift på Tyribo i 2012. For prosjektet ble det et merforbruk 
på kr 97.000,- 

Universell utforming Ullerål skole 
Forprosjekt, gjennomføring av anbudskonkurranse, kontraktskrivning og oppstart 
byggearbeider ble gjennomført i 2012. I henhold til betalingsplan vil hoveddelen av 
utebalingen finne sted i 2013. Bygget er kontraktsfestet med ferdigstillelsesdato 8. juli 
2013.  

Universell utforming Kirkeskolen 
I 2012 ble det tilrettelagt for mottak av en ny elev med spesielle behov. Den aktuelle 
eleven hadde blant annet behov for døråpner på ytterdører og eget utstyrsrom/stillerom. 
For å løse dette måtte paviljongen på Kirkeskolen utvides med to moduler. Disse ble tatt 
i bruk i august 2012. I 2013 vil gjenstående arbeider med blant annet installering av heis 
utføres.  
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Utskiftning heiser 
Det ble ikke aktuelt å skifte ut flere heiser i 2012 enn i prosjekt 0214. Det ble derfor ikke 
ført kostnader på prosjektet. 

Midlertidig barnehage Heggen 
I 2012 ble midlertidig 1-avdelings barnehage etablert på Heggen til en kostnad av ca. 2,3 
millioner kroner. Barnehagen har et uløst behov knyttet til ventilasjon. Dette må løses i 
2013. Barnehagen kan med beskjedne budsjettmidler utvides til 3 avdelinger.  

Miljøgate Tyristrand 
Prosjektet har vært et samarbeid med Statens vegvesen, med kommunen som 
byggherre. Anlegget ble påbegynt i juni 2011 og ble ferdigstilt våren 2012. Noen mindre 
utbedringer av anlegget gjenstår. 

Økonomisk er prosjektet gjennomført innenfor gitt bevilgning. Kommunen har gjennom 
prosjektet forskuttert kostnader for vegvesenet. Noe ble krevd i 2012, mens resterende 
vil bli krevd i 2013 på grunn av budsjettering hos vegvesenet. 

Sanering Flattum-Hov 
Prosjektet er et samarbeid mellom Hønefoss Fjernvarme, Hadeland og Ringerike 
Bredbånd og kommunen, med kommunen som byggherre. Prosjektet ble startet mai 
2012 med planlagt ferdigstillelse desember 2012. Ferdigstillelsen har imidlertid blitt 
forskjøvet til mars 2013 blant annet på grunn av problemer med grunnforholdene og en 
utvidelse av prosjektet. 

Prosjektets økonomiske ramme har blitt utvidet på grunn av økte kostnader i forbindelse 
med grunnforholdene og utvidelsen av prosjektet. 

Øvre Hønengata 
Prosjektet er et samarbeid med Statens vegvesen. Anleggsstart var planlagt i 2013, men 
prosjektet har blitt utsatt på grunn av manglende bevilgning til prosjektet i Buskerud 
fylkeskommune. Kommunens andel i prosjektet er ferdig prosjektert, men endelig avtale 
med Statens vegvesen er ikke inngått.  
Prosjektet har fått avsatt midler til oppstart i 2013. Tidspunkt for oppstart er uvisst 

Hov Allé 
Prosjektet er et tiltak i Hovedplan avløp. Anlegget har blitt prosjektert i forbindelse med 
prosjektet i Øvre Hønengata, da det er tilrettelagt for at deler av overvannet i Hønengata 
skal ledes via Hov Allé. Planlagt anleggsstart er høsten 2013. Prosjektet kan utføres 
uavhengig av prosjektet i Hønengata. 

Osloveien-Eikliveien 
Prosjektet er et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Benterud Utbygging og 
kommunen. Det nye lyskrysset med tilhørende veg skal gi ny adkomst for Hønefoss 
videregående skole og nytt boligområde på Benterud. Prosjektet er ferdig prosjektert, og 
anleggsstart er planlagt våren 2013. Prosjektet bekostes av fylkeskommunen og 
Benterud Utbygging, mens kommunen skal være tiltakshaver. 

Pottemakerbakken 
Prosjektet ble påbegynt i marken i desember 2012 og forventes sluttført våren 2013. 
Dette er et samarbeidsprosjekt med Hønefoss Fjernvarme AS, gårdeiere og Stiftelsen 
Glatved Brygge med hensyn til utforming tilpasset nærmiljøet. 

Hovedplan vann 
Dette er en sekkepost hvor det hentes finansiering til tiltakslistene som ligger i 
hovedplanen og gjennomføres etter prioritetsliste. 
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Hovedplan avløp 
Dette er en sekkepost hvor det hentes finansiering til tiltakslistene som ligger i 
hovedplanen og gjennomføres etter prioritetsliste. 

Fellesprosjekter Hønefoss 
Dette er finansieringspost for Ringerike kommunes andel i fellesprosjekter med Hønefoss 
Fjernvarme AS.  

Utskifting vannledninger 
Finansiering av akutte utskiftinger av vannledninger. Finansieringsposten brukes også for 
å kunne finansiere utskifting av vannledninger når akutte behov oppstår med 
avløpsledninger. Dermed kan man skifte både vann, avløp og overvannsledninger når 
man først graver. 

Utskifting avløpsledninger 
Tilsvarende funksjon som for 0376 Utskifting vannledninger. 

Slamfortykker Monserud 
Prosjektet er en kapasitetsutvidelse av slambehandlingen i anlegget. Imidlertid har 
kommunestyret lagt opp til en utbyggingsprosess i sentrum av Hønefoss som vil betinge 
en langt mer omfattende utvidelse av Monserud renseanlegg. 

Prosjektet er derfor satt på vent mens en utreder kapasitetsbehovet på Monserud som 
følge av ny kommuneplan. 

Byfornyelse 
Disse midlene disponeres av en arbeidsgruppe i Ringerike utvikling. For 2012 har midlene 
gått til prosjekt med lekeapparater på Søndre Torg (ikke opparbeidet ennå) samt 
delfinansiering av Pottemakerbakken. 

Maskinpark teknisk 
Det er skiftet ut en «minitraktor» samt en del utstyr. Salg av brukt utstyr har styrket 
kontoen og er overført 2013. 

Kommunale veier  
Forsinkelse i forbindelse med asfaltering fra entreprenør samt tilskudd fra 2011 fra 
Statens vegvesen utbetalt i 2012 bidro til at forbruket på denne kontoen ble ca. 0,4 
millioner av en bevilgning på 1,1 millioner Overskytende er overført 2013. 
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ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER 

Rådmannens ledergruppe og stab, strategiske tiltak 
Rådmann og stab er kommunens administrative og strategiske ledelse. Oppgavene er 
knyttet til koordinering og samordning av administrativ og politisk virksomhet samt 
utviklingsrettede oppgaver mot Ringerikssamfunnet og organisasjonen. Under Rådmann 
og stab er det også knyttet midler til strategiske utviklingstiltak på tvers av 
organisasjonen og mot Ringeriksregionen.   

I rådmannens stab ligger også det strategiske arbeidet for informasjon og 
kommunikasjon internt og eksternt, samt medierådgiving for ledelsen. 

Merforbruk i forhold til budsjett på 1,4 millioner kroner skyldes at det ikke fullt ut har 
vært mulig å innfri innsparingskravet på 3 millioner kroner i forhold til reduksjon i 
årsverk. 

Støtteenheter 
De administrative støtteenhetene arbeider på oppdrag fra rådmannen og leverer 
tjenester til de tjenesteytende virksomhetene. Området har løpende driftsoppgaver og 
rådgivende tjenester. 

Avdeling for lønn og personal, innkjøp, regnskap, skatt og avgift, budsjett og analyse, IT, 
samt kommuneadvokatene, ligger her. I tillegg til øvrige forvaltnings- og fellestjenester 
som sentralt arkiv, politisk sekretariat og servicetorg. Her utføres også lovpålagte 
publikumsrettede oppgaver som skatteoppkreverfunksjonen, overformynderi, 
valgavvikling mv. 

Økonomiavdelingen har ansvaret for føring av kommunens regnskaper, skatteinnkreving, 
skatteregnskap, arbeidsgiverkontroll, avgifter, innkjøp samt budsjett- og analyse. 

Organisasjons- og personalavdelingen har overordnet ansvar for lønn og 
personalforvaltning, kompetanse- og organisasjonsutvikling, HMS, rekruttering samt 
nærværsarbeid. 

Forvaltning og drift består av funksjoner som dokumentsenteret (post og arkiv), politisk 
sekretariat og Servicetorget.  Tjenesten har også ansvaret for valgsekretariat, 
beredskapssekretariat samt behandling av skjenke-, salgs- og serveringsbevilgninger.  I 
tillegg ligger fellesutgifter som forsikringer, kontingenter til bl.a. KS, og portoutgifter og 
rådhusforvaltning. 

IT-avdelingen har ansvar for telefoni og drift av samtlige datasystemer. 

Mindreforbruket er på 2,6 millioner kroner samlet for dette rammeområdet. Dette 
skyldes vakanse i stillinger og sykelønnsrefusjoner hvor det ikke har vært satt inn 
vikarer. I tillegg er det reduserte kostnader på forsikringer. 

Aktiviteter i 2012 

Portal og innbyggerdialog 
Åpenhet i forhold til innbyggerne og media har vært prioriterte områder også i 2012.  
Innbyggerne våre forventer at også offentlig sektor tilbyr sine tjenester både på nett og 
som nedlastbare løsninger på mobiltelefoner og lesebrett.   

Elektroniske skjemaer for de mest brukte tjenester er tilgjengelig på nett. Digitalt 
førstevalg setter nye krav til våre interne rutiner og fordrer en raskere rutineendring enn 
vi hittil har sett. 

Målet er å gjøre det enklere for innbyggerne å orientere seg om hvilke tjenester som 
tilbys, og hvilket innhold tjenesten har. 
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Grunnarbeidet med pålogging via MinId er gjennomført. 

Sosiale medier 
Bruken av sosiale medier har hatt en rask utvikling.  Strategisk bruk av sosiale medier vil 
være en viktig kanal for informasjon til kommunens innbyggere og et viktig verktøy i 
arbeidet som pågår med omdømmebygging. Ringerike kommune bruker i tillegg til 
nettsiden både Facebook og Twitter som informasjonskanal. 

Kommunikasjonsarbeidet 
• Økt bruk av intranett som den viktigste kommunikasjonskanalen for ansatte 
• Mer bevisst bruk av internett som kommunens viktigste kommunikasjonskanal 

utad  
• Mer bevisst bruk av media som en informasjonskanal 
• Flere runder med åpne informasjonsmøter for ansatte 
• Medietreningskurs for virksomhetsledere og nøkkelpersonell er gjennomført 
• Økt bruk av Facebook som en av kommunens viktigste kommunikasjonskanaler 
• Flere enheter har tatt i bruk Facebook som formidlingskanal 

Slutt på bokføring av regnskap for Hole kommune 
Ringerike kommune har de siste 7 år hatt oppdraget med å bokføre regnskapet for Hole 
kommune.  Etter enighet mellom kommunene ble avtalen sagt opp og avsluttet ved 
utgangen av 2012.  Ringerike kommune skal fortsatt ivareta skatteoppkreverfunksjonen 
for Hole kommune. 

Overformynderiet 
Overformynderiet har i 2012 hatt ansvar for 490 personer, og har hatt oppfølging og 
ansvar for 287 hjelpeverger.  Overformynderiet behandlet i 2012 482 saker mot 471 
saker i 2011. At det ikke er større økning i saker behandlet i 2012 skyldes at man har 
valgt å behandle flere søknader fra samme person under samme saksnummer. Antall 
behandlede søknader er fortsatt økende fra tidligere år. 

Fra 1. juli 2013 skal Fylkesmannen overta ansvaret for overformynderiene, noe som er 
en konsekvens av den nye vergemålsloven. Overføring av overformynderiet til 
Fylkesmannen har medført og medfører merarbeid da alle saksmapper skal digitaliseres.  
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OPPVEKST OG KULTUR 
Oppvekstområdet består av barnehager, skoler, PPT, Læringssenteret for voksne, og 
kulturområdet med blant annet bibliotek og kulturskole. 

I Ringerike kommune er det 11 kommunale barnehager, 13 private barnehager og 8 
private familiebarnehager. Høsten 2012 ble det etablert 24 nye barnehageplasser for å gi 
plass til de med rett til det etter barnehageloven. I forhold til de private aktørene, gir 
kommunen blant annet tilskudd og har et tilsynsansvar.  

Videre er det tre ungdomsskoler, fire kombinerte skoler, 9 barneskoler og et kommunalt 
spesielt tilrettelagt tilbud til elever på ungdomstrinnet. Det er skolefritidstilbud ved alle 
skoler (13) med elever på barnetrinnet. Kommunen har også ansvaret for 
voksenopplæring. 

 

 
*) Barnehagesektoren ble rammefinansiert fra og med 01.01.2011 

Barnehager 
Ringerike kommune innfrir kravet om barnehagedekning slik det er definert i loven. 
Forutsetningen for barnehageplass er at søkere må være bosatt i Ringerike kommune 
innen august, ha søkt om barnehageplass innen 1. mars og at barnet fyller ett år innen 
1. september samme høst som barnet begynner i barnehagen.  

Det er noen flere private enn kommunale barnehageplasser i Ringerike. Pr. 15.12.12 
hadde totalt 1368 barn i Ringerike barnehageplass. Av disse gikk 600 i kommunale 
barnehager og 766 i private barnehager. 

Den absolutte dekningsgraden kan defineres som antall barn i barnehage i forhold til det 
totale antall barn i den aktuelle aldersgruppen i kommunen. Av barn over 3 år går drøyt 
95 % i barnehagen, av barn under 3 år går drøyt 75 % i barnehagen. Det er naturlig nok 
de yngste i den gruppen som trekker ned dekningsgraden.  

Førskolelærerutdanning/mangel på førskolelærere  
Pr 15.12.12 hadde Ringerike 4,4 stillinger med dispensasjon for førskolelærere i private 
barnehager. Ringerike kommune startet høsten 2007 førskolelærerutdanning for 
assistenter med fast jobb i barnehage. Assistentene ble ferdig utdannet førskolelærere 
våren 2011. Ringerike kommune har derfor hatt full dekning av førskolelærere i 
kommunale barnehager fra august 2011. Dette er viktig for kvalitetssikring av tilbudet i 
barnehagene. 

Kompetanseheving  
Høsten 2011 hadde alle barnehageansatte kurs med LØFT-metodikk (LØsningsFokusert 
Tilnærming), med fokus på hva barn mestrer og hvordan de kan lære nye ferdigheter. 
Dette arbeidet er videreført i 2012 med spesielt fokus på bevisstgjøring av voksenrollen 
forankret i barnehagens pedagogiske grunnsyn. Styrerne i de kommunale barnehagene 
har også deltatt på to seminarer sammen med rektorene hvor ledelse har vært tema. 
 

år 2012 2011 2010
Utgifter:
Lønnskostnader, fratrukket sykelønnsrefusjon 348 027 251kr  332 003 273kr  319 117 574kr  
Utgifter til innkjøp 38 811 323kr    39 378 069kr    36 529 583kr    
Overføringer til private/ kjøp av tjenester og mva 125 425 729kr  110 287 945kr  90 481 213kr    
Inntekter:
Foreldrebetaling og andre salgsinntekter 41 952 905kr    38 949 992kr    36 863 259kr    
Statstilskudd, mva-refusjon, andre overføringer og refusjoner * 31 088 819kr    33 172 654kr    150 103 090kr  
Kommunens faktiske driftskostnad 439 222 579kr  409 546 641kr  259 162 021kr  

Driftsregnskap  -  Oppvekst og kultur
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Kommunale barnehager fikk våren 2011 vedtatt en felles handlingsplan for barnehagen. 
Det fortsettes et samarbeid med private barnehager i forhold til felles fokus for 
kompetansehevingstiltak. Planen er også presentert som retningsgivende for de private 
barnehagene, siden det er et politisk vedtatt dokument om kvalitet for barn i barnehager 
i Ringerike kommune. 

Grunnskolen 
Grunnskolen har i 2012 hatt fokus på elevenes læringsmiljø i tråd med «Handlingsplan 
for grunnskolen 2011-2013» og ny «Trivselsplan for grunnskolen". Det har vært jobbet 
med klasseledelse og relasjoner, og det har vært et økende fokus på arbeidet mot 
mobbing og krenkende adferd. 

På resultatsiden har elevene i grunnskolen vist prestasjoner på de nasjonale prøvene i 
grunnleggende ferdigheter i engelsk, lesing og regning omtrent på landsgjennomsnittet. 

Når det gjelder trivsel og motivasjon viser elevundersøkelsen at elevene på Ringerike 
scorer over landsgjennomsnittet.  

I tråd med opplæringsloven ble det også i 2012 laget ”Tilstandsrapport for grunnskolen i 
Ringerike kommune ”. Rapporten ble behandlet i politiske organer. Den inneholder mer 
utfyllende opplysninger om resultater og grunnlagsinformasjon enn det som gjengis i 
denne årsrapporten for Ringerike kommune. 

Elevtallsutvikling:  
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Barnetrinnet 2236 2160 2153 2148 2160 2164 

Ungdomstrinnet 1072 1087 1073 1053 1023 1001 

Totalt 3308 3247 3226 3201 3183 3165 

Tallene er tatt fra GSI, registrering pr. 01.10.2012 

Elevtallet i grunnskolen er relativt stabilt, men tendensen viser også i 2012 en nedgang 
på 18 elever. 

Ringerike kommune har lavere kostnader pr elev enn sammenlignbare kommuner, og 
kostnadene ligger også under både fylkes- og landsgjennomsnittet. Skoleskyssutgiftene 
er noe høyere enn sammenlignbare kommuner. 26 % av grunnskoleelevene i Ringerike 
hadde rett til skoleskyss i 2012.  

I Ringerike får et antall minoritetsspråklige elever noe støtte av tospråklige lærere inntil 
de kan følge og få utbytte av den ordinære undervisningen. I 2012 fikk 74 elever får 2-
språklig opplæring og 183 elever får særskilt tilrettelagt norskopplæring. Ingen elever får 
morsmålsundervisning. 

Læringsresultater - kartleggingsprøver/nasjonale prøver  
Som et ledd i kommunens kvalitetssystem gjennomføres nasjonale prøver. 
Landsgjennomsnittet for alle disse prøvene er 2,0 Resultatene på nasjonale prøver for 5. 
trinn i 2012 ble slik: 

 

5.trinn 2008 2009 2010 2011 2012 

Engelsk Ringerike 2,0 2,1 2,1 x 2,0 

Lesing Ringerike 1,9 2,1 2,1 1,9 2,0 

Regning Ringerike 1,9 2,1 2,1 2,0 2,1 
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Resultatene på 5. trinn i Ringerike var likt med landsgjennomsnittet på den nasjonale 
prøven i engelsk og lesing og litt over landsgjennomsnittet i regning. 

Elevene på 8. trinn i Ringerike presterte litt under landsgjennomsnittet på de nasjonale 
prøvene i de grunnleggende ferdighetene i regning og litt under i engelsk og lesing 
høsten 2012. 

Eksamenskarakterer for avgangselever på 10. trinn 
Avgangselevene på 10. trinn har skriftlig eksamen i ett fag hver. Resultatene i 2012 var 
over landsgjennomsnittet i norsk, som gjennomsnittet i engelsk, og under 
gjennomsnittet i matematikk. 

Spesialundervisning 
Et økende antall elever i hele landet får spesialundervisning. Økningen er større i 
Ringerike enn i landet for øvrig. 11,5 % av elevene i kommunen mottok 
spesialundervisning høsten 2012. Kommunen har deltatt i et KS-nettverk sammen med 
andre kommuner for å se på denne utviklingen og hva en kan gjøre for å endre trenden. 

Elevundersøkelsen 
Elevundersøkelsen gir tilbakemelding på elevenes subjektive oppfatning av egen 
læringssituasjon på 7. og 10. trinn. Resultatene fra undersøkelsen gir skolene et godt 
utgangspunkt for videre utvikling av et godt læringsmiljø og et godt samarbeid med både 
elever og foresatte. 

Elevundersøkelsen har en skala fra 1-5. Jo høyere tall jo bedre, bortsett fra spørsmål om 
mobbing der det er mindre mobbing jo lavere tallet er. 

Resultatene i Ringerike i 2012 var svært positive, og ligger over landsgjennomsnittet. 
Elevene trives bra, er motiverte, opplever at elevdemokratiet fungerer. Det meldes om 
mindre mobbing sammenlignet med landet førøvrig. Undersøkelsen viser små endringer 
fra 7. til 10. trinn på hvordan elevene opplever skolehverdagen. 

7.trinn Ringerike Hele landet 

 Sosial trivsel 4,6 4,4 

 Trivsel med lærerne 4,4 4,1 

 Mestring 3,9 3,9 

 Faglig utfordring 4,2 4,0 

 Elevdemokrati 4,1 3,6 

 Fysisk læringsmiljø 3,4 3,2 

 Mobbing på skolen 1,3 1,4 
 Motivasjon 4,3 4,2 

 Faglig veiledning 3,7 3,4 

 

1

1,2
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Side 33 av 355



Ringerike kommune 
Årsrapport 2012 

 

Side 28 
 

 

Skolefritidsordningen (SFO) 
Alle skoler med barnetrinn har en skolefritidsordning (SFO) for elever på 1.-4. trinn før 
og etter skoletid. 882 elever deltar, og 226 av disse er 1.trinnselever. SFO er finansiert 
av egenbetaling. I SFO er barna aktive i lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Alle SFO-ansatte 
ble høsten 2012 kurset i LØFT-metodikk. 

Leksehjelp 
Kommunens gratis leksehjelptilbud for elever på 1.-4. trinn blir organisert sammen med 
skolefritidsordningen. Elevene blir tilbudt 8 timer leksearbeid i uken, fordelt over 4 år. 
625 elever deltar på leksehjelp skoleåret 2012-2013. 

IKT i skolene 
IKT blir brukt som et aktivt verktøy i læringsarbeidet. Alle elever på ungdomstrinnet har 
bærbar PC, og elevene rapporterer om mer PC-bruk her sammenlignet med lands-
gjennomsnittet.  

Skolebygg og skolestruktur 
Ved Ullerål skole fortsatte oppgraderingen. Et nytt inngangsparti ble påbegynt og skal stå 
ferdig høsten 2013. Det ble og igangsatt et nytt utredningsarbeid om fremtidig 
skoleløsning i Hønefoss. 
 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
PPT er kommunens rådgivende organ i forhold til barn og unge som har behov for 
spesiell tilrettelegging i barnehage og skole. Tjenesten skal utarbeide sakkyndige 
vurderinger der loven krever det, samtidig som den skal hjelpe skolene med 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. PPT og oppgavene tjenesten er satt til å 
jobbe med, er hjemlet i opplæringslovens § 5. 

 

Arbeidsrutiner internt 
PPT har tett samarbeid med barnehagene og skolene, med stor grad av systemarbeid. 
Henviste saker til PPT for utredning påbegynnes innen 3 måneder etter at de er mottatt. 
Hver skole har sin kontaktperson fra PPT.  
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Utvikling 
PPT er en proaktiv tjeneste gjennom å ha: 

• Faste kontaktpersoner fra PPT på skolene 
• Mer fokus på systemarbeid for å imøtekomme behov hos flere barn og 

skoleutvikling innenfor emnene tilpasset opplæring og spesialundervisning 
• Fokus på tilpasset opplæring for alle 
• Tettere dialog med andre virksomheter som arbeider med barn og unge gjennom 

prosjektet ”Helhetlige tiltak for barn og unge” 
• Deltagelse i arbeidet med å organisere Oppvekstkonferanse  
• Aktiv tilstedeværelse i grupper og utvalg som omhandler barn og unges 

oppvekstkår samt kommunens utvikling (blant annet 22. juli-gruppe, 
koordinerende enhet og lignende)  

Bemanning 
Det har gjennom flere år vært utfordrende å rekruttere medarbeidere til PPT. 1. august 
2011 økte bemanningen til PPT med en fagstilling etter vedtak i kommunestyret.  
Pr. 01.12.12 er det besatt 8 fagstillinger og 1 stilling merkantil. 

Tjenesten skal dekke 17 skoler (inklusive privat Steinerskole), voksenopplæring og 32 
barnehager (kommunale og private). 

Nøkkeltall 
Innenfor totale antall henvendelser ligger det både system- og individbestillinger. 

 2010 2011 2012 

Totalt antall aktive individsaker 597 597 574 

Totalt antall henvisninger for utredning 140 154 138 

Totalt antall henvendelser for tverrfaglig vurdering 130 131 100 

Totale henvendelser 270 285 238 

 

Læringssenteret for voksne 
Ringerike kommune inngikk nye samarbeidsavtaler med Hole og Jevnaker august 2011 
om grunnskoleopplæring, introduksjonsprogram for innvandrere og norskopplæring for 
innvandrere. Økonomisk sett har det interkommunale samarbeidet gitt kommunen bedre 
rammebetingelser for driften av Læringssenteret i 2012. 

Spesialundervisning  
Opplæringen gis i data, lesing og skriving, engelsk, matematikk og praktisk regning, 
allmennkunnskap, kommunikasjon og strategier for mestring av dagliglivet. Kurs og 
enkelttimer gis over kortere eller lengre perioder. I tillegg tilbyr skolen logopeditjeneste. 

Grunnskole  
Pr i dag er alle elevene minoritetsspråklige og flere planlegger å ta videregående 
opplæring etterpå. I tillegg til grunnskolefagene har det vært tilbud i data og grunnkurs. 
Elevene kan velge om de vil være deltakere på de ulike kursene, som regel over ett eller 
to år eller de kan melde seg opp som privatister.  

Mange minoritetsspråklige elever mangler basiskunnskaper i flere fag. Derfor ble det 
også i 2012 gitt grunnskoletilbud på lavere nivå (1-7.trinn) i fagene norsk, matematikk, 
engelsk og naturfag/samfunnsfag. Dette tilbys både grunnskoleelever og 
introduksjonsdeltakere.  
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Norsk og samfunnskunnskap  
Nye deltakere i Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR), ankommet Norge etter 1. 
september 2005 fikk rett og plikt til 300 timer norsk og samfunnskunnskap. Fra 1.1.2012 
ble det endret til rett og plikt til 600 timer. NAV har i visse tilfeller gitt tilskudd til støtte 
til norskopplæring for deltakere som ikke har rett på gratis norskopplæring.  

Antall innvandrere som begynner på norskkurs er stort sett stabilt, selv om vi har merket 
en økning av arbeidsinnvandrere og familiegjenforente den senere tiden.  

Deltakere som har behov for 50 timer samfunnskunnskap får det tilbudet i Drammen.  

Kurset koster Ringerike kommune ca. 250 000 kroner pr år i tillegg til transport.  

Introduksjonsprogram for flyktninger   
Programmet går over to år og inneholder språkopplæring, kunnskap om arbeidslivet og 
det norske samfunnet rettet mot jobb og skole, deltakelse helt eller delvis i grunnskole 
for voksne, og helsefremmende tiltak som bl.a. ukentlige treninger. 

Noen deltakere har vært ute i språkpraksis og arbeidspraksis i kommunale og private 
bedrifter. Det er etablert samarbeid med Menova der introduksjonsdeltakerne arbeider 3 
uker i sommerferien. I tillegg har Frivilligsentralen i Ringerike i samarbeid med 
Læringssenteret opprettet et aktivitetstilbud for flerkulturelle kvinner. Hvalsmoen 
transittmottak har også tatt inn en del elever i arbeidspraksis.  

Det er utfordringer knyttet til å skaffe nok praksisplasser. Totalt har 73 personer deltatt i 
programmet i 2012, 59 fra Ringerike, 6 fra Hole og 8 fra Jevnaker. 25 nye startet opp i 
2012 og 25 avsluttet i 2012. 

Nøkkeltall Voksenopplæringa 
Det har vært gitt opplæring over kortere eller lengre tid til: 

 Vår 2012 Høst 2012 

Spesialundervisning * 52 (både vår og høst) 

Eksamensrettet grunnskole 15 10 

Grunnskole (1-7) 35 38 

Norskopplæring for innvandrere 209 228 

Introduksjonsprogrammet både vår og høst) 

*Tallmaterialet for spesialundervisningen omfatter også Læringssenterets tilbud innenfor områdene 
afasi, ervervede skader, lese- og skrivevansker og nevrologiske skader.  

Kultur 
Ringerike har stor bredde i sitt kulturliv med mange nasjonaliteter representert. Kultur 
og kulturaktiviteter er viktig for samfunnsutviklingen og et godt virkemiddel for å skape 
«et bedre sted å være». Gjennom kultur oppleves glede, trivsel og sosialt fellesskap. 
Kommunen har et rikt organisasjonsliv med mange frivillige lag og foreninger. 

Kommunens kulturtjeneste skal tilrettelegge for kulturformidling, kulturutøvelse og 
idrettsutøvelse, og stimulere til aktiviteter og opplevelser innenfor kultur gjennom 
økonomisk støtte og samarbeid med frivillige organisasjoner. Regionalt samarbeider 
kulturtjenesten med kommunene Hole og Jevnaker.  

Kulturtjenesten har en kulturadministrasjon som er kommunens forvaltningsorgan for 
idretts- og kulturliv. I kulturtjenesten inngår kulturskole, bibliotek, Riddergaarden og 
Ringerikshallen. 
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Den kulturelle skolesekken (DKS) 
Alle grunnskoleelevene fikk skolebesøk av Brageteatret, Pilotgalleriet, Rikskonsertene og 
Litteratur. I tillegg fikk elevene et variert tilbud av forestillinger og aktiviteter fra lokale 
kulturkrefter i forbindelse med kommunens egen skolesekk.  

Den kulturelle spaserstokken 
Dette er et kulturtilbud til eldre, særlig ute på institusjonene. Det ble gjennomført 6 
konserter i 2012. Den kulturelle spaserstokken er et samarbeid mellom kommunene 
Jevnaker, Hole og Ringerike. 

Arrangementer og tiltak 
Arrangementer og konserter ble gjennomført i blant annet Ringerike bibliotek, 
Riddergaarden og andre sentrale lokaler i byen.  

Ungdommens kulturmønstring  
UKM ble arrangert i februar, og er et arrangement med lange tradisjoner. 

Kunst rett vest 
Ringerike kommune er en del av ”Vestregionen”, et samarbeid mellom 16 kommuner. 
Ringerike er dermed en del av kunstsatsningen ”Kunst rett vest”. Det betyr at 
Ringerikskunstnere kan søke om å få delta på utstillingene. Det var 3 lokale kunstnere 
som ble antatt til utstillingen i 2012. Åpningsutstillingen var i Galleri Trafo i Asker. 

Pilegrimsleden  
Det ble i 2012 utarbeidet en brosjyre som viser Pilegrimsleden gjennom Ringerike. 
Kulturtjenesten og Teknisk tjeneste samarbeider om å vedlikeholde leden. 

Idrett 
Kulturadministrasjonen forvaltet i 2012 utleie av Ringerikshallen og behandlet generelle 
idrettssaker og søknader om spillemidler. Kontakt med Ringerike Idrettsråd, idrettslag og 
- foreninger ble også i varetatt.  

Kulturskolen 
Kulturskolen tilbyr undervisning i musikk og visuell kunst. Skolen har fokus på 
enkeltundervisning og gruppeundervisning for barn og unge i disse disiplinene. Elever og 
ansatte deltar i ulike kulturelle aktiviteter og bidrar til et aktivt kulturliv i regionen. 

Kulturskolen leier ut dirigent til Austjord musikkorps og til Hønen Gård Bo- og 
mestringssenter, samt lærer til Hole Kulturskole.  

Kulturskolen samarbeider med Hole og Jevnaker kulturskoler. I 2012 omfattet 
samarbeidet prosjekter som orkester, storband/kor, lærerkrefter og fellesbidrag inn mot 
Krafttak for kultur. 

Ny rektor ble ansatt i august. Definerte fokusområder for kulturskolen fra høsten 2012 
har vært «Synlighet, Aktivitet og Medbestemmelse».  

Det er påbegynt et tettere samarbeid med biblioteket som visningsarena og det 
planlegges flere samarbeidsprosjekter (Aktivitet). Det er innført faste konferansetimer for 
å sikre kommunikasjon mellom hjem-elev-lærer (Medbestemmelse). 

Nøkkeltall kulturskolen 

  Musikk Kunstfag Korps 
 

Venteliste TOTAL 
Elever 199 35 58 

 
58 292 

 
Musikk Kunstfag Subs Salg Salg Adm. TOTAL 

Bemanning 5,22 0,24 0,47 0,32 0,98 7,23 
 Musikk Kunstfag Salg   TOTAL 
Årstimer 3445 171 538   4154 
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Bibliotek 
I tillegg til hovedbiblioteket i Hønefoss er det bibliotekfilial på Sokna og Nes i Ådal. 

Bokbussen i Buskerud besøker 14 stoppesteder i kommunen. Bibliotektjenesten for de 
innsatte i Ringerike Fengsel drives etter avtale med Staten og fengslet. 

Nytt datasystem 
Ringerike bibliotek har skiftet biblioteksystem. 

Arena for læring og kultur 
Alene eller med forskjellige samarbeidspartnere tilbyr biblioteket blant annet: 

• SeniorNett - et samarbeid med SeniorNett Norge. Frivillige veiledere tilbyr 
veiledning i PC bruk og internett en gang i uka.  Det holdes også kurs. Tilbudet er 
beregnet på seniorer/voksne.  Det arrangeres også kveldsmøter med aktuelle 
temaer som er åpne for alle. 

• Opus Ringerike Karrieresenter tar imot voksne og gir karriereveiledning i 
samarbeid med biblioteket.  

• Biblioteket har også deltatt i prosjektet Bibarena, et prosjekt initiert av Buskerud 
fylkesbibliotek, om Studieverksted: et Livslangt læringsprosjekt.  

• ”Historien her vi bor” - lokalhistorisk nettsted for barn i samarbeid med Ringerike 
historielag 

Alle 4. klasser har deltatt i bibliotekets tilbud i den kulturelle skolesekken (DKS). Der 
inngår bibliotekbruk og lesestimulering i form av formidling av bøker som passer for 
denne gruppen. Lån av bokkasse til klassen og personlig lån avslutter besøket. Det er gitt 
brukerorienteringer også til grupper av voksne elever. 

For ungdomsskoleelevene ble det arrangert «Ungbok» med skriveverksted og 
skrivekonkurranse, bokkveld med kåring av vinnere av konkurransen samt utstilling av 
6-ordsnoveller. Ungbok har vært årviss siden 1997 og er også en del av DKS i Ringerike 
kommune. 

Arrangementer  
Åpne arrangementer som 8. mars-markering, SeniorNett, Lesekonkurranse, 
Mangfoldsfestival, Skumringstime og litteratur- og debattkvelder er gjennomført. 
Bibliotekene i Ringeriksregionen deltok på Ringeriksdagen.  

Nøkkeltall biblioteket 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

Utlån 103 062 99 782 91 561 85 279 85 935 

Besøk hovedbibliotek 124 040 110 625 93 644 107 285 92 900 

Besøkstall: Kun hovedbiblioteket teller besøk 
Utlånstall: Omfatter hovedbiblioteket samt filialene på Sokna og Nes 

Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet består av fem representanter valgt fra ungdomsklubben, ungdomsskolene 
og de videregående skolene. Rådet har bidratt til at unge blir hørt og har innflytelse på 
tilrettelegging og utforming av sitt eget oppvekstmiljø. Ungdomsrådet har jobbet med 
ungdomshøringen, medvirkning, ”Hjem for en 50-lapp”, økonomiplan/årsbudsjett med 
mer.  
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Tall og fakta

KOSTRA- tall - Barnehage - Utvikling Ringerike
Ringerike Ringerike Ringerike Ringerike Ringerike

År 2012 2011 2010 2009 2008
Korrigerte brutto driftsutg. i kr per barn i komm. barnehage 140132 151194 144045 127281 132562
Andel ansatte med førskolelærerutdanning 33 32,7 29,1 30,8 34,6
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 11638 11962 11642 11828 11557
Prosentvis fordeling av utgifter på:
Funksjon 201 - Opphold og stimulering 87,2 80,8 81,1 82,1 83,4
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 3,6 9,6 8,5 5,8 7
Funksjon 221 - Lokaler 9,2 9,6 10,3 12,1 9,7
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2 4,9 4,4 4,4 4,3 4,3

KOSTRA- tall - Barnehage - Ringerike sammenlignet med andre kommuner
Ringerike Gruppe 13 Drammen Nedre Eiker Kongsberg

År 2012 2012 2012 2012 2012
Korrigerte brutto driftsutg. i kr per barn i komm. barnehage 140132 159577 150996 159921 167640
Andel ansatte med førskolelærerutdanning 33 34,4 36,1 38,5 29,7
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 11638 11811 12872 12609 12010
Prosentvis fordeling av utgifter på:
Funksjon 201 - Opphold og stimulering 87,2 79,4 83,3 76,4 73,3
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 3,6 11,8 9,5 12,2 17,2
Funksjon 221 - Lokaler 9,2 8,7 7,2 11,4 9,4
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2 4,9 5,2 4,4 5,1 6

KOSTRA- tall - Grunnskole - Utvikling Ringerike
Ringerike Ringerike Ringerike Ringerike Ringerike

År 2012 2011 2010 2009 2008
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev 78011 80545 80938 78868 74504
Lønnsutgifter til grunnskole, per elev 76274 72163 68083 64718 61029
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-1  99 98,5 99,1 98,4 98,8
Elever per kommunal skole 186 187 199 200 179
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt 17,3 18,8 16 13,1 12,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 11,5 11 9,1 7,6 7,6
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent 27,2 28,9 31,2 29,8 28,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 4 .årstrinn 13 13,2 13,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 14,2 13,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.til 7 .årstrinn 12,5 12,6 13
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 14,9 14,2 14,6 15,3 15,6
Overgang til videregående skole 96 95,7 99 98,08 94,71
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 38,4 38,7 38,6 38,53 40,01
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker 22770 20766 20172 19308 19808

Ringerike Gruppe 13 Drammen Nedre Eiker Kongsberg
År 2012 2012 2012 2012 2012

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev 78011 75016 66826 66301 79863
Lønnsutgifter til grunnskole, per elev 76274 72523 57820 65523 78330
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-1  99 97 98,4 96,2 95,3
Elever per kommunal skole 186 273 375 313 222
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt 17,3 17,9 18,8 18,2 19,4
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 11,5 7,9 8,1 9,3 8,1
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent 27,2 14,5 6,6 3,7 17,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 4 .årstrinn 13 14 14,6 15,7 13,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.til 7 .årstrinn 12,5 13,9 15,7 13,9 13
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 14,9 15,6 17,3 16,1 13,3
Overgang til videregående skole 96 97,6 95,6 97,2 99
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 38,4 40,5 39,1 41
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker 22770 24950 16380 28858 28832

KOSTRA- tall - Grunnskole - Ringerike sammenlignet med andre kommuner
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HELSE OG OMSORG 
Helse og omsorg omfatter institusjonstjenester, hjemmetjenester, tjenester til funksjons-
hemmede (TTF), helsetjenester, barnevern, legevakt, Krisesenter, sosialtjenester (NAV), 
bestillerenhet og Ringerikskjøkken. 

Sektoren hadde krav om effektivisering på 32 millioner kroner i 2012.  

Økonomisk oversikt 

 
 

Innenfor området helse og omsorg har mange gjort en stor innsats innenfor flere 
områder, og det bør spesielt nevnes: 

• Effektivisering har hatt et stort fokus fra alle og det har vist gode resultater.  
• Hvelven avlastning ble nedlagt og brukerne overflyttet til Austjord eller individuell 

avlastning. 
• Flere lederstillinger ble nedbemannet. Større og mer robuste enheter er etablert. 
• Eksterne vikarbyråer er ikke benyttet i forbindelse med sommeravviklingen.  
• Demensprosjektet er startet, flere dagplasser for demente er etablert. 
• Oppvekstkonferansen i september ble arrangert for andre gang. Dette var et 

samarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Helse og omsorg har planlagt 
tilsvarende helsekonferanse i 2013 

 

Kvalitet i tjenestene 
Helse og omsorg opprettet i 2011 stilling som kvalitetsrådgiver og et kvalitetsutvalg for å 
overvåke kvalitet i tjenesteproduksjon. Kvalitetsutvalget består i dag av én virksomhets-
leder, tre enhetsledere, kommunalsjef, kommunelege og kvalitetsrådgiverfunksjon. 
Kvalitetsutvalget har månedlige møter. 

Kvalitetsutvalget fungerer som pådriver for kontinuerlig forbedringsarbeid i 
virksomhetene, og kvalitetssikrer og utarbeider prosedyrer i samarbeid med 
virksomhetene/-enhetene. Gjennom internkontrollsystemet avdekkes mangler/behov og 
forbedringspunkter som overvåkes, analyseres og rapporterer til kvalitetsutvalget og 
hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd. Rapportene viser antall avvik, klager og 
tilbakemeldinger for hvert kvartal. 

  

År 2012 2011 2010
Utgifter:
Lønnskostnader fratrukket sykelønnsrefusjon 588 264 383kr   557 298 964kr   547 639 906kr   
Utgifter til innkjøp 72 636 807kr    72 704 442kr     69 664 757kr     
Kjøp av tjenester/ mva/ overføringer/ internkjøp/ netto finansutg. 150 631 617kr   124 245 169kr   128 002 689kr   
Inntekter:
Brukerbetalinger/ salgsinntekter 52 349 505kr    50 557 412kr     53 232 671kr     
Refusjoner fra stat, fylke, kommuner/  mva/ interne overføringer 75 031 256kr    78 552 884kr     66 069 201kr     
Øremerkede tilskudd/ overføringer 24 667 393kr    21 164 215kr     24 633 989kr     
Kommunens faktiske driftskostnad 659 484 653kr   603 974 064kr   601 371 491kr   
Tallene er hentet fra kommunens driftsregnskap for rammeområde 4, helse og omsorg. 
ISF-overføringer i er holdt utenfor.

Driftsregnskap - Helse og omsorg totalt
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Samhandlingsreformen 
Regjeringen fremmet i kommuneproposisjonen for 2012 tre forslag til økonomiske 
virkemidler av samhandlingsreformen.  

Virkemidlene er:  

• Kommunal medfinansiering 
• Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter  
• Døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og 

omsorgshjelp.  

Kommunal medfinansiering og betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter trådte i kraft 
fra 1.1.2012.  

Etablering av døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og 
omsorgshjelp kan gradvis etableres i løpet av perioden 2012–2015 på frivillig basis, men 
er lovpålagt fra 1.1.2016.  

Hva er kommunal øyeblikkelig hjelp: 

• Innleggelse i sykehus er spesielt viktig for eldre med rask utvikling av uklare og 
sammensatte sykdomsbilder.  

• For ikke å overse alvorlige underliggende tilstander, bør slike pasienter 
undersøkes med bred tverrfaglig medisinsk tilnærming.  

• Det er utelukkende medisinskfaglige kriterier som skal legges til grunn fra 
behandlende lege.  

• Behandlende leges plikter og ansvar er uforandret.  
• Det nye tilbudet til innbyggerne kommer i tillegg til sykehusenes akuttberedskap. 

Pasienter med akutt og uavklart sykdom skal fortsatt utredes og behandles på 
sykehus. 

 
Ringerike kommune etablerte høsten 2012 et samarbeidsprosjekt med Hole, Jevnaker, 
Modum, Sigdal og Krødsherad. Målet er å søke finansiering til å etablere kommunalt 
øyeblikkelig hjelps tilbud i 2013 
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Pleie og omsorgstjenestene 
Tjenestene omfatter institusjon, hjemmetjenester og TTF. Tjenesten er bestiller/ 
utførerorganisert. Tjenestene hadde det største effektiviseringskravet i år. TTF har 
effektivisert sine tjenester betydelig. Bestillerenheten har redusert tildeling av timer 
betydelig. Både hjemmetjenestene og institusjonstjenestene hadde merforbruk. 

 

Befolkningsutvikling innbyggere over 80 år

 
De neste 10-12 årene vil antall innbyggere over 80 år være relativt stabilt for på nytt å 
stige fra omkring 2022. Antallet eldste eldre (90+) fortsetter å stige frem til nærmere 
2015 før tallet i følge prognosen stabiliserer seg. 

For å oppnå økonomisk balanse var ett av effektiviseringstiltakene å redusere tildelingen 
av tjenester. Det ble utarbeidet en rapport -  «Fakta, figurer og fremtiden». 

Dekningsgrader  
Dekningsgrad er andelen brukere i en målgruppe/aldersgruppe som mottar tjenester. Det 
finnes ingen fasit på hva som er riktige dekningsgrader. Kommunen har en relativt lav 
andel plasser med heldøgnstjenester. På de plassene kommunen har, er det en unormalt 
lav andel over 80 år. Rapporten anbefaler ikke økning av antall plasser, men foreslår 
tiltak for å sikre god bruk av de plassene kommunen har.

Tildelingspraksis 
Bestillerenheten mottar alle søknader når det gjelder pleie- og omsorgstjenester fra 
innbyggerne i kommunen. Kommunen hadde i 2012 utfordringer knyttet til 
tjenestevolum og sirkulasjon i institusjonsplasser. Dette styres gjennom kriterier for 
tildeling av tjenester og tildelingspraksis. Det er igangsatt arbeid med revidering av 
kriteriene. Rapporten omfatter anbefalinger knyttet til tildelingspraksis (kap.6). 

I 2010 ble antall tildelte timer/tjenester redusert betraktelig, og bestillerenheten hadde 
mål om ytterligere reduksjon i 2011. Det har gjennom hele året vært fokusert på tildeling 
på rett nivå i omsorgstrappen slik at tjenester gis på lavest effektive omsorgsnivå 
(LEON).  
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Bestillerenheten har også i 2012 gjennomgått tildelingskriterier. Tildeling av timer i 
hjemmetjenesten ser nå ut til å ha stabilisert seg, dette til tross for tidligere 
utskrivninger fra sykehus som en følge av samhandlingsreformen. 

Demens 
Arbeidet med en egen «Demensplan» ble påbegynt i 2012 og vil bli ferdigstilt våren 
2013. Planen vil skissere en rekke tiltak som vil bli fremmet til politisk behandling i 
forbindelse med forestående budsjettarbeid. 

Legevakt 
Den interkommunale legevaktordningen dekker det lovpålagte ansvaret kommunene har 
til å gi øyeblikkelig helsehjelp utenom fastlegenes åpningstid til alle som bor eller 
midlertidig oppholder seg i Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum og Sigdal.  
Innbyggertallet i de samarbeidene kommunene er om lag 60 000. 

Samarbeidsavtalen er inngått med hjemmel i kommuneloven § 28 a. Samarbeidet er et 
administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 b med Ringerike som 
vertskommune. 

1. januar 2012 ble sykepleiere og helsesekretærer som var ansatt i Vestre Viken med 
arbeidssted legevakt, virksomhetsoverdratt til Ringerike kommune. Lederen for Ringerike 
interkommunale legevakt fikk Legevaktprisen i 2012. 

Krisesenteret 
Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud 
(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til 
kvinner, menn og medfølgende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære 
relasjoner.  

Krisesentertilbudet er et interkommunalt tiltak som driftes etter vertskommunemodellen, 
et samarbeid mellom 13 deltakende kommuner i 2012, der Ringerike kommune er 
vertskommune. De andre deltakerkommunene er: Hole, Modum, Krødsherad, Jevnaker, 
Lunner, Gran, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre 
kommune. Nedslagsfeltet omfatter ca. 100 000 innbyggere.  

Samtlige kommuner betaler et tilskudd til driften, med et årlig beløp i forhold til folketall. 
Dagens pris er holdt på et så lavt nivå som mulig, og driften er således innrettet 
marginalt når det gjelder bemanning. Tilbudet er allikevel faglig godt og tilfredsstiller alle 
krav i lovverket. 

Krisesenteret har i tillegg til et botilbud, et samtaletilbud til mennesker som ikke trenger 
botilbudet og et reetableringstilbud for de som har flyttet. Det gis gratis advokatbistand 
til både de som bor og ikke bor på senteret.  

Krisesenteret har et eget prosjekt kalt «Skoleprosjektet», som er et forebyggende og 
avdekkende informasjonstiltak til alle lærerne i grunnskolen. I 2012 ble prosjektet 
gjennomført på alle grunnskolene i Ringerike, 2 SFO samt for en skole i Hole. Prosjektet 
videreføres i 2013 til flere av deltakerkommunene. Planlegging av 
«Barnehageprosjektet» startet i 2012 for oppstart i 2013 med samme formål. 

Det er avholdt foredrag om vold i nære relasjoner og om krisesenterets virksomhet til 
Valdresregionen med tilhørende hjelpeapparat, Lions Hole, Lady Circle 27 i Ringerike, 
Hole Sanitetsforening og Bygdekvinnene, alle flyktningkonsulentene i det 
interkommunale samarbeidet og til Voksenopplæringen i Modum og Krødsherad.  

Gudbrandsdal krisesenter kjøper tilgang til botilbudet til menn på Krisesenteret i 
Hønefoss fra 01.09.12. Dette omfatter 19 kommuner med et nedslagsfelt på ca. 90 000 
innbyggere. Etter avtaleinngåelsen har ingen menn fra Gudbrandsdals nedslagsfelt vært 
beboere på Krisesenteret i Hønefoss. Tilbudet blir ytterligere markedsført neste år av 
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Gudbrandsdal krisesenter. Dette er salg av enkelttjenester og består av en fast sum i 
året og en sum per beboerdøgn. 

Interkommunale IS-møter og møter i samarbeidsutvalget er avholdt. Det ble i 2012 
avtalt å gjennomføre felles møter med alle deltakerkommunene i 2013.  

Helse og sosiale tjenester 

Folkehelsemeldingen 2012 - 2030 
Ringerike kommune har utarbeidet en Folkehelsemelding basert på de nasjonale 
overordnede målsettinger for folkehelsearbeid: 

• Oppnå en bedret psykisk og somatisk helse i befolkningen 
• Større grad av arbeidsdeltakelse 
• Bedrede sosiale profiler 
• Utjevning av sosiale forskjeller 
• Bidra til trivsel og glede 

Folkehelsemeldingen skal danne grunnlag for at de framtidige folkehelsetiltakene i 
kommunen blir helhetlige, konkrete og synlige i samfunnet. Et overordnet mål med 
arbeidet er å spre engasjement om folkehelse på alle nivåer i Ringerikssamfunnet. 

NAV 

Gjeld  
I løpet av året er rutiner for inntak endret i henhold til lovverk ved at man nå 
vedtaksfester rett til økonomisk rådgivning. Nye søkere har i løpet av høsten 2012 blitt 
avklart fortløpende. 
Det er en restanse på 41 ubehandlede saker ved utgangen av 2012. De 41 sakene er 
gamle ventelistesaker som skal avklares. 

I løpet av 2012 har 34 saker endt hos namsmannen for gjeldsordning, 120 er avsluttet 
med råd og veiledning, 60 er gjennomført og avsluttet etter plan. Det er totalt avsluttet 
261 saker i 2012. Av aktive saker ved utgangen av året er 105 gjeldssaker og 96 
frivillige disponeringer. Vi anser at volumet på frivillige disponeringer er for stort og har 
for liten sirkulasjon. Det er et mål å minske antallet livslange frivillige disponeringer hos 
NAV for de som trenger en permanent oppfølging av økonomi. Det vurderes derfor 
fortløpende om det er riktigere for søkerne å ha hjelpeverge enn frivillig disponering.  

Økonomisk sosialhjelp 
936 klienter har fått utbetalinger i løpet av året. Av disse har 226 trygd/pensjon som 
hovedinntekt. 466 brukere (49,79 %) har sosialhjelp som hovedinntekt. Det er registrert 
at rundt 200 av mottakerne har forsørgeransvar for barn. 

Det er fortsatt mange unge sosialhjelpsmottakere. 25,25 % (228) av de som har fått 
utbetalinger i 2011 er mellom 18-24 år gamle. Det er 337 brukere som har fått utbetalt 
sosialhjelp i mer enn 5 måneder. 

Stønadsnivået på flere folketrygdytelser er så lave at det ofte er behov for økonomisk 
supplering i tillegg.  

Nytt rundskriv med fokus på barn og unges levekår og formål om å fremme arbeid og 
aktivitet, har påvirket tjenesten. Behov for tilgang på media/kommunikasjon øker blant 
barn og unge, noe som medfører større utgifter for familiene og økte utbetalinger av 
sosialhjelp.  

Kravet til arbeidsrettet aktivitet gjør at det i økt grad er behov for å dekke barnetilsyn og 
reiseutgifter slik at forsørgere får mulighet til å være i aktivitet.  
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En stor del av de unge sosialhjelpsmottakerne har sammensatte problemer og har ikke 
gjennomført videregående skole. De har det derfor vanskelig med å komme inn på 
arbeidsmarkedet. 

Barnevernstjenesten  
Barnevernet har hatt stort arbeidspress med mange nye saker. Sykefravær har over tid 
vært høyt. Sykefraværet er i bedring og de fleste stillingene er pr. i dag besatt. 

Barneverntjenesten har de to siste årene arbeidet systematisk og målrettet for å øke 
andel meldinger fra skole, barnehage og helsesøster. Fokus har vært på tidlig innsats. 
Dette har vi i stor grad lykkes med.  

Et viktig tiltak er oppstart av prosjekt «Selvstendig unge», et samarbeid med NAV, 
rusomsorgen og psykisk helse med mer fokus på ettervern og å iverksette gode tiltak for 
ungdom i overgangsfase er et viktig tiltak. 

I 2012 har barnevernet mottatt 258 meldinger om mulig omsorgssvikt. Kommunen har 
214 barn i ulike hjelpetiltak og 68 barn i omsorgstiltak. Ved årets slutt hadde 
barnevernet 52 barn i tilsyn. 

Arbeid for vanskeligstilte barn og unge 
Ringerike kommune arbeider aktivt for at alle barn og unge uansett foreldres økonomiske 
og sosiale situasjon skal få mulighet for å delta i alminnelige fritidsaktiviteter for barn og 
unge (idrett og kultur). Ringerike kommune har mottatt støtte fra Arbeids- og 
velferdsdepartementet for dette arbeidet. 

Utstyrssentralen er veletablert med utlån av ski og sykler. Alle innbyggere i Ringerike 
kan gratis låne friluftsutstyr i opptil 2 uker ved sentralen, som til daglig bestyres av 
Frivilligsentralen.  

Likemannskortet hadde 18 kort i gang i 2011, og fortsetter i 2013. Alle gir tilbakemelding 
om stor suksess både for de som fikk kortene og de aktiviteter de har deltatt på. Kortet 
tildeles ut fra barn og unges opplevde fattigdom. Aktuelle barn anbefales av skoler, 
ungdomsmiljøer, idrettsorganisasjoner og helsesøstre. 
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Tall og fakta

År 2012 2011 2010
Utgifter:
Lønnskostnader fratrukket sykelønnsrefusjon 588 264 383kr   557 298 964kr   547 639 906kr   
Utgifter til innkjøp 72 636 807kr    72 704 442kr     69 664 757kr     
Kjøp av tjenester/ mva/ overføringer/ internkjøp/ netto finansutg. 150 631 617kr   124 245 169kr   128 002 689kr   
Inntekter:
Brukerbetalinger/ salgsinntekter 52 349 505kr    50 557 412kr     53 232 671kr     
Refusjoner fra stat, fylke, kommuner/  mva/ interne overføringer 75 031 256kr    78 552 884kr     66 069 201kr     
Øremerkede tilskudd/ overføringer 24 667 393kr    21 164 215kr     24 633 989kr     
Kommunens faktiske driftskostnad 659 484 653kr   603 974 064kr   601 371 491kr   
Tallene er hentet fra kommunens driftsregnskap for rammeområde 4, helse og omsorg. 
ISF-overføringer i er holdt utenfor.

År 2012 2011 2010
Utgifter:
Lønnskostnader fratrukket sykelønnsrefusjon 160 376 215kr   152 741 769kr   147 490 735kr   
Utgifter til innkjøp 23 443 166kr    23 700 254kr     30 053 449kr     
Kjøp av tjenester/ mva/ overføringer/ internkjøp/ netto finansutg. 24 633 654kr    24 728 784kr     21 762 977kr     
Inntekter:
Brukerbetalinger/ salgsinntekter 27 351 066kr    28 050 667kr     24 852 494kr     
Refusjoner fra stat, fylke, kommuner/  mva/ interne overføringer 10 612 407kr    10 083 287kr     11 034 850kr     
Øremerkede tilskudd/ overføringer kr -kr                    -kr                    
Kommunens faktiske driftskostnad 170 489 562kr   163 036 853kr   163 419 817kr   
Tallene er hentet fra kommunens driftsregnskap og viser KOSTRA- funksjon 253 (Kostnader ifm direk te brukerrettede oppgaver  
og boformer med heldøgns pleie og omsorg). Posteringer ifm innsatsstyrt finansiering (ISF) er holdt utenfor, internsalg/-k jøp.

År 2012 2011 2010
Utgifter:
Lønnskostnader fratrukket sykelønnsrefusjon 26 772 886kr    23 805 142kr     24 628 888kr     
Utgifter til innkjøp 17 461 220kr    18 023 289kr     12 979 094kr     
Kjøp av tjenester/ mva/ overføringer/ internkjøp/ netto finansutg. 20 992 092kr    31 751 925kr     34 029 191kr     
Inntekter:
Brukerbetalinger/ salgsinntekter 8 810 487kr      8 638 288kr      13 548 165kr     
Refusjoner fra stat, fylke, kommuner/  mva/ interne overføringer 17 814 460kr    18 404 608kr     11 921 189kr     
Øremerkede tilskudd/ overføringer
Kommunens faktiske driftskostnad 38 601 251kr    46 537 460kr     46 167 819kr     

Tallene er hentet fra kommunens driftsregnskap og viser KOSTRA- funksjon 241(Utgifter til almennmedisin).
Posteringer ifm innsatsstyrt finansiering (ISF) er holdt utenfor, internsalg/-k jøp.

Driftsregnskap - Institusjonsdrift

Driftsregnskap - Diagnose/ behandling/ rehabilitering

Driftsregnskap - Helse og omsorg totalt

År 2012 2011 2010
Utgifter:
Lønnskostnader fratrukket sykelønnsrefusjon 278 307 234kr   271 697 695kr   259 763 775kr   
Utgifter til innkjøp 13 971 074kr    11 519 498kr     15 306 585kr     
Kjøp av tjenester/ mva/ overføringer/ netto finansutgift 8 882 233kr      8 833 032kr      8 072 322kr      
Inntekter:
Brukerbetalinger/ salgsinntekter 7 779 777kr      7 137 029kr      8 057 063kr      
Refusjoner fra stat, fylke, kommuner/  mva/ interne overføringer 43 668 899kr    41 857 917kr     33 803 119kr     
Øremerkede tilskudd/ overføringer kr -kr                    -kr                    
Kommunens faktiske driftskostnad 249 711 865kr   243 055 279kr   241 282 500kr   

Tallene er hentet fra kommunens driftsregnskap og viser KOSTRA- funksjon 254 (Utgifter ifm pleie- og omsorgstjenester
 ytt til personer som bor i eget hjem). Posteringer ifm innsatsstyrt finansiering (ISF) er holdt utenfor, internsalg/-k jøp.

Driftsregnskap - Hjemmebaserte tjenester
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År 2012 2011 2010
Utgifter:
Lønnskostnader fratrukket sykelønnsrefusjon 32 995 668kr    28 699 752kr     26 672 430kr     
Utgifter til innkjøp 7 532 489kr      7 334 424kr      7 037 525kr      
Kjøp av tjenester/ mva/ overføringer/ netto finansutgift 10 032 157kr    7 168 548kr      8 854 471kr      
Inntekter:
Refusjoner fra stat, fylke, kommuner/  mva/ interne overføringer 4 887 072kr      5 592 657kr      5 869 830kr      
Øremerkede tilskudd/ overføringer -kr                    354 180kr         
Kommunens faktiske driftskostnad 45 673 242kr    37 610 067kr     36 340 416kr     

Tallene er hentet fra kommunens driftsregnskap og viser KOSTRA- funksjon 244, 251 og 252 (Barneverntjenester,
barneverntiltak  i familien og barneverntiltak  utenfor familien).

År 2012 2011 2010
Utgifter:
Lønnskostnader fratrukket sykelønnsrefusjon -kr                   -kr                    -kr                    
Kjøp av tjenester/ mva/ overføringer/ netto finansutgift 41 020 140kr    36 897 029kr     31 129 498kr     
Inntekter:
Brukerbetalinger/ salgsinntekter 159 362kr         113 026kr         123 553kr         
Refusjoner fra stat, fylke, kommuner/  mva/ interne overføringer 1 545 616kr      1 564 682kr      1 105 503kr      
Øremerkede tilskudd/ overføringer kr -kr                    -kr                    
Kommunens faktiske driftskostnad 39 315 162kr    35 219 321kr     29 900 442kr     

Tallene er hentet fra kommunens driftsregnskap og viser KOSTRA- funksjon 281 (Økonomisk sosialhjelp).

Driftsregnskap - Barnevern

Driftsregnskap - sosialhjelp

Ringerike Ringerike Ringerike
År 2012 2011 2010

Netto driftsutg pleie og omsorg i % av kommunens tot netto driftsutg 36,4 36,7 42,9
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstj. 353 548 336 297 342 381
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester 223 504 216 903 218 249
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats (i %) 8,0 8,4 8,2
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon (i %) 3,6 3,6 3,6
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 1 110 962 1 099 478 1 141 707
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (i %) 25,6 25,0 24,3
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innb. 20-66 år (i %) 4,6 4,3 4,0
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 79 860 75 873 76 095
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år (i %) 5,3 4,8 4,2

Kostra- tall 2012 basert på foreløpige tall pr 15/3-2013. Kan inneholde feil i innrapporterte regnskapstall.

Ringerike Gruppe 13 Drammen Nedre Eiker Kongsberg
År 2012 2012 2012 2012 2012

Netto driftsutg pleie og omsorg i % av kommunens tot netto driftsutg 36,4 30,8 29,7 30,9 32,9
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstj. 353 548 358 076 271 807 330 454 361 044
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats (i %) 8 6,2 4,1 7,8 8,3
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon (i %) 3,6 5,1 5,8 3,8 5,2
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 1 110 962 966 552 837 293 1 123 714 1 057 010
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (i %) 25,6 23,8 21,5 20,4 21,3
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innb. 20-66 år (i %) 4,6 4,5 3,9 3,2
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 79 860 86 541 76 041 83 680
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år (i %) 5,3 5,6 7,5 3,8

Kostra- tall 2012 basert på foreløpige tall pr 15/3-2013. Kan inneholde feil i innrapporterte regnskapstall.

KOSTRA- tall, utvikling Ringerike

KOSTRA- tall, Ringerike sammenlignet med andre kommuner
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TEKNISKE OMRÅDER 
 
Tekniske områder omfatter forebyggende brannvern, innsatsstyrke ved brann og andre 
ulykker, feiing, kommunens eiendommer, vaktmester og renholdstjenester, veier, 
parker, sports- og idrettsanlegg, vann- og avløpsanlegg, arealplanlegging, byggesak, 
kart og oppmåling, skog og landbruk. 
 

 

Organisering 
Teknisk drift og Eiendomsforvaltningen ble samlokalisert på Follum høsten 2012. Hele 
flytteprosessen avsluttes våren 2013. 

Samtidig ble teknisk drift og den tidligere eiendomsforvaltningen samorganisert. For å 
øke oppmerksomheten og kapasiteten på kommunens rolle som forvalter (eierskap og 
leieforhold, inklusive Ringerike Boligstiftelse), ble det etablert en ny eiendomsforvaltning.  

Tekniske områder er fra 1.januar 2013 organisert i følgende enheter: 
• Miljø og arealforvaltning 
• Enheter under virksomheten Teknisk drift: 

o Vann, avløp og avløpsrensing 
o Veier, park og idrett 
o Utbygging (vei, vann, avløp, eiendommer) 
o Eiendomsdrift  

• Eiendomsforvaltning  
• Brann og redning 

Denne årsrapporten relaterer seg til «gammel» organisering av tekniske områder. 

Miljø- og arealforvaltning 
I 2012 har hovedfokus vært økt kundeservice, som bedre tilrettelegging for næringslivet 
og tilpasning av ressurser for å kunne gi rask og smidig plan- og byggesaksbehandling. 

Miljøvern 
Det er satt i gang kartlegging, kontroll og tilsyn i spredte avløp. Antall utslippstillatelser 
har økt betraktelig siden 2010. Arbeidet i vannområdene er godt i gang. Se for øvrig 
miljørapporten.  

  

År 2012 2011 2010
Utgifter:
Lønnskostnader fratrukket sykelønnsrefusjon 131 977 545kr        122 077 859kr        114 704 183kr          
Utgifter til innkjøp 120 450 801kr        113 601 347kr        97 578 223kr            
Overføringer til private/ kjøp av tjenester/ mva/ netto finansinntekt 26 728 209kr         21 972 114kr         15 138 566kr            
Inntekter:
Leieinntekter og andre salgsinntekter (fratrukket periodisert lønn) 128 573 565kr        124 934 769kr        113 299 993kr          
Refusjon og tilskudd fra stat/ fylkeskomm/ andre komm og mva-ref 9 188 556kr           12 122 494kr         9 015 030kr               
Kommunens faktiske driftskostnad 141 394 434kr        120 594 057kr        105 105 949kr          

Tallene er hentet fra kommunens driftsregnskap for rammeområde 5 Tekniske områder. 

Driftsregnskap - Tekniske områder
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Areal og byplan 
Vedtatte reguleringsplaner og kommunedelplaner 2012: 

• Rv 7 Veme – Skottland, midtmarkering. Et trafikksikkerhetstiltak 
• Detaljregulering for Ankersgate 6-10. Tilrettelegger for 44 nye leiligheter i 

Hønefoss. 
• Detaljregulering for Gamle Follum skole. Tilrettelegger for 20 nye leiligheter og 8 

leiligheter i gammelt skolebygg 
• Idrettsanlegg i Haugsbygd. Krav om gang- /sykkelveg fra Loeskollen  
• Detaljregulering for Brutorget. Ferdigstillelse av en reguleringsplan som har 

pågått over flere år. Tre blokker med 80 -100 leiligheter og handel i 1. etg. 
• Hønengata 18-20. Utvidelse av dagligvarebutikk i sentrum og tilrettelegging for 

rundt 20 leiligheter  
• Fv. 158 GS Norderhov – Helgelandsmoen. Ny gang-/sykkelveg på strekningen. 
• Detaljregulering Tjyruhjellen. Tre eneboligtomter i Åsa  
• Detaljregulering Loeskollen. Tilrettelagt for inntil 30 ny leiligheter i Haug 
• Pendlerparkering Hvervenkastet 
• Regulering Rv 35 Hønengata jernbaneundergang – Hovkrysset 

Det er også vedtatt fire mindre endringer av reguleringsplaner, blant annet Almemoen, 
Bjørntjernlia, Hvervenmoen og Eikli, som alle genererer ny eller økt aktivitet innenfor 
planområdene. 

Andre større saker areal- og byplan-kontoret har jobbet med er: kommunedelplan for 
Kragstadmarka, kirkegårdsutredning/muslimsk gravlund, handels- og byutviklingsanalyse 
for Hønefoss, finne aktuelle arealer til SOS Barnebyer, oppfølging av Klima- og 
energiplanen, samt omregulering av området ved Ringerikshallen 

Areal – og byplankontoret har også jobbet med større områdereguleringer. Dette gjelder 
tre reguleringer på Eggemoen til formål flyplass, næring og grusuttak, næringsområdet 
ved Øvre Hønengata øst, handels– og næringsområdet på Hvervenmoen, mulig fremtidig 
handel og næringsområde i Soknedalsveien 1–27 (Meieritomta m.m.), Kunnskapspark 
Ringerike samt regulering av større massetak på Kilemoen, Hensmoen og Rognerud 
gård. 

I tillegg har det vært jobbet med regionale vegprosjekter. Ny E16 Skaret – Hønefoss og 
rv. 35 Eggemoen – Kleggerud (Jevnaker).  

Etter vedtak av kommunedelplan for Ådalsfjella er planarbeidet for regulering av en 
rekke nye og endring av gamle hyttefelter i Ådalsfjella satt i gang. 

Kommunal planstrategi ble vedtatt i 2012. Og endringer i strategien ble foreslått på 
høsten. I sammenheng med forestående kommuneplanrevisjon har det vært jobbet med 
revidering av kommunal planstrategi og derpå følgende forslag til planprogram for ny 
kommuneplan.  

Avdelingen har fått 4 nye medarbeidere. 

Byggesak 
Det ble behandlet 670 delegasjonssaker i 2012 mot ca. 744 i 2011 og ca. 671 i 2010. 
Reduksjonen skyldes delvis at våtrom fra 1.1.12 ikke lenger er søknadspliktig. I tillegg er 
ca. 22 politiske saker behandlet.  Inntekter fra Byggesaksgebyrer ble ca. kr. 200 000 
lavere enn budsjettert. Fra og med 2012 vil økonomien for byggesaksavdelingen være 
låst til 100 % selvkostopplegg. 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2012 ble redusert til 32 dager mot 47 dager i 2011. 
Ser man bort i fra 20 dispensasjonssaker med lang saksbehandlingstid, er 
gjennomsnittet på 19 dager. 

Fra 1.1.12 til 31.3.13 ble det gjennomført brukerundersøkelse for byggesak. Resultatene 
var gode, og bedre enn tilsvarende undersøkelse med godt resultat i 2011. 
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I oktober 2012 varslet Buskerud Kommunerevisjon rådmannen om tilsyn med 
kommunens behandling av henvendelser fra publikum. Det ble valgt å ta en 
gjennomgang av byggesaker. Rapport foreligger med godt resultat. 

Kart og oppmåling 
Kommunens kartside på internett er under kontinuerlig utvikling med ajourhold av nye 
datasett som legges inn. Tilgjengelighet til kartdata og informasjon knyttet til kartet 
bidrar til god service overfor publikum hele døgnet, samtidig som det bidrar til en sikrere 
og mer effektiv saksbehandling.  

Oppmålingskontoret kartlegger etter kartplan 2012 -2015, som innebærer nykartlegging 
i sentrale områder av kommunen. I 2012 ble sentrale områder i sørøstre del av 
kommunen kartlagt. 

Utførte oppgaver: 
 2012 2011 2010 2009 

Utførte kartforretninger og 
oppmålingsforretninger 

178 167 121 93 

Megleropplysninger (antall 
bestillinger) 

756 749 597 537 

Utførte seksjoneringer 15 12 7  

Oppmålingsforretninger 
Fra januar 2010 ble ”Lov om eiendoms-registrering” (matrikkelloven) iverksatt. Loven 
omhandler kart- og oppmålingsarbeider, og erstatter delingsloven. Ny lov har kortere 
frister for fullføring av oppmålingsforretning.  

Oppmålingskontoret har i likhet med i 2011 overholdt de frister som loven setter. I 2012 
ble alle saker rekvirert etter delingsloven avsluttet. 

Adressering 
Adressering med tildeling av adressenummer er en viktig oppgave av mange hensyn, 
spesielt i forhold til utrykningskjøretøyer. Før adressenummer kan tildeles, må veien det 
skal adresseres til ha vedtatt eget veinavn.  

Alle eiendommer skal innen 2015 har veiadresse. I 2012 har det vært meget god 
framdrift med adressering som omhandler vedtak på veinavn og tildeling av veiadresse. 
Det er per i dag 3781 eiendommer som mangler veiadresse.  

Matrikulering av kommunale veier 
Alle eiendommer i landet skal være registrert med eget gårds- og bruksnummer. Dette 
gjelder også kommunale veier. Oppmålingskontoret har matrikulert kommunale veier i 
Ringerike. Dette vil være til stor nytte i forbindelse med prosjektet «Hovedplan vei». 

Megleropplysninger 
Det er stor aktivitet med mange bestillinger av megleropplysninger. Stabil arbeidskraft 
og godt samarbeid med Brann og redning bidrar til hurtig behandling med god kvalitet. 
Prosessen med behandling av megleropplysninger er under kontinuerlig automatisering, 
men kravet til riktige opplysninger nødvendiggjør behov for kontroll av de data som 
produseres automatisk. 

Konsulentoppdrag 
Oppmålingskontoret utfører også mange interne ”konsulentoppgaver”. Produksjon av 
temakart, rasteranalyse med helnings-kart for planlegging og analyser av 
befolkningsdata for kommuneplan-arbeidet og reguleringsplaner er eksempel på dette. 
Oppmålingskontoret utfører også måleoppdrag for andre enheter i kommunen. 

Ajourhold av ledningskartverket utføres av oppmålingskontoret. 
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Eiendomsskatt 
Arbeidet med taksering av nye objekter er under kontinuerlig arbeid. Det er i 2012 
avholdt 3 møter med sakkyndig nemnd og et møte med ankenemnd. Nedleggelsen av 
Follum fabrikker har bidratt til redusert eiendomsskatt for kommunen.  

Landbruk 
Det er formidlet ca. 39,2 millioner kroner i produksjonstilskudd og 2,3 millioner kroner i 
regionale miljøtilskudd i Ringerike. Arealet som dyrkes er stabilt, men svak nedgang i 
antall søkere. Innenfor spesielle miljøtiltak i jordbruket er det fordelt midler for ca. 
639 000 kroner, noe som er mindre enn fjoråret. 

Drøye 6 350 dyr har vært på utmarksbeite i Ringerike og Hole. Antallet dyr er noenlunde 
stabilt selv om antall besetninger har blitt bortimot halvert i siste tiårsperiode. 
Utmarksarealene preges av gjengroing. Tap av dyr på utmarksbeite ligger på 3,6 % (i 
Buskerud ligger det på 4,4 %). De viktigste årsakene til tap er rovdyr (særlig gaupe) og 
løshunder.  

Under årets elgjakt ble det felt 461 dyr. I 2011 ble det felt 520 dyr. Nedgangen i antall 
felte dyr gir signaler om en mindre elgstamme i kommunen. Detter er etter planen da 
slaktevekter og reproduksjon er for lav.  

Det ble rapportert om felt 196 rådyr i fjor. Dette er en liten oppgang og rådyrstammen 
ser ut til å være i vekst. Tydelig indikasjon på det er et sterkt økende antall rådyr som 
blir trafikkdrept.  

Avvirkningen av solgt virke ble i 2012 256 383 m³, noe som gir en brutto 
omsetningsverdi på 77,8 millioner kroner. Det totale volumet som er avvirket økte fra 
året før men verdien på tømmeret er redusert. Foryngelse av skog etter hogst ved 
planting har blitt bedre de siste årene.  

Utsatte planter i 2012 ble 337.700 stk. Men det er stor nedgang antall utsatte planter fra 
året før. Ungskogpleien tok seg derimot sterkt opp i 2012. Det ble utført ungskogpleie på 
10 102 dekar.  

Det ble investert 11,4 millioner kroner fra skogfondet til tiltak i Ringerikeskogene i 2012. 
Av fondsmidlene ble det bl.a. bygd 150 meter med ny skogsbilvei og rustet opp 15 450 
meter. Dette representerer en kostnad på ca. 4,7 millioner kroner. 

Teknisk drift 

Generelt 
Teknisk drift har ansvar for drift og utvikling av områdene vann, avløp og avløpsrensing, 
kommunale bygg og eiendommer, kommunale veier, parker og idrettsanlegg. 

Vann-, avløp og avløpsrensing 
Ringerike kommune deltar i Norsk Vann BA for sammenligning av pris og kvalitet på 
tjenestene på VA-sektoren. 

Prismessig ligger Ringerike på gjennomsnittet for vann og litt over gjennomsnittet på 
avløp. Kvalitetsmessig mangler Ringerike kommune reservevannforsyning for alle 
vannverk med flere enn 1 000 abonnenter. Dette er et krav for godkjent kvalitet. Dette 
gjelder både på Sokna og Ringerike vannverk. 

Prøvepumping for reservevannkilde for Ringerike vannverk startet april 2011. 
Kvalitetsmessig på avløpssiden er Ringerike blant de beste i sammenligningen. En 
effektivitetsmåling viser at Ringerike kommune er over gjennomsnittet innenfor VA-
området. 
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Drift 

Vann 
Vannverkene har samlet produsert 3 337 847 m3 vann i løpet av 2012. Det er utbedret 
11 vannlekkasjer. 

Ved Heggen vannverk er det lagt ned en ny glassfibertank som vannreservoar samt 
ombygning av rørgalleri, isolering m.m. 

Ved Hallingby har det vært mange klager på vannkvalitet, så hele ledningsnettet er 
pluggkjørt, spylt og rengjort. Høydebassenget er injisert for å tette lekkasjer og rengjort. 

Ringerike vannverk har fått 8 nye pumper, 120 m vannledning er skiftet, 4 kummer samt 
ny garasje ved høydebassenget på Kilemoen for å lagre beredskapsaggregater 

Ved Sokna vannverk har det blitt montert en ny glassfibertank til erstatning for gammel 
brønn under stasjonen. Ny mengdemåler og omgjøring av rørgalleri, ny styring av 
pumper for å kunne drifte vannverket ved større ledningsbrudd mellom høydebasseng og 
pumpestasjonen. 

Alle 13 høydebasseng er inspisert med dykker og kamera, 3 høydebasseng er rengjort. 
Det er montert en ny mengdemåler på ledningsnettet.  

Avløp 
I løpet av 2012 har det oppstått 2 kloakktilstoppinger. Det er rehabilitert 4 
ledningsstrekk med innvendig strømpe. Det er renovert 3 kloakk-pumpestasjoner og 
skiftet ca. 10 pumper. 85 meter med ledning er skiftet ved oppgraving.  

Renseanlegg 
I løpet av 2012 har det blitt renset 3 150 000 m3 med kloakk ved alle renseanleggene. 
Det ble behandlet 23 038 m3 slam fra HRA-kommuner samt 16 420 m3 septikk fra Hole 
og Ringerike. 

Det er foretatt en del utvendig vedlikehold ved renseanlegget, blant annet drenering og 
isolering av driftsbygget samt asfaltering av trafikkbelastet området rundt anlegget.  

Veier, park/idrett 

Investeringer 
(tall i 1000) 

Kommunale veier 2012 2011 2010 2009 

Bokført investering  953 2 659 672 1 616 

Som det fremgår av tabellen er det svært beskjedne opprustninger av kommunale veier. 
I 2011 ble veinettet i Brekkebygda forsterket pga. kommende anleggstrafikk, dette ble 
delvis betalt av Statens vegvesen.  

Drift 
(tall i 1 000) 

Kommunale veier 2012 2011 2010 2009 

Bto. driftskostnad/km Ringerike 70 297 70 737 90 225 96 185 

Bto. driftskostnad/km Buskerud * 148 296 141 852 152 131 

*Sammenligningstall foreligger ikke ennå i KOSTRA 
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Ordinært vedlikehold har bestått av utsetting av brøytestikker, brøyting, strøing, 
vedlikehold av skilt, rensk og tining av sluk, asfaltlapping, oppmerking, skraping av 
grusveier, salting, vegetasjonsrensk og grøfting, samt en rekke oppgaver for andre 
etater.  

De økonomiske rammene for vedlikehold er 50 % av gjennomsnitt for kommunene i 
Buskerud. Dette innebærer betydelig forfall på veikapitalen og etterslepet vokser i 
Ringerike enda raskere enn i andre kommuner  

Parkering 2012 2011 2010 2009 

Netto driftsinntekter (1 000) 4 777 5 018 3 370 3 929 

Park og idrettsanlegg 
I 2012 har det vært ordinær drift og vedlikehold av idrettsanlegg, grøntarealer, 
beplantning i byen og parker, samt hogst og tynning i kommunens friarealer. Avdelingen 
har utfordringer med en del gammelt og nedslitt utstyr. 

Eiendomsforvaltningen 

Vedlikehold av kommunale bygg 
I 2012 brukte Eiendomsforvaltningen 10,161 millioner kroner til vedlikehold av 
kommunale bygninger. 

På grunn av små bevilgninger til vedlikehold gjennom flere år, oppstår i økende grad 
uforutsette hendelser knyttet til drift av bygningene. Blant annet oppsto det en 
vannlekkasje på kommunalt bygg på Austjord og havari på fyrkjeler på Helgerud skole. I 
tillegg har det gjennom 2012 vært behov for å gjennomføre større vedlikeholdsarbeider 
knyttet til drift av kjøleanlegg i Schjongshallen på grunn av havari av komponenter.  

Av større vedlikeholdsarbeider vil vi trekke frem ny taktekking og beslag på Hønefoss 
skole. Dette vedlikeholdsprosjektet ble gjennomført innenfor en kostnadsramme på 5 
millioner. Taket på Hønefoss skole og detaljer som takrenner, nedløp og gesimsbeslag 
fremstår som nytt og vil ha en varighet på minimum 50 år. 

Eiendomsdrift/Eiendomsforvaltningen hadde i 2012 spesielt fokus på å innfri flest mulig 
krav knyttet til branntekniske løsninger og utbedring av elektriske feil og mangler. Blant 
annet ble det installert brannvarslingsanlegg og nødlysanlegg i Hønefoss skole, Nes skole 
og Nes samfunnshus. 

Årskontroll 2012 er gjennomført for alle kommunale elektriske anlegg. Årskontrollene har 
avdekket nye vedlikeholds- og investeringsbehov for et millionbeløp. 

Nye branntekniske vurderinger er i samarbeid med vår rammeavtalepartner HR-prosjekt 
gjennomført i 2012 for Eikli skole, Riddergaarden, Veien skole og Veienmarka 
ungdomsskole. Nye branntekniske vurderinger har avdekket avvik fra dagens 
forskriftskrav.  

Avvik knyttet til nye branntekniske vurderinger, årskontroller og kjente endringer i 
forskriftskrav vil bli lagt inn i vedlikeholds- og investeringsplaner for 2013 og utover. 
Økende alder på kommunal bygningsmasse medfører at avviket mellom gjeldende 
forskriftskrav og etablerte løsninger øker. Det er derfor nødvendig å øke kommende års 
avsetninger til vedlikehold og investeringstiltak i kommunale bygninger. 

Lokaler 2012 2011 2010 2009 

Antall kommunale m2 116486 116 486 139 174 137 934 

Antall leide m2 73189 73 639 54 081 54 081 

Disponible lokaler m2 189675 190 125 193 255 192 015 
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Vedlikehold 2012 2011 2010 2009 

Totalt kr *) 10 161 000 6 333 261 6 678 814 6 061 676 

Kr pr m2 53,57 33,31 34,50 31,50 

 

 

   Verdi (hele kr) 2012 2011 2010 2009 

Bokført verdi kommunens 
eiendommer/anlegg  

Ikke 
beregnet 882 158 828 912 890 491 914 068 982 

*) beløp er oppgitt eks mva.  

Lønnsutgifter til vedlikeholdsgruppen utgjorde 3,6 millioner kroner. I 2012 var utgifter til 
vedlikehold pr. m2 kr. 72,55. 

Personal  
Det er utført 99,8 årsverk av i alt 125 personer. Innen renhold har det vært fokus på 
økning av stillingsstørrelser. I 2012 har det også vært fokus på tjenesteavtaler.  
Eiendomsforvaltningen har jobbet bevisst med kompetanseheving.  

Salg av eiendommer 
Kommunen har solgt eiendommer for 350 275 kroner i 2012. Dette er i hovedsak mindre 
tilleggsarealer til eksisterende eiendommer.  Ved siden av dette er det arbeidet med 
klargjøring av flere eiendommer som kommer for salg i 2013. 

Nye bygg 
I tråd med investeringsplanen ble hovedinngangen til Ullerål skole revet i 2012. Ny 
hovedinngang er under oppføring og skal i følge kontrakt med totalentreprenør være 
ferdigstilt i juli 2013. 

Av andre investeringstiltak har vi gjennomført en rekke mindre endringer på skoler og 
barnehager for å tilpasse akustikk, lyd eller lysforhold til elever og barn med spesielle 
behov. I tillegg har vi erstatt fallunderlag av bark og sand med støtdempende fallmatter 
for en rekke lekeplassutstyr i barnehager. 

Brann- og redningstjenesten 
Brann- og redningstjenesten har ansvar for oppgaver knyttet til å være innsatsstyrke ved 
brann og akutte ulykker, utføre brannforebyggende tilsyn samt sørge for feiing av 
fyringsanlegg i kommunene Ringerike og Hole.  

Drift 
Nøkkeltall/måltall for virksomheten. 

Nøkkeltall/måltall 

 2010 2011 2012 

Antall årsverk 40 heltid og 
 24 deltid 

40 heltid og 
 24 deltid 

40 heltid og  
24 deltid 

Antall utrykninger 601 560 580 

Antall tilsyn i § 13 bygg 219 228 201 

Antall tilsyn i boliger 1 500 1600 1770 

Antall feide piper 6 400 6166 8180 
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 Kommentarer til tabellen: 
• Antall utrykninger har økt med 20 fra foregående år. De siste 5 årene har antallet 

ligget mellom 520 og 600. 
• Ved å se på hvilke type utrykninger vi har hatt i 2012, så er det betenkelig at 

antall bygningsbranner har økt fra 18 i 2011 til 29 i år. Dette tallet svinger også 
fra år til år. I 2010 var tallet 39. Det øvrige innsatsene fordeler seg i hovedsak 
som tidligere år. 

• Antall tilsyn i særskilte brannobjekter har gått ned. Dette skyldes sykmeldinger og 
permisjon. 

• Antall feide piper er tilnærmet som forutsatt, det samme er antall tilsyn i boliger.  

Kurs og øvingsvirksomhet 
Aktivitetsnivået har vært høyt også dette året. I forbindelse med ulike opplegg har vi 
vært i kontakt med ca. 1500 personer. Dette har gitt en brutto inntekt på ca. 600.000 
kroner. De største kundene var Vestre Viken HF og Ringerike boligstiftelse.   

Forebyggende aktiviteter 
• Brannvernopplæring for elever i grunnskolen (julekalenderundervisning for 6. 

trinn og båtvettkampanjen for 7. trinn). 
• Aksjon boligbrann. Stand på varehus og hjemmebesøk sammen med Eltilsynet. 
• Åpen dag på brannstasjonen med ca. 1000 besøkende 

Deltidsreformen 
I løpet av året har 8 av våre deltidsbrannmenn gjennomført grunnutdanning for 
brannkonstabler. Brannberedskapen ute i distriktet er med dette styrket. Denne 
kompetansehevingen av deltidsstyrken er gjennomført i egen regi, dvs. egne 
mannskaper har stått for stort sett all undervisning. Det er også solgt kursplasser til 
Drammensregionens brannvesen IKS. 

Investeringer 
Det er investert kr. 120.000 i nytt utsyr til fylling av luftflasker til røykdykkere samt noe 
oppgradering av røykdykkerutstyr til deltidsmannskapene. 

Nytt utstyr 
Det er leaset en brukt skogbrannbil, som er et viktig tilskudd til skogbrannberedskapen. 

Tjenesten har også overtatt alt brannvernmateriellet etter Norsk Skog Follum fabrikker.  

Sosiale medier 
Brannvesenet har tatt i bruk Twitter og Facebook som informasjonskanaler. 

Rekruttering 
Det er utfordrende å få ansatt faglærte feiere. For tiden er det 2 vakante feierstillinger. 
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Tall og fakta

 

År 2012 2011 2010
Driftsutgifter:
Lønn og sosiale utgifter 19 119 548kr         17 509 964kr         14 602 941kr            
Kjøp av varer/tjenester 3 219 554kr           2 855 311kr           2 714 385kr               
Kjøp av tjenester 743 420kr              610 403kr              698 563kr                  
Overføringer 439 898kr              442 394kr              447 969kr                  
Driftsinntekter:
Salgsinntekter 8 863 169kr           7 850 155kr           6 340 457kr               
Refusjoner 2 102 558kr           2 340 875kr           1 865 365kr               
Overføringer                        12 590kr                    
Finansutgifter: 321 044kr              373 595kr              282 234kr                  
Finansinntekter: 373 402kr              278 295kr                                  
Resultat 12 504 335kr         11 322 342kr         10 527 680kr            

År 2012 2011 2010
Driftsutgifter:
Lønn og sosiale utgifter 16 806 348kr         14 945 097kr         13 364 674kr            
Kjøp av varer/tjenester 19 288 465kr         19 184 814kr         17 188 979kr            
Kjøp av tjenester 2 698 241kr           2 429 797kr           2 402 894kr               
Overføringer 68kr                      500kr                    35 271kr                    
Driftsinntekter:
Salgsinntekter 62 704 096kr         60 458 375kr         55 340 706kr            
Refusjoner 300 661kr              321 098kr              344 062kr                  
Overføringer 428kr                    
Finansutgifter : 1 704 477kr           766 978kr              265 151kr                  
Finansinntekter: 238 935kr              2 295 377kr           5 425 156kr               
Resultat (22 746 093)kr        (25 747 661)kr        (27 852 955)kr           

År 2012 2011 2010
Driftsutgifter:
Lønn og sosiale utgifter 17 988 686kr         17 328 268kr         16 338 559kr            
Kjøp av varer/tjenester 18 110 183kr         20 789 376kr         16 694 202kr            
Kjøp av tjenester 146 657kr              128 950kr              136 979kr                  
Overføringer 3 085 473kr           3 062 732kr           2 578 608kr               
Driftsinntekter:
Salgsinntekter 13 729 033kr         13 342 799kr         12 133 342kr            
Refusjoner 919 988kr              2 100 738kr           598 504kr                  
Overføringer
Finansutgifter: 583kr                    3 315kr                 9 976kr                       
Finansinntekter: 530 708kr                  
Resultat 24 682 561kr         25 869 104kr         22 495 769kr            

År 2012 2011 2010
Driftsutgifter:
Lønn og sosiale utgifter 4 033 470kr           3 369 209kr           3 825 423kr               
Kjøp av varer/tjenester 73 214 944kr         64 654 420kr         55 385 302kr            
Kjøp av tjenester 8 237kr                 2 464kr                 13 335kr                    
Overføringer 17 311 523kr         15 187 737kr         12 348 800kr            
Driftsinntekter:
Salgsinntekter 34 788 033kr         35 802 442kr         33 050 786kr            
Refusjoner 1 579 424kr           1 543 530kr           1 127 911kr               
Overføringer                                            
Finansutgifter: 22 154kr                18 716kr                213 262kr                  
Finansinntekter: 794 551kr              694 679kr                  
Resultat 58 222 871kr         45 092 023kr         36 912 746kr            

Driftsregnskap - Veier, park/idrett

Driftsregnskap - Eiendomsforvaltningen

Driftsregnskap - Miljø og arealforvaltning

Driftsregnskap - Vann-, avløp og avløpsrensing
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År 2012 2011 2010
Driftsutgifter:
Lønn og sosiale utgifter 49 110 255kr         46 687 208kr         43 248 790kr            
Kjøp av varer/tjenester 2 768 141kr           2 099 355kr           2 128 362kr               
Kjøp av tjenester 140 051kr              181 762kr              246 621kr                  
Overføringer 534 883kr              473 454kr              494 291kr                  
Driftsinntekter:
Salgsinntekter 1 198 931kr           840 745kr              400 977kr                  
Refusjoner 4 934 128kr           4 884 829kr           2 344 821kr               
Overføringer                                            
Finansutgifter: 315kr                    194kr                    1 528kr                       
Finansinntekter:                                            
Resultat 46 420 586kr         43 716 399kr         43 373 794kr            

År 2012 2011 2010
Driftsutgifter:
Lønn og sosiale utgifter 30 003 713kr         28 514 952kr         26 379 979kr            
Kjøp av varer/tjenester 3 849 512kr           4 018 071kr           3 466 993kr               
Kjøp av tjenester 976 592kr              995 608kr              961 394kr                  
Overføringer 643 166kr              660 841kr              644 491kr                  
Driftsinntekter:
Salgsinntekter 7 290 303kr           6 640 252kr           6 033 725kr               
Refusjoner 5 872 507kr           5 982 361kr           5 777 959kr               
Overføringer 1 225 903kr                               
Finansutgifter: 895kr                    7 742kr                       
Finansinntekter:                                            
Resultat 22 310 173kr         20 341 851kr         19 648 915kr            

Driftsregnskap - Byggtjenester 

Driftsregnskap - Brann- og redningstjenesten
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ARBEIDSMILJØ  
Det er tidligere bestemt at Ringerike kommune skal være en Langtidsfrisk kommune. 
Langtidsfrisk er en metode for å skape gode forutsetninger i organisasjoner, slik at 
medarbeidere kan bruke sin arbeidsevne fullt ut og være friske og effektive på jobben.  

Langtidsfrisk er Ringerike kommunes valgte metode for å skape helsefremmende 
arbeidsplasser i henhold til Arbeidsmiljølovens forventninger. Kommunens verdigrunnlag 
TÆL (Tydelig, Ærlig og Løsningsvillig) er en del av de Langtidsfriske suksesskriteriene. 
Verdiene ble innført i 2012.  

Inkluderende arbeidsliv 
Ringerike kommune er en IA-virksomhet og har forlenget samarbeidsavtalen om et 
inkluderende arbeidsliv for perioden 2010–2013. Ringerike kommune forplikter seg 
derved til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet, bedre 
arbeidsmiljøet og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.  

Som et ledd i dette arbeidet har Ringerike kommune definert et mål for samlet nærvær i 
kommunen på 93 % ved utgangen av 2013. I arbeidet med å nå nærværsmålet skal 
samtlige enheter i kommunen årlig utarbeide handlingsplaner for arbeidsmiljø og 
iverksette fordringstiltak. Enheter som har utfordringer med å nå definerte nærværsmål 
blir fulgt særskilt opp. Videre blir ledere på alle nivåer målt på om nærværsmålet nås.  

Positiv medarbeiderundersøkelse 
Desember 2012 ble den årlige medarbeiderundersøkelsen gjennomført. Det var fjerde 
gang denne ble gjennomført som en Questback-undersøkelse. Undersøkelsen måler 
humankapitalindeks (HKI) og noen andre relaterte områder for å kartlegge status i 
oppstarten av en helsefremmende og langtidsfrisk organisasjon.  

Det er bevist at trivsel og arbeidsglede er nært knyttet til nærvær, ledelse, effektivitet og 
lønnsomhet. Med forståelse for slike sammenhenger som bakteppe, blir resultatene fra 
undersøkelsen brukt til å identifisere forbedringsområder innenfor ledelse og nærværs-
arbeid.  

Medarbeiderundersøkelsen viser de beste resultatene siden vi startet med undersøkelsen 
i 2009 og har forbedringer på alle områder. Hovedfunnene er som følger:  

• Teknisk har stor forbedring på HKI og ledelse sammenlignet med 2011 og har i 
tillegg høyest score på fremtid og omdømmespørsmålene 

• Det er svært få enheter med scoringer under 3 
• Ledere scorer høyere enn medarbeidere på alle indikatorer.  
• Svarprosent noe opp sammenlignet med 2011  
• Andelen ansatte som har hatt utviklingssamtal går noe opp 
• Enheter som har utarbeidet handlingsplan går noe ned 

Resultatet anses som meget positivt og det ligger nå på det nivået som teoretisk anses 
som et meget godt resultat.  

Status sykefravær  
Det samlede fraværet i 2012 gikk opp med 0,9 % poeng sammenlignet med 2011 (se 
figur 1 på neste side). Kommunens sykefravær ligger nå litt over gjennomsnittet i forhold 
til landets øvrige kommuner. Pågående omstillingsarbeid kan ha påvirket sykefraværet i 
negativ retning.  

Den største årsaken til det økte sykefraværet er at antall årsverk er redusert raskere enn 
sykefraværet (se figur 1 og 2 på neste side) derfor blir fraværsprosenten høyere.  
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Tabellen nedenfor viser samlet sykefravær for hele kommunen for årene 2008-2012 
fordelt på kjønn.  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Hele kommunen 9,3 9,2 8,8 9,0 9,9 

Figur 1. Tabellen viser samlet sykefravær 2008-2012. 
 
 
  2008 2009 2010 2011 2012 

1. kvartal 10 102 9 536 10 164 9 456 10 843 

2. kvartal 10 337 9 457 7 758 8 755 8 249 

3. kvartal 8 212 8 644 6 845 7 083 7 712 

4. kvartal 9 967 11 188 9 514 9 845 10 000 

Tapte dagsverk  38 618 38 825 34 281 35 139 36 804 
Figur 2. Tabellen viser tapte dagsverk i perioden 2008-2012.  

Likestilling  
Kjønnsfordelingen blant ansatte er tilnærmet lik fordelingen i 2011. Ringerike kommune 
er fremdeles en kvinnedominert organisasjon med om lag 81 % kvinner og om lag 19 % 
menn blant de ansatte. Det er fortsatt til dels et stort underskudd av menn i helse og 
omsorg og i barnehager.  

 
Kjønnsfordeling 2012 

(pr 31.12.12) 
2011 
(pr 31.12.11) 

Antall årsverk 1 858 1 856 

Antall ansatte 2 526 2 495 

Antall kvinner 2 040 2 026 

Prosentvis andel kvinner 81 % 81 % 

Antall menn 486 469 

Prosentvis andel menn 19 % 19 % 

Antall kvinner i høyere stillinger 8 7 

Prosentvis andel kvinner i høyere stillinger 50 % 44 % 

Antall menn i høyere stillinger 8 9 

Prosentvis andel menn i høyere stillinger 50 % 56 % 
 

Avlønning høyere lederstillinger 
Ved utgangen av året var det 16 ansatte i Ringerike kommune med høyere leder-
stillinger. I denne gruppen inngår rådmann, kommunalsjefer, virksomhets- og støtte-
enhetsledere.  Det er 8 menn og 8 kvinner i disse stillingene.  Blant gruppen høyere 
lederstillinger er kvinner gjennomsnittlig avlønnet høyere enn menn. 
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Avlønning enhetsledere og øvrige ansatte 
Ringerike kommune har ivaretatt prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi. Ved 
fastsetting av lønn, enten ved tilsetting eller forhandlinger, tas det utgangspunkt i 
kompetanse og funksjonen som skal utføres. Avlønning er ofte basert på ansiennitet, og 
det er også individuelle tillegg innbakt i årslønnen.  

Tabellen nedenfor viser oversikt over gjennomsnittlig lønn fordelt på kvinner og menn i 
faste stillingsprosent pr sektor.  

 

Stilling Kvinner - 
lønn 

Kvinner - 
antall 

Menn - lønn Menn – antall 

Oppvekst     

Lærer 416.100 17 416.100 6 

Adjunkt 448.000 111 445.500 34 

Adjunkt m/tillegg 481.300 96 466.500 25 

Rektorer 589.500 10 592.800 10 

Fagleder/inspektør 534.900 9 537.500 2 

Pedagogisk leder 429.500 45 431.300 4 

     

Helse og omsorg     

Vernepleier 413.700 36 416.800 4 

Barnevernspedagog 424.100 13 407.000 1 

Sykepleier 418.200 91 434.000 7 

Spesialsykepleier 452.000 33 458.700 2 

Hjelpepleier 358.500 312 362.900 14 

Ergoterapeut     

     

Tekniske tjenester     

Ingeniører 420.500 2 458.400 14 

Fagarbeider 357.200 38 371.200 53 

Renholder 332.000 30 328.300 3 

Brannkonstabel   369.900 22 

     

Øvrige     

Arbeidsleder/formenn 371.000 7 412.500 2 

Enhetsledere 522.000 31 524.600 9 

Konsulenter 422.900 78 490.100 19 
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Heltid/deltid  
Statistikk pr 31.12.12 viser at det fremdeles er en overvekt av kvinner i deltidsstillinger i 
Ringerike kommune.  

Kjønnsfordeling deltid  2012 (pr 31.12.12) 2011(pr 31.12.11) 

Antall ansatte i deltidsstillinger 1 210 1 497 

Antall kvinner i deltidsstillinger 1 064  1323 

Prosentvis andel kvinner i deltidsstillinger 88 % 88,4 % 

Antall menn i deltidsstillinger 146 174 

Prosentvis andel menn i deltidsstillinger 12 % 11,6 % 

Kompetansehevende tiltak og rekruttering 
Kommunen har valgt å satse på utdanning av egne ansatte til helsefagarbeidere gjennom 
årene 2011 og 2012.  

Av lærlinger direkte fra skole ble det tatt inn 8 nye lærlinger sommer/høst 2012 i tillegg 
til de som fortsatte i sitt andre år. Disse går fra de sentralt avsatte kompetansemidlene. I 
tillegg er det tatt inn flere lærlinger og lærekandidater hvor midler fra NAV følger begge 
opplæringsår. 

Ringerike kommune fikk tilskudd fra Vox til opplæring «Basiskompetanse i arbeidslivet» 
(BKA) for skoleåret 2011/2012 og 2012/2013. 3 grupper fullførte etter 80 timer våren 
2012. Høsten 2012 er det gjennomført opplæring for 3 grupper, 2 er avsluttet i 
desember.  

Opplæring i Langtidsfrisk er integrert i helse, miljø og sikkerhetsopplæringen for 
verneombud og ledere. Dette ble gjennomført i samme omfang i 2012 som i 2011.  

I tillegg til de sentrale kompetansetiltakene har rammeområdene selv gjennomført en 
god del tiltak for egne midler, primært lovpålagte og andre styrte kompetanseløp for 
definerte medarbeidergrupper. Det er blant annet gjennomført lederopplæring for 30 
ledere i Helse og omsorg dette året. 
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MILJØRAPPORT 
Vanndirektivet 
Norge er delt inn i ni vannregioner med 243 vannområder, der Ringerike hovedsakelig er 
del av Bekkelags-bassenget, Indre Oslofjord Vest, Tyrifjorden og Valdres. Vann-
forvaltningen skal spille inn i alle aspekter av offentlig forvaltning. I 2012 har alle 
overflatevann i Ringerike kommune blitt karakterisert og delt inn i «svært god», «god», 
«moderat», «dårlig» og «svært dårlig» kjemisk og biologisk tilstand. 

På bakgrunn av dette arbeidet er det utformet et dokument om «vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål» som skisserer de største utfordringene i vannforvaltningen. 
Dette er et tett samarbeid mellom involverte kommuner, Fylkesmenn, Fylkeskommuner 
og publikum.  

Verneplan for Tyrifjorden 
Fylkesmannen i Buskeruds anbefaling på Verneplanen for Tyrifjorden våtmarkssystem 
har blitt sendt til Miljøverndepartementet. 

Utslippstillatelser 
I 2012 ble det behandlet 49 utslippstillatelser, noe som er på omtrent samme nivå som i 
2011. Det er gjennomført tilsyn på avløpsanlegg på ca. 70 eiendommer i kommunen i 
tillegg til kontroll. Det er behandlet én utslippstillatelse for anlegg. 

Klimaarbeid  
Det har blitt opprettet en arbeidsgruppe som skal følge opp mål og tiltak i energi- og 
klimaplanen. Arbeidsgruppen er sammensatt slik at alle områder i kommunen er 
representert. Prosessen med tilkobling av Sokna skole og Hallingby skole til 
flisfyring/pelletsfyring er igangsatt, og dette vil føre til en reduksjon av CO2-utslipp. Det 
er satt i gang prøveprosjekt på utvidet kildesortering i Eikli barnehage. 

Miljøfyrtårn 
I 2012 ble 9 nye bedrifter miljøsertifisert i tillegg til flere resertifiseringer. Dette er en 
mangedobling i forhold til 2011. Det er nå 2 tilgjengelige sertifisører i kommunen. Én av 
disse er kommunal. Kommunen har fortsatt avtale med Hadeland og Ringerike 
Avfallsselskap om sertifisør.  

Forsøpling på private eiendommer 
Det har vært flere meldinger av forsøpling av private eiendommer, både gjennom eier av 
eiendommen og/eller tredje person. To av tilfellene har blitt politianmeldt. 

Steinsfjorden og situasjonen for blågrønnalgene  
Steinsfjorden overvåkes årlig av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i samarbeid 
med kommunene Hole og Ringerike. Registreringen er konsentrert om de 
giftproduserende blågrønnalgene Planktothrix. 

Overvåkingstallene viser at nivåene for næringsstoffene gjennomgående er på vei til et 
noe lavere nivå. Alle badevannsprøver tatt i 2012 har vært under nivå som anbefales av 
mattilsynet. 

Brosjyre «Trygt og trivelig på Tyrifjorden» 
Brosjyren er et samarbeid mellom kommunene Ringerike og Hole, Fylkesmannen i 
Buskerud og politiet. Brosjyren skal være en veiledning for ferdsel på Tyrifjorden. Den er 
distribuert i 2012 og det har kommet mange gode tilbakemeldinger.  

Earth hour bykonkurranse 
Ringerike kommune deltok i Earth hour bykonkurranse og vant førsteplassen! Lørdag 
31.03.12 slo alle deltagere av lyset i én time. Konkurransen målte strømforbruket før og 
under den aktuelle timen og Ringerike kommune (begrenset til Hønefoss by) hadde størst 
nedgang av alle deltagende kommuner! Earth hour er et globalt symbolsk arrangement 
som setter fokus på klimaendringene og strømsparing. 
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Regulert Avvik Avvik Opprinnelig

 Regnskap budsjett ift ift budsjett budsjett Regnskap

2012 2012 budsjett i prosent 2012 2011 Note

Skatt på formue og inntekt -597,6 -593,7 3,9 0,7 % -593,7 -556,3

Eiendomsskatt -54,8 -54,5 0,3 0,6 % -54,5 -54,0

Sum skatteinntekter -652,4 -648,2 4,2 0,6 % -648,2 -610,3

Ordinært rammetilskudd -657,9 -641,0 16,9 2,6 % -641,0 -600,1

Merverdiavgiftskompensasjon drift -38,5 -40,3 -1,8 -4,4 % -40,3 -36,7

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -8,1 -17,9 -9,8 -54,7 % -17,9 -6,4

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -704,4 -699,1 5,3 0,8 % -699,1 -643,2

Sum generelle tilskudd og salgsinntekter -29,6 -31,4 -1,8 -5,7 % -31,4 -34,3

= Sum frie disponible inntekter -1 386,4 -1 378,7 7,7 0,6 % -1 378,7 -1 287,8

Renteinntekter og utbytte -8,2 -6,4 1,8 28,2 % -6,4 -7,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -20,2 -21,0 -0,8 -3,6 % -21,0 -21,1

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter 0,0 -2,3

Sum finansinntekter -28,6 -27,4 1,2 4,3 % -27,4 -31,0

Renteutgifter, provisjon og lån 30,0 37,8 7,8 20,6 % 37,8 28,9

Startlån - renteutgifter 0,0 3,3

Avdrag på lån 41,0 42,0 1,0 2,4 % 42,0 42,6 12

Sum finansutgifter 71,0 79,8 8,8 11,0 % 79,8 74,8

= Netto finansutgifter 42,5 52,4 10,0 19,0 % 52,4 43,8

Inndekning av tidligere års underskudd 35,7 28,2 -7,6 -26,9 % 28,2 13,5 8

Bruk av tidligere års mindreforbruk -7,6 7,6 0,0 4

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 8

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 4

Avsetning bunde driftsfond (netto) 0,0 -0,1 4

Sum netto avsetninger 28,2 28,2 0,0 0,0 % 28,2 13,4

Overført fra drift til investeringsregnskapet 5,5 11,2 5,7 50,5 % 11,2 3,3

Sum til fordeling drift -1 310,2 -1 286,9 23,3 1,8 % -1 286,9 -1 227,3

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 264,6 1 286,9 22,3 0,0 1 286,9 1 219,7

Regnskapsmessig mindreforbruk -45,6 0,0 45,6 0,0 -7,6 8

Regulert Avvik Avvik Opprinnelig

 Regnskap budsjett ift ift budsjett budsjett Regnskap

2012 2012 budsjett prosent 2012 2011

0 Folkevalgte og revisjon 6,1 6,3 0,2 3,9 % 6,3 6,0

1 Rådmann, strategiske tiltak 14,8 13,4 -1,4 -10,5 % 12,0 15,6

2 Fellestjenester, fellesutgifter m.v. 67,2 69,8 2,6 3,7 % 64,8 67,0

3 Oppvekst og kultur 439,8 431,8 -8,0 -1,9 % 410,9 409,5

4 Helse 659,5 661,3 1,8 0,3 % 615,7 604,0

5 Tekniske områder 141,4 141,2 -0,2 -0,1 % 126,4 120,6

7 Avsetninger, overføringer særbedrifter m.v -64,3 -37,2 27,1 72,7 % 50,5 -2,9

Andre områder 0,1 0,2 0,1 -66,2 % 0,2

Sum tjenesteproduksjon 1 264,6 1 286,9 22,3 1,7 % 1 286,9 1 219,7

Avvik: - negativt/merforbruk, + positivt/mindreforbruk i forhold til budsjett

Mill kr. 

- satt opp slik kommunestyret vedtok budsjettet

Regnskapsskjema 1a driftsregnskapet

Avvik: - negativt/merforbruk, + positivt/mindreforbruk i forhold til budsjett

Mill kr. 

- satt opp slik kommunestyret vedtok budsjettet

Regnskapsskjema 1b driftsregnskapet
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Regnskapsskjema 2A -Invest.regn.

   Regnskap 2012

 Regulert budsjett 

2012

Opprinnelig 

budsjett 2012   Regnskap 2011 Note

KOSTRA-ART

Investeringer anleggsmidler 71 240 358,00     165 574 191,00   101 340 000,00   71 859 061,66     

Utlån og forskutteringer   (520:529) 40 472 514,86     41 963 490,00     38 300 000,00     25 132 639,30     

Avdrag på lån             (510:519) 14 012 862,67     7 120 000,00       4 920 000,00       128 641 701,35   

Avsetninger         (530:539+548:569) 8 633 744,33       3 051 572,00       -                      21 473 730,69     4      

Årets finansieringsbehov  Sum(L1:L4) 134 359 479,86   217 709 253,00   144 560 000,00   247 107 133,00   

Bruk av lånemidler         (910:919) -97 500 582,63   -174 062 555,00 -115 576 000,00 -136 352 446,99 7+20

Salg anleggsmidler      (660:679)+929 -359 850,20        -1 351 572,00     -                      -78 703 626,50   

Tilskudd til investeringer -                      -                      -                      4 766 500,00       

Motatte avdr utlån (700:789+920:928) -19 374 392,15   -9 728 450,00     -4 464 000,00     -17 269 689,50   

Andre inntekter    (600:659;900:909) -118 911,33        -                      -                      -1 591 952,00     

 Sum ekstern finansiering Sum(L7:L11) -117 353 736,31 -185 142 577,00 -120 040 000,00 -229 151 214,99 

Overført fra driftsregn.  (970:979) -5 549 214,69     -11 220 000,00   -11 220 000,00   -3 261 197,99     2+20

Bruk av avsetninger        (930:969) -11 456 528,86   -21 346 676,00   -13 300 000,00   -14 694 720,02   4      

Sum finansiering      Sum(L12:L14) -134 359 479,86 -217 709 253,00 -144 560 000,00 -247 107 133,00 

Udekket/udisponert        (L5-L15) -                      -                      -                      -                      8+20

Regnskapsskjema 2b   -   investeringsregnskapet

REGNSKAP 2012
REGULERT 

BUDSJETT 2012

Investeringer i anleggsmidler:

620 Støtteenheter 278 750,00          

624 IT 12 295 710,39   12 448 242,00     

640 Helse 475 222,25        2 083 225,00       

651 Teknisk tjeneste VAR 21 307 607,35   74 516 834,00     

652 Miljø og Areal 742 251,88        5 038 833,00       

653 Brann og Redning 540 000,00        120 000,00          

655 Vei Park og Idrett 6 585 821,24     16 440 484,00     

656 Byggeprosjekter 20 524 441,15   58 186 023,00     

690 Aksjer,Utlån og Fond -62 471 552,47  -169 112 391,00 

Andre ansvar 498,21               -                      

Sum investeringer i anleggsmidler -0,00                  -                      
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REGNSKAP REGNSKAP

EIENDELER 2012 2011 NOTE 

A. ANLEGGSMIDLER KAP. 2.2  2 951 781 825,56   2 771 890 614,06   

FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG (2.27-2.29) 898 505 340,76      882 158 828,21      

UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER (2.24-2.26) 59 158 341,91        56 096 009,60        

UTLÅN (2.22-2.23) 118 918 479,89      94 161 021,25        

AKSJER OG ANDELER (2.21) 199 718 332,00      192 755 382,00      13

PENSJONSMIDLER (2.20) 1 675 481 331,00   1 546 719 373,00   9

B. OMLØPSMIDLER KAP. 2.1 361 372 291,02      299 950 067,93      

KORTSIKTIGE FORDRINGER (2.13-2.17) 95 500 473,47        105 080 064,36      

PREMIEAVVIK (2.19) 147 434 711,02      71 265 515,02        9

AKSJER OG ANDELER (2.18)

SERTIFIKATER (2.12)

OBLIGASJONER (2.11) 14 000,00               15 000,00               14

KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD (2.10) 118 423 106,53      123 589 488,55      

SUM EIENDELER (A + B) 3 313 154 116,58   3 071 840 681,99   

EGENKAPITAL OG GJELD

C. EGENKAPITAL KAP. 2.5   167 693 007,49      125 721 571,96      

DISPOSISJONSFOND (2.56-2.57) -613 553,04           -613 553,04           4

BUNDNE DRIFTSFOND (2.51-2.52) -27 913 268,61      -26 341 197,01      4

UBUNDNE INVESTERINGSFOND (2.53-2.54) -29 460 597,85      -26 909 025,85      4

BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55) -19 186 670,15      -24 135 053,68      4

REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (2.5950) -45 589 752,93      -7 574 979,02        8

REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (2.5900) 66 764 122,40        102 496 567,42      8

UDISPONERT I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5960) 8

UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5970) 8

LIKVIDITETSRESERVE (2.5980) 8

KAPITALKONTO (2.5990) 226 136 123,69      111 242 209,16      7

ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK (DRIFT) (2.581) -26 768 000,00      -26 768 000,00      

ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK (INVESTERING) (2.580) 24 324 603,98        24 324 603,98        6

D. GJELD

LANGSIKTIG GJELD KAP. 2.4 -3 250 249 449,79 -2 937 388 906,39 

PENSJONSFORPLIKTELSE (2.40) -2 289 326 305,00 -2 037 025 279,93 9

IHENDEHAVEROBLIGASLÅN (2.41-2.42)

SERTIFIKATLÅN (2.43-2.44)

ANDRE LÅN (2.45-2.49) -960 923 144,79    -900 363 626,46    12

KORTSIKTIG GJELD KAP. 2.3    -230 597 674,28    -260 173 347,56    

KASSEKREDITTLÅN (2.31)

ANNEN KORTSIKTIG GJELD (2.32-2.38) -223 749 265,16    -256 687 231,44    

PREMIEAVVIK (2.39) -6 848 409,12        -3 486 116,12        9

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) -3 313 154 116,58 -3 071 840 681,99 

E. MEMORIAKONTI

MEMORIAKONTO KAP. 2.9 -                         -                         

UBRUKTE LÅNEMIDLER (2.9100) 77 665 033,30        59 589 615,93        

ANDRE MEMORIAKONTI (2.9200-2.9998)  -247 741 889,82    -292 355 092,91    

MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE (2.9999) 170 076 856,52      232 765 476,98      

Balanseregnskapet
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REGULERT OPPRINNELIG

REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP

KOSTRA-ART 2012 2012 2012 2011 NOTE

BRUKERBETALINGER SUM(600:619) -63 638 499,70      -58 865 422,00      -58 865 422,00      -60 940 344,42      L3

ANDRE SALGS- OG LEIEINNTEKTER SUM(620:670) -138 036 704,09    -147 979 161,00    -149 541 161,00    -137 295 865,82    L4

OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:780) -226 648 743,51    -193 837 507,00    -196 587 727,00    -214 426 190,27    L5

RAMMETILSKUDD SUM(800:809) -659 537 372,00    -641 000 000,00    -641 000 000,00    -604 471 678,00    L6

ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER SUM(810:829) -52 192 228,00      -48 894 563,00      -46 140 263,00      -56 361 786,00      L7

ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:850;880;890) -1 633 885,60        -                         -                         -3 393 568,00        L8

INNTEKTS- OG FORMUESKATT SUM(870:873) -597 623 333,91    -593 742 339,00    -593 742 339,00    -556 313 275,83    L9

EIENDOMSSKATT SUM(874:876) -54 787 532,00      -54 485 000,00      -54 485 000,00      -53 980 912,00      L10

ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER SUM(877:879) -313 811,00           -                         -                         -310 634,00           L11

SUM DRIFTSINNTEKTER SUM(L3:L11) -1 794 412 109,81 -1 738 803 992,00 -1 740 361 912,00 -1 687 494 254,34 L12 3

LØNNSUTGIFTER SUM(010:089;160:165) 926 133 238,23      889 199 302,00      866 042 780,00      889 640 740,31      L14

SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) 203 247 404,17      302 404 557,00      222 136 728,00      244 647 528,26      L15

KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I 

KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON

SUM(100:285)-

SUM(160:165) 238 593 942,41      231 423 296,00      231 323 296,00      228 481 824,37      L16

KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER 

KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) 167 814 291,39      150 130 870,00      65 192 847,00        68 009 442,21        L17

OVERFØRINGER SUM(400:490) 160 164 955,81      96 808 416,00        286 828 710,00      208 268 085,66      L18

AVSKRIVNINGER 590 50 127 060,32        40 000 000,00        40 000 000,00        46 093 435,61        L19 21

FORDELTE UTGIFTER NEG(690)+(290-790) -24 887 136,75      -19 233 050,00      -19 233 050,00      -19 414 899,03      L20

SUM DRIFTSUTGIFTER SUM(L14:L20) 1 721 193 755,58   1 690 733 391,00   1 692 291 311,00   1 665 726 157,39   L21

BRUTTO DRIFTSRESULTAT L12-L21 -73 218 354,23      -48 070 601,00      -48 070 601,00      -21 768 096,95      L23

RENTEINTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) -29 340 939,79      -28 511 000,00      -28 511 000,00      -32 028 315,94      L24

GEVINST FINANSIELLE INSTRUM 909 -                         -                         -                         -                         L25

MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN 920 -271 346,26           -100 000,00           -100 000,00           -236 159,00           L26

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER SUM(L25:L26) -29 612 286,05      -28 611 000,00      -28 611 000,00      -32 264 474,94      L27

RENTEUTGIFTER OG LÅNEOMKOSTNINGER 500 30 181 074,19        37 878 746,00        37 878 746,00        32 780 534,59        L28

TAP FINANSIELLE INSTRUM 509 -                         -                         -                         -                         L29

AVDRAG PÅ LÅN 510 41 003 619,00        42 064 000,00        42 064 000,00        42 603 670,00        L30

UTLÅN 520 478 529,19             450 000,00             450 000,00             490 097,66             L31

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER SUM(L29:L31) 71 663 222,38        80 392 746,00        80 392 746,00        75 874 302,25        L32

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGS-

TRANSAKSJONER L27-L32 42 050 936,33        51 781 746,00        51 781 746,00        43 609 827,31        L34

MOTPOST AVSKRIVNINGER 990 -50 127 060,32      -40 000 000,00      -40 000 000,00      -46 093 435,61      L35 21

NETTO DRIFTSRESULTAT L23+L34+L35 -81 294 478,22      -36 288 855,00      -36 288 855,00      -24 251 705,25      L36

BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE 

MINDREFORBRUK 930 -7 574 979,02        -                         -                         -                         L38 8

BRUK AV DISPOSISJONSFOND 940 -                         -                         -                         -                         L39 4

BRUK AV BUNDNE FOND 950 -12 265 211,86      -4 765 924,00        -4 765 924,00        -12 322 723,03      L40 4+22

BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE 960 -                         -                         -                         -                         L41 8

SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM(L38:L41) -19 840 190,88      -4 765 924,00        -4 765 924,00        -12 322 723,03      L42

OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 570 5 549 214,69          11 220 000,00        11 220 000,00        3 261 197,99          L44 2+20

AVSATT TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS 

REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK 530 35 732 445,02        28 157 466,00        28 157 466,00        13 469 000,00        L45 8

AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND 540 -                         -                         -                         -                         L46 4

AVSATT TIL BUNDNE FOND 550 14 263 256,46        1 677 313,00          1 677 313,00          12 269 251,27        L47 4+6

AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN 560 -                         -                         -                         -                         L48 8

SUM AVSETNINGER SUM(L44:L48) 55 544 916,17        41 054 779,00        41 054 779,00        28 999 449,26        L49

REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK L36+L42-L49 -45 589 752,93      -                         -                         -7 574 979,02        L51 8

Økonomisk oversikt   -   driftsregnskapet
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REGULERT OPPRINNELIG

REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP

KOSTRA-ART 2012 2012 2012 2011 NOTE

SALG AV DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM SUM(660:670) -359 850,20        -1351572,00 0,00 -78703626,50 L3

ANDRE SALGSINNTEKTER SUM(600:650) -117 433,02        0,00 0,00 -1591952,00 L4

OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:770) -10 415 643,00   -5264450,00 0,00 -4311401,11 L5

STATLIGE OVERFØRINGER SUM(800:810) -                      0,00 0,00 4766500,00 L6

ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:890) -                      0,00 0,00 0,00 L7

RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) -1 478,31            0,00 0,00 0,00 L8

SUM INNTEKTER SUM(L3:L8) -10 894 404,53   -6 616 022,00     -                      -79 840 479,61   L9 3

LØNNSUTGIFER SUM(010:080;160:165) 55 005,59            -                      -                      -                      L11

SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) 7 755,80              -                      -                      -                      L12

KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM 

INNGÅR I KOMMUNENS 

TJENESTEPRODUKSJON

SUM(100:285)-

SUM(160:165) 62 947 477,57     165 574 191,00   101 340 000,00   65 279 380,26     L13

KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER 

KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) -                      -                      -                      -                      L14

OVERFØRINGER SUM(400:490) 8 230 119,04       -                      -                      7 579 681,40       L15

RENTEUTGIFTER OG OMKOSTNINGER 500 -                      -                      -                      -                      L16

FORDELTE UTGIFTER 690+(290-790) -                      -                      -                      -1 000 000,00     L17

SUM UTGIFTER SUM(L11:L17) 71 240 358,00     165 574 191,00   101 340 000,00   71 859 061,66     L18

AVDRAG PÅ LÅN 510 14 012 862,67     7 120 000,00       4 920 000,00       128 641 701,35   L20

UTLÅN 520 33 509 024,86     35 000 000,00     35 000 000,00     21 809 144,30     L21

KJØP AV AKSJER OG ANDELER 529 6 963 490,00       6 963 490,00       3 300 000,00       3 323 495,00       L22 7

DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET 530 -                      -                      -                      -                      L23 8

AVSATT TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND 548 2 551 572,00       2 551 572,00       -                      11 468 884,00     L24 4

AVSATT TIL BUNDNE FOND 550 6 082 172,33       500 000,00          -                      10 004 846,69     L25 4

AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN 560 -                      -                      -                      -                      L26 8

SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM(L20:L26) 63 119 121,86     52 135 062,00     43 220 000,00     175 248 071,34   L27

FINANSIERINGSBEHOV L18+L27-L9 123 465 075,33   211 093 231,00   144 560 000,00   167 266 653,39   L28

BRUK AV LÅN 910 -97 500 582,63   -174 062 555,00 -115 576 000,00 -136 352 446,99 L30 7+20

MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN 920 -8 958 749,15     -4 464 000,00     -4 464 000,00     -12 958 288,39   L31

SALG AV AKSJER OG ANDELER 929 -                      -                      -                      -                      L32 7+13

BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK 930 -                      -                      -                      -                      L33 8

OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET 970 -5 549 214,69     -11 220 000,00   -11 220 000,00   -3 261 197,99     L34 2+20

BRUK AV DISPOSISJONSFOND 940 -                      -                      -                      -                      L35 4

BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND 948 -                      -19 418 480,00   -13 300 000,00   -3 293 495,00     L36 4

BRUK AV BUNDNE FOND 950 -11 456 528,86   -1 928 196,00     -                      -11 401 225,02   L37 4

BRUK AV LIKVIDITETSRESERVEN 960 -                      -                      -                      -                      L38 8

SUM FINANSIERING SUM(L30:L38) -123 465 075,33 -211 093 231,00 -144 560 000,00 -167 266 653,39 L39

UDEKKET/UDISPONERT L28-L39 -                      -                      -                      -                      L40 8+20

Økonomisk oversikt   -   investeringsregnskapet
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Note 1   -   Regnskapsprinsipper 
 
 
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelser i kommuneloven, forskrifter og god kommunal 
regnskapsskikk, og består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske 
oversikter og noter. 
 
Regnskapsforskriften inneholder regler for pliktige noter til regnskapet.  Noter skal bidra til å øke 
regnskapsbrukerens forståelse av regnskapet og hjelpe brukeren til å vurdere regnskapet. Videre 
inneholder kommunal regnskapsstandard (KRS) nr 6 Noter og årsberetning ytterligere noter som 
anses nødvendig for at regnskapet skal være avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. 
 
Regnskapsprinsipper 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunen fremgår av driftsregnskapet eller 
investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres 
ikke. 
 
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også 
interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året 
er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som 
faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen som ikke er brukt, er registrert 
som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan 
fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i 
årsregnskapet. 
 
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 
Eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. 
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.  
 
Fordringer klassifiseres som omløpsmidler dersom de forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. Videre er fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon samt 
markedsbaserte verdipapirer klassifisert som omløpsmidler, med mindre kommunen har foretatt 
investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene 
klassifisert som anleggsmidler.  
 
Kommunen følger KRS nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostninger i forhold til 
anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftføres i 
driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelets utover 
standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i 
balansen. 
 
Klassifisering av gjeld 
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års 
avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. 
 
Vurderingsregler 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. 
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Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 
 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året 
etter anleggsmiddelet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 
§ 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 
 
Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig 
verdi i balansen. 
 
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør 
gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger 
(gebyrer, provisjoner m.v.) samt over- og underkurs er finansutgifter og -inntekter. Over- og 
underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som 
gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. 
 
Selvkostberegninger 
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av 
brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og 
regionaldepartementet i dokument H-2140 januar 2003. 
 
Merverdiavgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon 
Kommunen følger reglene i merverdiavgiftsloven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. 
For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen merverdiavgiftskompensasjon. Mottatt 
kompensasjon for betalt merverdiavgift er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i 
inntektssystemet for kommunesektoren.  
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Note 2   -   Vesentlige poster og transaksjoner i regnskapet 
 
 
Regnskapet for 2012 viser et netto driftsresultat/overskudd etter finansposter på 73,7 millioner 
kroner. Det er i tråd med budsjettet regnskapsført inndekning av akkumulert underskudd med 28,157 
millioner kroner. Overføring til investeringsregnskapet utgjør 5,5 millioner kroner og regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) for 2012 er 45,6 millioner kroner.  
 
Akkumulert underskudd er redusert til 66,8 millioner kroner pr 31.12.2012, av disse utgjør 
underskudd fra 2008 41,1 millioner kroner. I tillegg må kommunestyret fatte vedtak om hvordan 
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) for 2012 på 45,6 millioner kroner skal disponeres.  
 
Resultatet er bedre enn de prognoser som ble presentert for kommunestyret i 
økonomirapporteringen høsten 2012. I siste økonomirapport, pr 30.11.2012, viste prognosen et 
regnskapsmessig resultat på 7,3 millioner kroner, etter budsjettert inndekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk. 
Etter at siste prognose ble fremlagt så har kommunen mottatt ca. 9 mill. kroner mer enn forventet i 
inntektsutjevning. I tillegg har det vært spesielle forhold rundt føring av pensjonsutgifter.  
Premieavviket endte på 73,1 millioner kroner, og utgjør differansen mellom faktisk innbetalt 
pensjonspremie og den kostnad som føres som utgift i regnskapet i 2012.  I 2003 vedtok 
kommunestyret en ordning med amortisering av premieavviket over 10 år (tidligere 15 år), for på den 
måten å utjevne kostnadene over flere år.  Premieavviket for 2012 ble ca 22 millioner kroner høyere 
enn det som var lagt til grunn ved siste prognose.   
 
Det vil bli gjort nærmere rede for avvik i forhold til budsjett for de ulike rammeområdene i 
rådmannens årsberetning/årsrapport. 
 
Det er budsjettert med 11,2 millioner kroner i overføringer fra drifts- til investeringsregnskapet i 
2012. Regnskapsmessig er det overført 5,5 millioner kroner.  Av dette utgjør 60 prosent av 
merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer 4,9 millioner kroner. Resterende 0,6 millioner 
kroner gjelder renteinntekter på bundne investeringsfond som i henhold til forskriftene skal 
inntektsføres i investeringsregnskapet.  
 
Note 20 viser oversikt over prosjekter i investeringsregnskapet med investeringsutgifter. 
 
Kommunens likviditetssituasjon har vært tilfredsstillende gjennom 2012. Kommunens trekkrettighet 
på 200 millioner kroner, har ikke vært benyttet. 
 
ROBEK 
Ringerike kommune har siden 2009 vært registrert i ROBEK (Register om betinget godkjenning og 
kontroll) på bakgrunn av økonomisk ubalanse etter kommuneloven § 60 nr. 1a. Det betyr at 
kommunen må ha godkjenning fra Fylkesmannen for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak 
eller langsiktige leieavtaler. 
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Anskaffelse av midler 2012 2011

Inntekter driftsregnskapet SUM(600:670;700:770;800:895)  (1 794 412 109,81)  (1 687 494 254,34)

Inntekter investeringsregnskapet SUM(600:670;700:770;800:895)       (10 892 926,22)       (79 840 479,61)

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929)     (136 073 096,14)     (181 575 210,32)

Sum anskaffelse av midler  (1 941 378 132,17)  (1 948 909 944,27)

Anvendelse av midler 

Utgifter driftsregnskapet SUM(010:285;300:480) -690    1 671 066 695,26    1 619 632 721,78 

Utgifter investeringsregnskapet SUM(010:285;300:480) -690         71 240 358,00         71 859 061,66 

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529)       126 148 599,91       229 648 642,90 

Sum anvendelse av midler    1 868 455 653,17    1 921 140 426,34 

Anskaffelse - anvendelse av midler         71 307 505,61       (27 769 517,93)

Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) - 2.91(Rt-1)       (59 589 615,93)         50 702 446,99 

Endring i arbeidskapital         11 717 889,68       (22 932 929,06)

Del 2 Endring i arbeidskapital balansen

2012 2011

Omløpsmidler 2.1       361 372 291,02       299 950 067,93 

Endring kortsiktige fordringer 2.13 - 2.17         (9 579 590,89)         15 124 163,48 

Endring aksjer og andeler 2.18                             -   

Endring premieavvik 2.19         76 169 196,00           4 910 400,02 

Endring sertifikater 2.12                             -   

Endring obligasjoner 2.11                (1 000,00)                (3 000,00)

Endring betalingsmidler 2.10         (5 166 382,02)       (17 846 305,26)

Endring omløpsmidler         61 422 223,09           2 185 258,24 

Kortsiktig gjeld 2.3         29 575 673,28       (24 036 564,30)

Endring kassekredittlån 2.31                             -   

Endring annen kortsiktig gjeld 2.32 - 2.38       (32 937 966,28)       (20 550 448,18)

Endring premieavvik 2.39           3 362 293,00         (3 486 116,12)

Endring arbeidskapital         90 997 896,37       (21 851 306,06)

1 081 623,00         

Del 1 Endring i arbeidskapital - bevilgningsregnskapet

Note 3   -   Endring i arbeidskapital

Differanse

Krisesenteret innarbeidet i kommunens regnskap pr 01.09.2011
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Alle fond KOSTRA-art 2012 2011

Avsetninger til fond SUM(530:560)+ 580    104 219 198,35      54 786 960,98 

Samlet ovf fra Krisesenteret                         -         1 268 831,00 

Bruk av avsetninger SUM(930:960)    (31 296 719,74)    (27 017 443,05)

Til avsetning senere år 980                          -                            -   

Netto avsetninger      72 922 478,61      29 038 348,93 

Disposisjonsfond Kostra art/balanse 2012 2011

IB 0101 2.56           613 553,04                    (0,96)

Avsetninger driftsregnskapet 540                          -                            -   

Ovf fra Krisesenteret          613 554,00 

Bruk av avsetninger driftsregnskapet 940                          -                            -   

Bruk av avsetninger investerings-regnskapet 940                          -                            -   

UB 31.12 2.56           613 553,04           613 553,04 

Bundet driftsfond Kostra art/balanse 2012 2011

IB 0101 2.51      26 341 197,01      26 150 680,67 

Avsetninger 550      14 263 256,46      12 269 251,27 

Ovf fra Krisesenteret          655 277,00 

Bruk av avsetninger i driftsregnskapet 950    (12 265 211,86)    (12 322 723,03)

Bruk av avsetninger i investeringsregnskapet 950         (411 288,90)

UB 31.12 2.51      28 339 241,61      26 341 197,01 

Vesentlige avsetninger til bundne driftsfond

Beløp

Øremerkede midler, gavemidler mm 11 965 223,46        

Næringsfond drift (kraftfond) / selvkostfond 2 298 033,00          

Ubundet investerings fond Kostra-art/balanse 2012 2011

IB 0101 2.53      26 909 025,85      18 733 636,85 

Avsetninger 548        2 551 572,00      11 468 884,00 

Bruk av avsetninger 948      (3 293 495,00)

UB 31.12 2.53      29 460 597,85      26 909 025,85 

Beløp

Bundet investerings fond Kostra art/balanse 2012 2011

IB 0101 2.55      24 135 053,68      25 120 143,11 

Avsetninger 550        6 082 172,33      10 004 846,69 

Bruk av avsetninger 950:958    (11 456 528,86)    (10 989 936,12)

UB 31.12 2.55      18 760 697,15      24 135 053,68 

Beløp

Renteinntekter på bundne investeringsfond              691 682,05 

Startlån - ekstra ord avdrag           5 390 487,28 

Del 3 Bundne driftsfond - avsetninger og bruk av avsetninger

Del 4 Ubundet investeringsfond - avsetninger og bruk av avsetninger

Del 5 Bundne investeringsfond - avsetninger og bruk av avsetninger

UB 31.12 viser saldoen på bundne driftsfond. Bruk av disse fondsmidlene er bundet til bestemte formål og kan 

ikke endres av kommunestyret. 

Vedtak sak/dato

Note 4   -   Avsetninger og bruk av avsetninger

Vesentlige avsetninger til bundne investeringsfond

Vedtak sak/dato

Vedtak sak/dato

Del 1 Sum alle fond  - avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til 

investeringsformål.

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte 

investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. 

Vesentlige avsetninger til ubundet investeringsfond

Del 2 Disposisjonsfond - avsetninger og bruk av avsetninger

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og 

investeringsformål.
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Note 5 – Betingede forhold og hendelser etter balansedagen 
 
 

Opprydding i legatlignende poster og registrering av stiftelse 
Det er under registrering i Stiftelsestilsynet og Brønnøysundregistrene «Stiftelse for støtte til 
jordbruksformål i Ringerike kommune», med en samlet kapital på ca. kr. 867 000,-.  Opprettelsen av 
stiftelsen vil ikke få resultatmessig effekt i kommunens resultatregnskap, men vil redusere 
kommunens fondsmidler. 
 
 
Billighetserstatning  
Billighetserstatningsutvalget har i 2012 hatt to møter, og har behandlet 7 saker. Av disse sakene har 
utvalget gitt tilbud om erstatning i 4 av sakene. En av disse 4 sakene er påklaget, da søker ikke ønsket 
å motta tilbudet som var gitt. Denne saken er således fortsatt under behandling da den skal tilbake til 
utvalget, før eventuell klagebehandling i klagenemnden. 
  
Utvalget har vurdert to saker til ikke å komme inn under ordningen. Disse vedtak er påklaget til den 
kommunale klagenemnd, og klagenemnden har fastholdt utvalgets vedtak. 
  
Det er utbetalt kr. 800 000,- i erstatning i 2012, og kostnader til billighetserstatningsutvalget er på kr. 
126 960,-. 
  
I 2013 vil det påløpe utgifter til klagenemnden i tillegg til utgifter til billighetserstatningsutvalget. 
Klagenemnden er i sakene som gjelder billighetserstatning utvidet med en advokat og en psykolog. 
  
Ved utgangen av 2012 var det 8 saker som ikke var ferdig behandlet.  
 
 
Rettstvist 
Kommunen har sammen med seks andre kommuner tatt ut stevning mot leverandøren av 
kommunens ERP-løsninger, EVRY AS.  Det er forventet at saken vil komme opp til behandling ved 
Oslo Tingrett i løpet av våren 2013. 
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Note 6   -   Endring av prinsipper, estimater og retting av tidl. års feil 
 
 
 
Opptjent, ikke utbetalt lønn pr 31.12 
Som følge av anordningsprinsippet avsettes det ved årsoppgjøret opptjent, ikke utbetalt lønn pr 
31.12. Avsetning i 2012 utgjør kr 10,8 millioner kroner, noe som er 0,8 millioner kroner mindre enn 
avsetningen pr 31.12.2011.   
 
 
Avstemming refusjon sykelønn pr 31.12 
Lønns- og personalsystemet viser at kommunen hadde 11,2 millioner kroner utestående overfor NAV 
for regnskapsåret 2012. Akkumulert saldo i balansen viser en fordring på 11,7 millioner kroner. Av 
disse er 3,5 millioner kroner mottatt og regnskapsført i starten på 2013. Det arbeides med å 
avstemme differanser fra tidligere år.  
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FRA BALANSEN :

Kapittel Saldo 01.01 Saldo 31.12 Endring

Regnskapsmessig merforbruk drift 259.00 102 496 567,42 66 764 122,40   -35 732 445,02 

Regnskapsmessig mindreforbruk drift 259.65 -7 574 979,02    -45 589 752,93  -38 014 773,91 

Udisponert i investeringsregnskapet 259.xx -                     -                     -                    

Udekket i investeringsregnskapet 259.xx -                     -                     -                    

SUM ENDRING REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK  -73 747 218,93 

FRA DRIFT OG INVESTERING :

FRA DRIFTSREGNSKAPET Arter

Årets regnskapsmessige mindreforbruk 580 -45 589 752,93  

Årets regnskapsmessige merforbruk 980 -                     

Dekning av tidligere års underskudd* 530 -35 732 445,02  

Tidligere års overskudd 930 7 574 979,02     

SUM DIFF. DRIFT -73 747 218,93  -73 747 218,93 

FRA INVESTERINGSREGNSKAPET Arter

Årets regnskapsmessige mindreforbruk 580 -                     

Årets regnskapsmessige merforbruk 980 -                     

Dekning av tidligere års underskudd 530 -                     

Disp tidligere års regnsk.m. underskudd 930 -                     

SUM DIFF. INVESTERING -                     -                    

DIFFERANSE -                    

*Den 31. mai 2012 vedtok Kommunestyret (sak 64/12, arkivsaknr 12/1143-7) å bruke tidligere års overskudd 

(fra 2011) kr 7.574.979,02 til å redusere kommunens akkumulerte underskudd. Dette ble regnskapsført i 2012 

i tillegg til kr 28.157.466 som var budsjettert i 2012.

Note 8   -   Spesifikasjon over regnskapsmessig resultat 
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Hovedstørrelser fra aktuarberegning for 2012

1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening) 20 117 717        

2 Rentekostnad  av påløpt pensjonsforpliktelse 14 043 171        

3 Forventet avkastning  på pensjonsmidlene 11 106 876        

4 Administrasjonskostnader 537 679             

5 Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie) 20 312 852        

6 Utbetalte pensjoner (utbetalinger)

5a Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5- 2 % 2 401 831         

7 Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.12 (faktisk forpliktelse) 312 070 457      

8 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.12 320 682 724      

9 Estimert verdi av pensjonsmidler 31.12.12 (forventet) 239 012 740      

10 Verdi av pensjonsmidler 01.01.12 (faktiske pensjonsmidler) 219 120 168      

11 Netto pensjonsforpliktelse 01.01.12 (re-estimert/virkelig) -8 612 267        

12 Estimert netto pensjonsforpliktelse 31.12.12 19 892 572        

Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a

1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 20 117 717        

2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 14 043 171        

3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -11 106 876      

13 Netto pensjonskostnad eks adm. 23 054 011        

Beregnet premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)

5-4 Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader 19 775 173        

Avregning for tidligere år 121 634             

13 Årets netto pensjonskostnad -23 054 011      

14 Premieavvik 2012 (her negativt) -3 157 204        

Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 %

14a Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 14 (her 14,1%) -445 166           

Akkumulert og amortisert premieavvik 2011 §13-1 nr e og §13-4 nr c

Antall år premiavvik skal dekkes inn på 10                      

Akkumulert premiavvik 31.12.11 -3 055 318        

15 Sum amortisert premieavvik - se tekst nedenfor -210 409           

15a Arbeidsgiveravgift av 15 -29 668             

16 Akkumulert premieavvik 31.12.2012 -6 002 112        

16a Arbeidsgiveravgift av 16 -846 298           

Årets estimatavvik 2012 §13-3 nr c og d

17 Estimatavvik forpliktelse 8 612 267          

18 Estimatavvik pensjonsmidler -19 892 572      

19 Netto estimatavvik -11 280 305      

Spesifisert pensjonsforpliktelse §13-1 nr a og e og §13-2 nr c og §13-4 nr d

20 Påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.2011 -320 682 724    

1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening -20 117 717      

2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse -14 043 171      

6 Utbetalte pensjoner -                    

21 Amortisert estimatavvik - forpliktelse 1/1 av linje 17 8 612 267          

22 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.11 = UB -346 231 345    

Spesifiserte pensjonsmidler §13-1 nr a og e og §13-2 nr d og §13-4 nr d

23 Verdi av pensjonsmidler 31.12.2011 239 012 740      

3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene 11 106 876        

5-4 Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader 19 775 173        

6 Utbetalte pensjoner -                    

24 Amortisert estimatavvik - midler 1/1 av linje 18 -19 892 572      

25 Estimert  pensjonsmidler 31.12.2012 = UB 250 002 217      

26 Netto balanseført pensjonsforpliktelse (før avgift) -96 229 128      

26a arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse -13 568 307      

Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente 4,50 %

Forventet lønnsvekst 3,16 %

Forventet G-regulering/pensjonsregulering 3,16 %

Forventet avkastning 4,85 %

Premieavvik for årene 2002-2010 skal amortiseres med 1/15 av opprinnelig beløp for hvert år.

Premieavvik for 2011 og senere skal amoriseres med 1/10 av opprinnelig beløp for hvert år.

Estimatavvik skal fra og med 2011 amortiseres i sin helhet hvert år.

Note 9   -   Pensjonsforpliktelser

Føring av pensjonsutgifter - SPK 2012
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Hovedstørrelser fra aktuarberegning for 2012

1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening) 70 294 606        

2 Rentekostnad  av påløpt pensjonsforpliktelse 81 784 845        

3 Forventet avkastning  på pensjonsmidlene 72 004 295        

4 Administrasjonskostnader 4 544 754          

5 Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie) 157 130 929      

6 Utbetalte pensjoner (utbetalinger) 63 974 547        

5a Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5- 2 % 20 411 335       

7 Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.12 (faktisk forpliktelse) 1 779 133 666   

8 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.12 1 655 752 606   

9 Estimert verdi av pensjonsmidler 31.12.12 (forventet) 1 307 706 633   

11 Verdi av pensjonsmidler 01.01.12 (faktiske pensjonsmidler) 1 264 863 191   

11 Netto pensjonsforpliktelse 01.01.12 (re-estimert/virkelig) 123 381 060      

12 Estimert netto pensjonsforpliktelse 31.12.12 42 843 442        

Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a

1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 70 294 606        

2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 81 784 845        

3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -72 004 295      

13 Netto pensjonskostnad eks adm. 80 075 156        

Beregnet premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)

5-4 Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader 152 586 175      

13 Årets netto pensjonskostnad -80 075 156      

14 Premieavvik 2012 (her positivt) 72 511 019        

Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 %

14a Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 14 (her 14,1%) 10 224 054       

Akkumulert og amortisert premieavvik 2011 §13-1 nr e og §13-4 nr c

Antall år premiavvik skal dekkes inn på 10                      

Akkumulert premiavvik 31.12.11 62 458 820        

15 Sum amortisert premieavvik - se tekst nedenfor 5 754 493          

15a Arbeidsgiveravgift av 15 811 384            

16 Akkumulert premieavvik 31.12.2012 129 215 346      

16a Arbeidsgiveravgift av 16 18 219 364        

Årets estimatavvik 2012 §13-3 nr c og d

17 Estimatavvik forpliktelse -123 381 060    

18 Estimatavvik pensjonsmidler -42 843 442      

19 Brutto estimatavvik -166 224 502    

Spesifisert pensjonsforpliktelse §13-1 nr a og e og §13-2 nr c og §13-4 nr d

20 Påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.2011 -1 655 752 606 

1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening -70 294 606      

2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse -81 784 845      

6 Utbetalte pensjoner 63 974 547        

21 Amortisert estimatavvik - forpliktelse 1/1 av linje 17 -123 381 060    

22 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.11 = UB -1 867 238 570 

Spesifiserte pensjonsmidler §13-1 nr a og e og §13-2 nr d og §13-4 nr d

23 Verdi av pensjonsmidler 31.12.2011 1 307 706 633   

3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene 72 004 295        

5-4 Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader 152 586 175      

6 Utbetalte pensjoner -63 974 547      

24 Amortisert estimatavvik - midler 1/1 av linje 18 -42 843 442      

25 Estimert  pensjonsmidler 31.12.2012 = UB 1 425 479 114   

26 Netto balanseført pensjonsforpliktelse (før avgift) -441 759 456    

26a arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse -62 288 083      

Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente 4,50 %

Forventet lønnsvekst 3,16 %

Forventet G-regulering/pensjonsregulering 3,16 %

Forventet avkastning 5,50 %

Føring av pensjonsutgifter - KLP 2012

 Premieavvik for årene 2002-2010 skal amortiseres med 1/15 av opprinnelig beløp for hvert år. 

 Premieavvik for 2011 og senere skal amoriseres med 1/10 av opprinnelig beløp for hvert år. 

 Estimatavvik skal fra og med 2011 amortiseres i sin helhet hvert år. Side 80 av 355
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Garanti gitt til: Org.nr. Garantibeløp Garantien utløper

IKA Kongsberg - interkommunalt arkiv 971 309 040 6 000 22.12.2014

Elvegata Borettslag 980 018 075 9 818 200 03.01.2028

Hov Gård Borettslag 882 008 622 18 566 160 01.07.2030

Småbarnsforeldrenes BH Hønefoss (Dalsbråten bh) 960 782 909 1 992 450 01.02.2022

Småbarnsforeldrenes BH Ringerike BA (Smeden bh) 966 877 960 2 520 000 01.04.2024

Kirkemoen Barnehage AL 957 127 223 212 000 01.11.2020

Hønefoss Foreldrelagsbarnehage BA (Blåbærskogen bh) 985 446 261 6 023 733 01.02.2034

Hov Foreledrelagsbarnehage 978 620 205 5 109 758 22.06.2029

Tolpinrud barnehage BA 987 215 895 10 653 591 01.03.2038

Sum 54 901 892

Garantier for ansattes lån: Garantibeløp Garantien utløper

Antall garantier 0

Sum 0

Herav garanti for adm. sjefen 0

Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak: Garantibeløp Garantien utløper

Sum 0

Totalt garantibeløp alle garantier 54 901 892

31.12.2012 31.12.2011

Fordringer: -                62 827                   

Modum kommune 26 118                   

Hole kommune 12 393                   

Jevnaker kommune 12 835                   

Sigdal kommune 7 113                     

Krødsherad kommune 4 368                     

Gjeld: 374 621        -                         

Modum kommune 155 736        

Hole kommune 73 897          

Jevnaker kommune 76 532          

Sigdal kommune 42 412          

Krødsherad kommune 26 044          

Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier.

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12.2012

Note 10   -   Garantiforpliktelser

Note 11   -   Fordringer og gjeld til kommunale foretak (KF) og samarbeid etter KL § 27
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Balansekonto Regnskapsåret Forrige regnskapsår
Gjenværende 

løpetid

Kommunens samlede lånegjeld per 31.12 2.45-2.49        960 923 145            900 392 292 17,85

Fordelt på følgende kreditorer og lån:

KLP Kommunekreditt fast rente 4,48 % rente 2453551300        133 011 965            142 512 820 15

KLP Kommunekreditt fast rente 4,98 % rente 2453551301          47 582 100              49 696 860 23

KLP Kommunekreditt  fastrente 4,27 % rente 2453551302          48 624 000              50 650 000 24

SUM KLP KOMMUNEKREDITT        229 218 065            242 859 680 18,57

Kommunalbanken flytende rente 3,15 % rente 2453951202          97 708 480            101 198 076 14

Kommunalbanken fast rente 2,76 % rente 2453951200        155 448 280            166 750 000 14

Kommunalbanken flytende rente 3,15 % rente 2453951201        154 058 454            159 400 478 14

Kommunalbanken flytende rente 3,15 % rente 2453951203          44 243 910              46 925 360 17

Kommunalbanken flytende rente 3,15 % rente 2453951204          68 180 280              71 144 640 23

Kommunalbanken flytende rente  2,25 % 2453951205          78 964 480  - 25

SUM KOMMUNALBANKEN        598 603 884            545 418 554 13,40

Husbanken startlån, flytende rente 2,78 % 2453951000                         -               4 995 526,7 12

Husbanken startlån, fast rente 3,8 % 2453951001         8 871 005,0             9 329 396,0 15

Husbanken startlån, flytende rente 2,78 % 2453951002                         -               3 147 050,8 16

Husbanken startlån, fast rente 4,4 % 2453951003         9 873 253,0           10 272 837,0 17

Husbanken startlån, flytende rente 2,77 % 2453951004       10 169 968,0           10 642 264,0 18

Husbanken startlån, flytende rente 2,78 % 2453951005       14 616 336,0           15 334 691,0 17

Husbanken startlån, flytende rente 2,78 % 2453951006       22 951 478,0           23 744 658,0 23

Husbanken startlån, fast rente 4,2 % 2453951007       24 127 067,0           24 717 708,0 24

Husbanken startlån, flytende rente 2,77 % 2453951008         7 626 237,0             9 929 927,0 24

Husbanken startlån, flytende rente 2,089 % 2453951009         8 615 852,0                             -   25

Husbanken startlån, flytende rente 2,089 % 2453951010       26 250 000,0                             -   25

SUM HUSBANKEN        133 101 196            112 114 058 21,74

Opprinnelig 

budsjett Regulert budsjett Regnskapsåret Forrige år

Bokført avdrag på investeringsgjeld i 

driftsregnskapet    42 000 000          42 000 000              41 003 619 42 603 670  

Beregnet minste lovlige avdrag 41 176 953             42 603 670  

Differanse                  (173 334)                  -   

Beregning av minimumsavdrag iht Kommunelovens § 50 nr 7 utgjør kr 41 176 953 etter forenklet beregningsmetode. 

I driftsregnskapet for 2012 er det utgiftsført et noe lavere beløp enn lovens krav til minste avdrag. 

I tillegg har Ringerike kommune et mellomværende vedrørende opparbeidelse av utomhusanlegg med Hønefoss 

Stadion AS. Mellomværende pr 31.12.2012 er 2.963.172 kroner. Det betales renter på mellomværende (3 mnd Nibor 

+2,5 % margin).

Gjeldsforpliktelser, type gjeld og fordeling mellom långivere

Note 12   -   Langsiktig gjeld

Avdrag på gjeld

Side 82 av 355



 
20 

 

  

Balansepost Org.nr Antall Kurs Bokført verdi

22155010000 938 708 606 Egenkapitalinnskudd KLP 39 841 316,00         
221550 LIVSFORSIKRINGER MV. 39 841 316,00         

2211521000 976 957 628 Ringerikskraft AS - 880 aksjer 880      140 564 899,00       
2211521001 985 731 098 Buskerud kommunerevisjon IKS - grunninnskudd 146 000,00              
2211521002 910 568 183 Biblioteksentralen AL - 25 andeler 25        22,00                       
2211521003 966 494 816 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - 1.776 aksjer 1 776   1 000,00     1 776 000,00           
2211521004 992 568 720 Ringeriksbadet AS - 4.000 aksjer 4 000   1 000,00     4 000 000,00           
2211521005 993 822 108 Ringeriksbadet IKS - andel 100 000,00              
2211521006 987 066 857 Vestviken 110 IKS - andel 249 775,00              
221152 SELVSTENDIGE KOMMUNEFORETAK 146 836 696,00       

2212001000 911 750 961 Norske skogindustrier ASA - 1 aksje 1          17 085,00                
2212001001 A/S Fin inst Bergensbanen - 790 aksjer 790      -                           
2212001002 959 079 420 A/L Ringerike kornsilo - 126 andeler 126      26,00                       
2212001003 948 321 475 Ringbo BBL 70        9 600,00                  
2212001004 970 102 302 A/L Tyristrand vannverk inkl hovedledn. 250 000,00              
2212001005 970 102 302 A/L Tyristrand vannverk, stikkledninger 5 100,00                  
2212001006 984 475 764 Veien Kulturminnepark - 40 aksjer á kr 100.000,- 40        100 000,00 4 000 000,00           
2212001007 965 102 671 Menove AS - 280 aksjer á kr 15.000,- 280      15 000,00   4 200 000,00           
2212001008 927 580 128 Modum industri AS - 1 aksje (fra 1972) 1          1,00            1,00                         
2212001009 929 982 894 A/L Ringerike Boligstiftelse 50 000,00                
2212001010 965 987 754 Ringkollstua A/S - 2.000 aksjer 2 000   830 340,00              
2012001011 994 987 623 Ringerike utvikling AS 120      1 000,00     120 000,00              
2212001012 995 082 454 Buskerud kollektivtrafikk - 278 aksjer 278      278 168,00              
2212001013 976 590 481 Stiftelsen Kistefos-Museet - grunnkapital 30 000,00                
2212001014 990 262 187 Ringerike kultureiendom 5 395   602,41        3 250 000,00           
221200 PRIVATE FORETAK MED BEGRENSET ANSVAR 13 040 320,00         

2.21 SUM AKSJER OG ANDELER (ANLEGGSMIDDEL) 199 718 332,00       

Note 13   -   Oversikt over aksjer og andeler pr 31.12.2012

Ringerike kommune har en eierandel i IKA Kongsberg - Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på 3,25 pst. 

De enkelte kommunene hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser.

A/S Fin inst Bergensbanen - 790 aksjer nedskrevet til 0

Det er betalt 3.713.490 kr i egenkapitalinnskudd til KLP i 2012.
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Note 14  -  Finansielle omløpsmidler 
 
        

 Bokført verdi 
pr 31.12.2012 

Årets 
resultatførte 
verdiendring 

Anskaffelseskost 

De norske 
bykredittforeninger * 14 000  -1 000                 21 000  

 Sum  14 000 -1 000                 21 000 
        

 
*) Avtale inngått mellom Ringerike kommune og De norske bykredittforeninger 15.01.1988. I hht 
avtalen skal det skje en gradvis nedbetaling med siste forfall 15.11.2020. Nedbetalingen styres av 
BNbank. 
 
Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom bokført verdi pr 01.01 og pr 31.12 i 
regnskapsåret. Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med resultatvirkning. 
 
Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 15   -   Salg av finansielle anleggsmidler 
 
Det er ikke solgt finansielle anleggsmidler i 2012.  
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Utgifter  Inntekter 
Overføring fra Ringerike kommune (kontorkommunen) 7 343 627
Overføring fra Hole kommune (deltaker) 1 652 000
Overføring fra Krødsherad kommune (deltaker) 589 000
Overføring fra Modum kommune (deltaker) 3 471 000
Overføring fra Jevnaker kommune (deltaker) 1 711 000
Overføring fra Sigdal kommune (deltaker) 953 000

Resultat av overføringer 15 719 627

Overført fra forrige år
Egenbetalinger etter formålet 951 135
Netto driftsutgifter etter formålet 16 296 140

Resultat av virksomheten 374 622

Disponering av resultatet
Tilbakeført deltaker kommunene
Overført til neste driftsår 374 622
Udekket underskudd

Årlig drifts-

utgift Avtalen utløper

Leasingavtale transportmidler (99 biler)    3 764 894 Forskjellige over tre/fem år

Leiekontrakt:

Storgt 11-13    5 446 820 

Ringerike Boligstiftelse  44 293 598 

Aurora (uten mva)       219 500 

Hjelpemiddellageret       222 760 

Musikkskole       829 420 årlig husleie 709.241,-

Undervisningslokaler       200 000 årlig husleie 200.000,-

Hensmoveien 20 AS       958 184 

Private (uten mva)    1 313 632 

Tronrud Eiendom AS       614 126 

Fast driftsavtale: noen kopimaskiner

Note 16   -   Interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27

Dette er driftsutgifter kommunen gjennom avtalene er bundet til å betale i fremtiden. 

Legevakten

Note 17   -   Vesentlige forpliktelser

(driftsutgift viser leasingkostnad (avskr og rente), i tillegg kommer utgifter ved bruk av bilene som 

f.eks bensin, service o.a)
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Note 18 – Organisering av kommunens virksomhet  
 

1. Kommunens organisering 
Ringerike kommune er organisert i en trenivå-modell med enheter som rapporterer til 
virksomhetsledere under kommunalsjefer.  Ved utgangen av 2012 hadde kommunen følgende 
organisering: 

 

 
 

2. Styringsprinsipper  
Rådmannen og kommunalsjefene utgjør kommunens øverste administrative ledelse.  
Virksomhetene opptrer innenfor de rammer som trekkes opp, enten gjennom årlige 
budsjettvedtak eller gjennom delegasjon av myndighet fra rådmannen.  Støtteenhetene utfører 
støttefunksjoner overfor toppledelsen og virksomhetene, men har også selvstendige oppgaver 
overfor publikum. 
 
3. Tjenester løst av andre 

a) Renovasjonstjenestene i kommunen leveres av HRA – Hadeland og Ringerike 
Avfallsselskap AS. 

b) I kommunen er det 19 private barnehager. 
c) Ringerike kommune har en rekke avtaler med private entreprenører som står for 

snøbrøyting av veier med kommunalt ansvar. 
d) Kommunen kjøper i enkelte tilfeller institusjonsplasser fra andre aktører innen helse- og 

omsorgssektoren. 
e) Kommunen kjøper også tjenester fra følgende interkommunale samarbeid: 

I. Søndre Buskerud 110-sentral (brann og redning) 
II. IKA Kongsberg (arkiv) 

III. Buskerud kommunerevisjon 
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Note 19 

 

Årsverk og likestilling  
 
Kjønnsfordeling 31.12.12 31.12.11 31.12.10 

Antall årsverk 1858 1856 1816 
Antall ansatte 2526 2495 2345 
Antall kvinner 2040 2026 1965 
Prosentvis andel kvinner 81 % 81 % 83,8 % 
Antall menn 486 469 380 
Prosentvis andel menn 19 % 19 % 16,2 % 
Antall kvinner i høyere stillinger 8 7 10 
%-andel kvinner i høyere stillinger 50 % 44 % 47,6 % 
Antall menn i høyere stillinger 8 9 11 
%-andel menn i høyere stillinger 50 % 56 % 52 % 
 

 
Fordeling heltid/deltid 
 
Kjønnsfordeling deltid  31.12.12 31.12.11 31.12.10 

Antall ansatte i deltidsstillinger 1210 1497 1547 
Antall kvinner i deltidsstillinger 1064 1323 1421 
%-andel kvinner i deltidsstillinger 88 % 88,4 % 91,9 % 
Antall menn i deltidsstillinger 146 174 126 
%-andel menn i deltidsstillinger 12 % 11,6 % 8,1 % 
 
 

 

 

Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører 

 2012 2011 2010 

Rådmannens årslønn 1 025 000 990 000 955 000 
Ordførerens godtgjørelse 585 000 585 000 585 000 
 

 

 

Revisjonshonorar  

 2012 2011 2010 

Regnskapsrevisjon 558 000 510 000 728 000 
Forvaltningsrevisjon 139 000 529 000 156 000 
Annen bistand 597 000 561 000 556 000 
Sum 1 294 000 1 600 000 1 440 000 
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Regnskap Budsjett Avvik

134 359 479,86 217 709 253,00 83 349 773,14   

97 500 582,63    174 062 555,00 76 561 972,37   

477 283,22         1 351 572,00      874 288,78         

-                        

19 374 392,15    9 728 450,00      (9 645 942,15)    

1 478,31              (1 478,31)            

5 549 214,69      11 220 000,00    5 670 785,31      

11 456 528,86    21 346 676,00    9 890 147,14      

(0,00)                    -                        0,00                      

Prosjekt Tekst Regnskap

Regulert 

budsjett

Ubenyttet 

bevilgning*

 Merforbruk/ 

Ikke budsjett 

0005 Hallingby skole utbygging 370 303,06         1 894 555,00      1 524 251,94      

0009 Skoler felles oppgradering 58 950,00            58 950,00             

0012 Haugsbygd oppgradering 18 084,51            18 084,51             

0015 Hov oppgradering 264 110,11         264 110,11          

0020 Sokna oppgradering 21 325,00            21 325,00             

0023 Ullerål oppgradering 1 867 111,09      1 867 111,09       

0040 Skoler oppgradering budsjett 1 000 000,00      1 000 000,00      

0062 Ref. anl.leie hønefoss ballklubb 58 400,00            58 400,00             

0063 Utvidelse/oppgradering barnehager 1 054 847,43      944 823,00         110 024,43          

0091 Prosjekteringsutgifter 401 376,25         250 000,00         151 376,25          

0095 Ny gressmatte fotballstadion 72 575,00            560 691,00         488 116,00         

0096 Omkostn v/kjøp/salg tomt/eiend 61 958,25            49 302,00            12 656,25             

0116 Tilstandsrapport 240 000,00         240 000,00         

0130 Utskifting pcb-armaturer 113 631,00         113 631,00         

0131 ENØK 1 000 000,00      1 000 000,00      

0133 Omsorgsboliger Slettåkerv 12 51 252,00            51 252,00           

0138 Hønefoss barnehage 236 132,19         813 215,00         577 082,81         

0141 kirkebygg 1 563 469,67      1 000 000,00      563 469,67          

0144 Oppgradering kommunens hytter 99 226,16            248 382,00         149 155,84         

0146 Heradsbygda idrettsanlegg 217 500,00         1 000 000,00      782 500,00         

0154 Ny slamfortykker Monserud 6 946 705,00      6 946 705,00      

0155 Sanering Flattum - Hov 6 988 279,50      11 377 776,00    4 389 496,50      

0156 Ny infiltrasjon Ringmoen 750 000,00         750 000,00         

0157 Fdv programvare et-tt 40 000,00            40 000,00           

0158 Parkering torggata-nygt 325 803,00         325 803,00         

0167 Storløkka nye hovedv led 8 563,00              294 430,00         285 867,00         

0169 Oppstart planl skole 1 373 059,00      1 373 059,00      

0170 Oppgradering kommunale boliger 13 511,00            13 511,00            

0172 Miljøgate Tyristrand 1 367 533,60      671 986,00         695 547,60          

0173 Elvekryssing 605 795,00         605 795,00         

0179 Utskifting avløpsledninger 2 165 927,48      5 243 604,00      3 077 676,52      

0181 Valhallv omlegg avl ledn 20 000,00            20 000,00           

0184 Krokenv vann/overvann ledn 648 819,00         654 873,00         6 054,00              

0186 Hønengt avløp 38 967,04            95 525,00            56 557,96           

0187 Ringerike vannv grunnerv/klausuler 556 832,99         998 498,00         441 665,01         

0188 Ringerike vannv utr høydebass/manan fj 59 698,00            1 629 648,00      1 569 950,00      

0189 Forprosj SD-system -                        

0190 Utbedring akuttiltak kommunikajson 3 484,00              3 484,00              

0192 Storløkka avløpsledninger 72,00                    72,00                    

0193 Ramsrud/Kjeldsbergsvingene vann 391 212,00         391 212,00         

0196 Skilt og fartshemmende tiltak 572 244,00         572 244,00         

0197 Teknisk samlokalisering 118 175,00         18 600 000,00    18 481 825,00   

0198 Muslimsk gravfelt 150 000,00         150 000,00         

0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss 4 450 000,00      4 450 000,00      

0201 Ask-Muggerud vannledn 1 210 675,30      6 509 717,00      5 299 041,70      

0202 Ask-Muggerud avløpsledn 748 012,20         3 150 000,00      2 401 987,80      

0203 Krokenv etappe 2 v/a ledn 960 436,00         1 040 158,00      79 722,00           

0206 Eikli sør næringsområde 75 831,31            75 831,31             

0208 VA Infrastruktur spredt avløp Ring komm 110 000,00         110 000,00          

0210 Urnelund Hønefoss kirkegård 1 671 367,48      1 261 915,00      409 452,48          

0212 Ballbinge Tyristrand 2 650,00              2 650,00              

0214 Heis Tyribo 1 234 863,59      1 117 917,00      116 946,59          

0215 Flerbrukshall 1 070 605,15      6 577 567,00      5 506 961,85      

0216 Universell utforming Ullerål skole 4 891 209,91      15 000 000,00    10 108 790,09   

0217 Universell utforming Kirkeskolen 853 042,79         1 500 000,00      646 957,21         

0218 Rallerud sikring av jernbaneovergang 50 711,00            1 300 000,00      1 249 289,00      

Investeringsoversikt 2012

Note 20   -   Investeringer i nybygg og nyanlegg 

Tilskudd til investeringer

Inntekter fra salg av anleggsmidler

Lån

Finansiert ved:

Investeringer i nybygg og nyanlegg

Mottatt avdrag på utlån og refusjoner

Avvik investering / finansiering

Bruk av avsetninger

Overført fra driftsregnskapet

Andre inntekter
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0219 Fortau Dronningens gt 500 000,00         500 000,00         

0220 Flerbrukshall støyskjerming 2 250 000,00      2 250 000,00      

0221 Utbedring Tyristrandgt 271 096,88         2 750 000,00      2 478 903,12      

0222 Utskifting heiser 500 000,00         500 000,00         

0223 Gjenoppbygging Hønefoss kirke 68 906,25            68 906,25             

0224 Nytt SD-system vann 548 331,65         4 800 000,00      4 251 668,35      

0228 Vannrensing og utv hb Kihle 2 500 000,00      2 500 000,00      

0229 Nytt SD-system avløp 1 097 777,81      7 200 000,00      6 102 222,19      

0231 Ballbinge Nes -                        400 000,00         400 000,00         

0232 Ballbinge Vang 268 666,46         461 800,00         193 133,54         

0233 Øvre Hønengt VA-ledninger 378 500,80         400 000,00         21 499,20           

0234 Hov Alle VA-ledninger 296 333,20         500 000,00         203 666,80         

0235 Randsonetiltak avløp 270 000,00         400 000,00         130 000,00         

0236 Midlertidig barnehage Heggen skole 3 370 466,20      3 370 466,20       

0237 Hønefoss sykehjem gavem, inv/utstyr 425 973,00         425 973,00          

0309 Salg av grunn 402 870,00         351 572,00         51 298,00             

0313 Salg av bygninger/anlegg 16 875,00            16 875,00             

0317 Elveforbygning storelva 196 919,02         39 469,00            157 450,02          

0321 Hovedplan vann 1 511 245,00      1 511 245,00      

0338 Aksjon Steinsfjorden KUR 14 261,40            109 418,00         95 156,60           

0364 Hovedplan avløp 1 270 678,00      1 270 678,00      

0374 Hovedplan avløp utredning 28 747,50            28 747,50             

0375 Vannverk Nes i Ådal 25 000,00            4 877 603,00      4 852 603,00      

0376 Utskifting vannledninger 1 978 159,61      3 805 809,00      1 827 649,39      

0399 Basseng Sokna basseng nr 2 4 410,00              34 835,00            30 425,00           

0400 Ramsrud/Kjeldsbergsv avløp 391 212,00         391 212,00         

0403 Kommunale veier - oppgradering 953 145,89         1 075 377,00      122 231,11         

0404 Gatelys - oppgradering 619 655,00         747 333,00         127 678,00         

0405 Kragstadmarka 727 052,13         2 676 802,00      1 949 749,87      

0406 Veiløsninger sentrum 448 785,00         448 785,00         

0432 Byfornyelse/infrastruktur 100 000,00         100 000,00         

0436 Fotballbane Haug 2 262 234,71      2 200 000,00      62 234,71             

0438 Oppgrad Pottemakerbakken 3 551 168,08      4 320 685,00      769 516,92         

0457 Friidrettsbane Hfs opprustning 76 700,90            2 300 984,00      2 224 283,10      

0468 Storgt-Blomsgt-Norderhov gt 293 052,25         293 052,25          

0475 Grunnv brønn Dødisgropa 74 814,00            74 814,00           

0482 Renseanlegg Monserud 880 440,01         1 473 475,00      593 034,99         

0483 Kollektivtrafikkplan - andel 331 331,00         331 331,00         

0495 Hønengt vann 14 607,01            76 779,00            62 171,99           

0501 Maskinpark 1 050 599,84      1 053 250,00      2 650,16              

0521 Kjøpe ut 3 leasingbiler 420 000,00         420 000,00          

0601 Startlån utlån 910/520-art 33 509 027,86    35 000 000,00    1 490 972,14      

0602 Startlån avdrag 920/510-art 19 403 349,95    4 920 000,00      14 483 349,95     

0620 Næringsfond til investering 658 476,69         470 000,00         188 476,69          

0630 Bålerudmarka Block Watne justeringsrett 5 506 200,00      5 506 200,00       

0681 Aksjer kjøp/salg 3 250 000,00      3 250 000,00      

0690 Egenkapitalinnskudd KLP 3 713 490,00      3 713 490,00      

0700 Datautstyr 8 398 242,00      8 398 242,00      

0715 Beredskap, verktøy/materiell 278 750,00         278 750,00         

0716 Utskifting røykdykkerutstyr 120 000,00         120 000,00         

0717 Digital Plandialog 172 340,00         170 000,00         2 340,00               

0719 Persienner Hvelven omsorgssenter 135 487,50         300 000,00         164 512,50         

0720 Helseområdene påkostning og utstyr 1 442 180,96      1 383 225,00      58 955,96             

0721 Pakkemaskin Ringerikskjøkken 0,33                      400 000,00         399 999,67         

0722 Frikjøp parkeringsplasser 29 022,98            25 000,00            4 022,98               

0723 Fond tilfluktsrom 4 182,38              5 000,00              817,62                 

0730 Bredbånd utstyr 3 495 803,87      3 495 803,87       

0738 It-sikkerhet 346 457,77         346 457,77          

0739 Servere 2 765 612,09      2 765 612,09       

0740 Effektivisering 745 474,67         745 474,67          

0742 Systemintegrasjon 73 125,00            73 125,00             

0744 Gerica 364 680,03         364 680,03          

0745 ESA 257 774,38         257 774,38          

0750 Java portal 286 046,88         286 046,88          

0751 Pc til elever i ungd skolen 2 744 147,57      2 700 000,00      44 147,57             

0753 Telefoni oppgradering 413 852,88         413 852,88          

0754 Kommunikasj v/flytting 212 500,00         212 500,00          

0756 IKT politikere 409 485,00         350 000,00         59 485,00             

0793 Anskaffelse innkjøpsløsning 180 750,00         1 000 000,00      819 250,00         

0796 Utstyr renhold og vaktmestere 338 771,15         334 484,00         4 287,15               

0798 Parkeringsaut ombygging 79 726,00            373 806,00         294 080,00         

0799 Teknisk programvare 590 175,00         750 000,00         159 825,00         

ørediff/feilføringer 17,26                    

SUM INVESTERINGER 134 359 479,86 217 709 253,00 122 090 671,49 38 740 881,09     

*) Ubenyttet bevilgning i regnskapsåret blir i hht forskriftene ikke  ovf til nytt år. Ubenyttet bevilgning må evt 

bevilges/politisk vedtas på nytt. 
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Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

Eiendeler EDB-utstyr, 

kontormaskiner 

og lignende.

Anleggsmaskiner, 

maskiner, 

inventar og 

utstyr, verktøy og 

transportmidler 

og lignende.

Brannbiler, 

parkeringsplasser, 

trafikklys, tekniske 

anlegg (VAR), 

renseanlegg, 

pumpestasjoner, 

forbrenningsanlegg 

og lignende.

Boliger, skoler, 

barnehager, 

idrettshaller, 

veier og 

ledningsnett og 

lignende.

Forretningsbygg, 

lagerbygg, 

administrasjons-

bygg, sykehjem 

og andre 

institusjoner, 

kulturbygg, 

brannstasjoner 

og lignende

Avskr plan 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Sum

Bokført verdi 01.01.2012 28 887 186,07     31 566 867,45       164 239 134,82         437 758 187,00 219 524 830,55   881 976 205,89 

Tilgang (aktivering) i regnskapsåret 13 470 118,64     4 585 249,56          17 680 458,80           29 194 736,72    2 994 406,07        67 924 969,79    

Oppskrivninger -                          -                            -                                -                        -                          -                        

Avgang (salg) i regnskapsåret -                          -                            -                                -                        -                          -                        

Avskrivninger i regnskapsåret (10 045 448,69)    (6 237 795,27)        (10 800 630,78)          (16 157 603,59)  (6 885 581,97)      (50 127 060,30)  

Nedskrivninger -                          -                            -                                -                        -                          -                        

Reverserte nedskrivninger -                          -                            -                                -                        -                          -                        

Bokført verdi 31.12.2012        32 311 856,02          29 914 321,73           171 118 962,84    450 795 320,13      215 633 654,65    899 774 115,38 

Note 21   -   Anleggsmidler

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivingsplan i henhold til regnskapsforskriftens § 8.
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1. TERTIALRAPPORT 2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/1793  Arkiv: 210   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/13 Formannskapet 04.06.2013 
/ Kommunestyret 20.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. 1. Tertialrapport 2013 tas til orientering 
2. Behov for justeringer av driftsbudsjettet: 

a. SLT- koordinator er organisatorisk flyttet fra rammeområde 4 (helse og 
omsorg) til rammeområde 3 (oppvekst og kultur). 518.574 kr flyttes fra 
rammeområde 4 til rammeområde 3.  

b. Ett merkantilt årsverk er organisatorisk flyttet fra rammeområde 2 (adm 
støtteenheter og fellesutg) til rammeområde 5 (tekniske områder). 500.492 
kr flyttes fra rammeområde 2 til rammeområde 5. 

c. En negativ avsetning i forbindelse med bygging av budsjett 2013 skulle vært 
lagt på rammeområde 7 (avsetninger og overføringer) men ble feilaktig lagt 
på rammeområde 1 (rådmann, strategiske tiltak). –2.000.000 kr flyttes fra 
rammeområde 1 til rammeområde 7. 

3. Behov for justeringer av investeringsbudsjettet: 
a. Monserud renseanlegg:  
Omdisponering av ubrukt bevilgning på 15.446.705 kr til følgende prosjekter: 
-Ombygging av mottakslager for slam med fordrøyningsbasseng, 2.000.000 kr 
-Prosjektering av utvidelse av Monserud renseanlegg, 500.000 kr 
-Prosjektering renseanlegg Nes i Ådal, 700.000 kr 
-Redusert bruk av lånemidler 2013, 12.246.705 kr. Disse lånemidlene brukes i  
2014 og 2015 til prosjektering av utvidelse Monserud renseanlegg (1.500.000 kr),  
kommunal andel av VA- kostnader ved utbygging Brutorget (2.000.000 kr),  
kommunal andel av VA- kostnader ved utbygging Øyaområdet (4.000.000 kr) og  
fellesprosjekter VA Industrigata (4.746.705 kr) 
b. Hovedplan vann og avløp: 
Det flyttes 1.050.000 kr fra hovedplan vann og 750.000 kr fra hovedplan avløp 
for å dekke prosjekt sanering Nymoen – Hen med 1.500.000 kr og prosjekt Sokna 
vannverk – prosjektering med 300.000 kr 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av rapport for 1. tertial 2013 og forslag til budsjettreguleringer 
som følge av økonomisk stilling per 1.tertial og oppståtte saker. Hovedfunn i rapporten er at 
prognosen tilsier at kommunen vil bruke om lag 10,6 mill. kroner mer enn budsjett i 2013. 
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Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske 
utviklingen i 2013. Månedsrapportene er kortere sammenfatning av status, mens det etter 
hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport.   

 
Beskrivelse av saken – budsjettkorrigeringer investering og prognose per 1. 
tertial 
Årsprognose og 1. tertialrapport 2013: 
Prognosen 1. tertial indikerer at kommunen vil bruke rundt 10,6 mill. kroner mer enn 
budsjettert i 2013. Det er en negativ endring på 2,3 mill. kroner fra forrige månedsrapport. 
Et lavere utbytte fra RiK enn budsjettert drar i negativ retning og resultatet fra årets lønns-
oppgjør drar i positiv retning.  
 

Beløp i hele tusen kroner

Regnskap      

til og med 

april 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mars)

Sum frie disponible

 inntekter  (Rammeområde 8) -462 943 -482 743 -1 476 243 -1 476 243 0 0 % -0                         

Sum nettofinans-

utgifter (Rammeområde 9) 15 732 11 206 95 263 101 463 -6 200 0 % 0                           

Sum til fordeling drift til 

rammeområdene 0-7 -447 211 -471 537 -1 380 980 -1 374 780 -6 200 0 % -0                         

Sum forbruk drift 

rammeområdene 0-7 483 410 503 845 1 380 980 1 385 351 -4 371 0 % -8 300                 

Mer /mindreforbruk 36 200 32 308 0 10 571 -10 571 -8 300                  
 
Driftsområdene (rammeområdene 0 – 7) som melder om merforbruk i forhold til budsjett 
på 4,4 mill. kroner som er en forbedring på ca 4 mill. kroner fra forrige månedsrapport. 
Forbedringen skyldes lønnsoppgjøret.  De største avvikene finner vi nå innenfor følgende 
områder: 

 Helse og omsorg melder om et merforbruk på 5 mill. kroner knyttet til kjøp av 

institusjonsplasser, utfordringer med å oppnå ønsket økonomisk effekt på vedtatte 

tiltak og økende utbetalinger til sosialhjelp. 

 Tekniske områder melder om et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner på grunn av lavere 

lønnsvekst enn budsjettert  

Tidligere regnskapsår har et merforbruk i denne størrelsen kunne dekkes inn av høyere 
skatteinntekter enn budsjettert. Denne muligheten er redusert i 2013 ettersom budsjettet 
legger opp til et høyere inntektsnivå enn Departementet anbefaler i sine beregninger. 
Noen av tiltakene som gjennomføres for å komme i budsjettbalanse er: 

 Målrettet arbeid for lavere sykefravær 

 Stillinger holdes vakante så lange det er forsvarlig ved langtidsfravær og permisjoner 

 Forsiktig bruk av vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden 

 Fortløpende gjennomgang av turnusplaner  
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I budsjett 2013 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 30,5 mill. 
kroner. Gitt prognosen pr mars vil det være mulig å nedbetale ca 20 mill. kroner av 
kommunens akkumulerte underskudd i 2013. 
Budsjett 2013 inneholder definerte innsparingskrav på 20 mill. kroner. Arbeidet med å 
gjennomføre tiltakene er godt i gang, og rådmannen følger utviklingen tett for å sikre at 
disse gjennomføres som planlagt. Det er imidlertid avdekket utfordringer med å oppnå de 
økonomiske målene for enkelte av tiltakene innenfor helsesektoren spesielt. I denne 
rapporten legges det frem en oppdatert status for hvert enkelt tiltak beskrevet i budsjett 
2013. 
 

Beløp i hele tusen kroner

Regnskap      

til og med 

april 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mars)

0. Folkev. styringsorg 1 482 1 862 6 436 6 436 -0 0 % -0                         

1. Rådm. strat. tiltak 4 687 7 016 14 512 14 917 -405 -3 % 0                           

2. Støtteenheter adm. 24 797 27 814 70 380 70 945 -566 -1 % -0                         

3. Oppvekst og kultur 165 254 165 791 445 991 445 992 -0 -1 % -1 300                 

4. Helse og omsorg 227 580 236 583 641 154 646 154 -5 000 -1 % -7 000                 

5. Tekniske områder 54 454 55 759 147 112 145 512 1 600 1 % 0                           

7. Avsetninger 5 157 9 020 55 395 55 395 0 0 % -0                         

Sum forbruk 

rammeområdene 0-7 483 410 503 845 1 380 980 1 385 351 -4 371 0 % -8 300                  
Hovedoversikten viser avvik hovedsakelig innenfor helse og omsorg som melder om mer-
forbruk og tekniske områder viser et mindreforbruk.  
 
Budsjettkorrigeringer i investeringsbudsjettet: 
 
a. Monserud renseanlegg: 
På bakgrunn av høy aktivitet i boligutbygging i nedslagsfeltet til Monserud renseanlegg, vil 
kapasiteten i forhold til utslippstillatelsen være oppbrukt før forventet i hovedplan avløp. 
Sett i lys av økt satsning på fortetting i Hønefoss og dermed behov for klargjøring av 
infrastruktur for å møte denne utviklingen, er det behov for å starte et planleggingsarbeid 
for utvidelse av rensekapasitet. 
I hovedplan avløp lå et foreløpig tiltak på Monserud renseanlegg med fortykking av slam. 
Slambehandling er en flaskehals i renseprosessen, og tiltaket var basert på at øvrig 
kapasitet på Monserud  var tilstrekkelig på mellomlang sikt.  
På bakgrunn av utviklingen beskrevet ovenfor samt at tiltaket med slamfortykkere legger 
føringer på en utvidelse av renseanlegget, er tiltaket utsatt og har vært gjenstand for 
fornyet vurdering. 
Konklusjonen er at man vurderer som en bedre løsning å planlegge framtidig utvidelse av 
Monserud renseanlegg uten denne føringen. Det foreslås derfor at bevilgningen til 
slamfortykkere omdisponeres som følger; 
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Post Beskrivelse Prosjek
t 

Beløp 

1 Prosjekt 0154 Ny slamfortykker Monserud 
Ubrukt bevilgning 2012 
Bevilget 2013 

0154  
-6 946 705 
-8 500 000 

2 Ombygging av mottakslager for slam med 
fordrøyningsbasseng 

Nytt 2 000 000 

3 Prosjektering av utvidelse av Monserud renseanlegg Nytt 500 000 

6 Prosjektering renseanlegg Nes i Ådal Nytt 700 000 

 
3 
4 
4 
5 

Redusert bruk av lånemidler i 2013: 
Prosjektering av utvidelse av Monserud renseanlegg (2014) 
Kommunal andel av VA-kostnader ved utbygging av 
Brutorget (2014) 
Kommunal andel av VA-kostnader ved utbygging 
Øyaområdet (2015) 
Fellesprosjekter VA (Hønefoss fjernvarme as) Industrigata 
(2014) 

 
Nytt 
Nytt 
Nytt 
0199 

 
1 500 000 
2 000 000 
4 000 000 
4 746 705 

 Kontrollsum  0 

 
Beskrivelse av postene: 
2) Slambehandlingen er som før nevnt en flaskehals som følge av at slamvolumene i 
perioder overskrider kapasiteten. For å håndtere dette i tiden fram til en utvidelse av 
Monserud er en realitet, foreslås å bygge om mottaket for slam slik at man kan bruke dette 
som et fordrøyningskammer i perioder med for stor slammengder i renseprosessene.  
3) Oppstart av forprosjekt for utvidelse av Monserud renseanlegg. I forbindelse med 
kommuneplan-arbeidet må tomteareal for utvidelse av Monserud innarbeides. Det er 
derfor nødvendig å starte arbeidet for å avklare arealbehov – dette vil avhenge av 
utbyggingsmodell som velges. 
4) For Brutorget og Øyaområdet som inngår i Conseptoravtalen ligger føringer på 
infrastruktur utenfor tomtegrensen. Det ligger til rette for fellestiltak mht vann- og avløp 
for disse prosjektene selv om tidsplanen for gjennomføring strekker seg over flere år. 
Oppstart forventes i 2014 og arbeid med utbyggingsavtale startes i disse dager. Det foreslås 
derfor å avsette totalt  6 mill til dette formålet over 2 år (2014-2015) 
5) Hønefoss fjernvarme as skal føre fjernvarme fra Hønengata inn Industrigata og derfra til 
Asbjørnsensgate. Vann- og avløpsinfrastruktur for utbygging av området i Industrigata bør 
da bygges ut i fellesskap med fjernvarme. Det foreslås derfor å styrke Fellesprosjekter VA 
med resten av bevilgningen i post 1 for å gå inn i dette fellesprosjektet som er annonsert 
med oppstart sommer 2013.  
6) Jordrenseanlegget på Nes i Ådal er «mettet», massene tar ikke unna tilført avløpsvann. 
Erfaringene med jordrensing og rensing i skjellsand er at rensemediet har kortere levetid 
enn forventet, og at kostnadene med vedlikehold (utskifting) blir altfor høye sett i forhold 
til tradisjonell rensing med mekanisk/kjemisk metode. 
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VA-avdelingen har gjort en analyse av Nes og konkluderer med at beste fremtidig løsning er 
ordinært mekanisk/kjemisk renseanlegg og sanering av spredte avløp i samme grøftetraseer 
som vannforsyning i forbindelse med nytt vannverk. 
Grunneier av aktuell tomt for renseanlegg er kontaktet og positiv til en mulig utbygging. Det 
foreslås derfor avsatt kr. 700 000.- til forprosjekt/prosjektering av ny avløpsløsning på Nes i 
Ådal.  
 
b. Hovedplan vann og avløp: 
Et lenge etterlengtet prosjekt med sanering av avløp og framføring av kommunal 
vannforsyning i området fra Nymoen til og med Hen ligger i hovedplan med oppstart 2014. 
Rådmannen ønsker å starte opp prosjektering allerede i 2013 for å få oppstart i marken 
tidlig 2014. 
Det foreslås derfor omdisponert prosjekteringsmidler fra hovedplanene for vann og avløp 
til dette formålet. 
Det er også etterhvert oppstått problemer i vannforsyningen på Sokna som følge av mye 
jern i vannet. Grunnvannsbrønnene (filterrør) gror igjen og vannkvaliteten forringes av alge-
/bakterievekst som lever på oksydert jern.  Konsekvens er dårlig brukskvalitet på vann. I 
tillegg finnes ikke reservekilde for vannverket, slik at vannforsyningen er svært sårbar. 
På grunn av kapasitetsproblemer har dette tiltaket stått på vent, men rådmannen ønsker å 
sette i gang forprosjekt for å avklare mulige tekniske veivalg i 2013 for å kunne møte en 
videre negativ utvikling raskere. 

Post Beskrivelse Prosjek
t 

Beløp 

1 Prosjekt 0321 Hovedplan vann 
Prosjekt 0364 Hovedplan avløp 
 

0321 
0364 

-
1 050 000.- 
-750 000.- 

2 Sanering Nymoen-Hen Nytt 1 500 000.- 

3 Sokna vannverk - prosjektering Nytt 300 000.- 

 

 

Økonomiske forhold 
Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv. Det foreslås 
budsjettkorrigeringer innenfor driftsområdet som ikke påvirker budsjettert resultat for 
kommunen, men er intern flytting av ressurser mellom rammeområdene. Det foreslås 
korrigering av investeringsbudsjettet som ikke endrer budsjettert resultat, men som endrer 
budsjettert investeringstakt og bruk av lånemidler. 

 
Rådmannens vurdering 
2013 er kommet godt i gang og det leveres mange gode tjenester til Ringerikes befolkning. 
Gjennom budsjett 2013 er det lagt planer med en økonomisk ramme på nesten 1,9 
milliarder kroner. Det er mange forutsetninger og valg som er gjort når denne planen ble 
lagt i høst. 1. tertial gir en god pekepinn på hvordan vi har kommet ut av startblokken når 
det gjelder det økonomiske. Vi har som ventet møtt på noen utfordringer som vises med et 
sannsynlig merforbruk i år på rundt 10 mill. kroner. Det tilsvarer et avvik på ca 0,5 % i 
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forhold til driftsinntektene våre. Her er det små marginer som får store utslag i kroner, og 
dette kan selvfølgelig endre seg noe i løpet av de siste 8 månedene. 
Et bevisst arbeid med reduksjon av sykefravær ser ut til å bære frukter. Sammenlignet med 
2012 har vi et fallende sykefravær i 1. kvartal, og det opprettholdes fortsatt stort fokus på 
økt nærvær og mindre fravær. I tillegg konstaterer vi at lønnsoppgjøret i år ble moderat og 
noe lavere enn antatt i budsjettet for 2013. 
Etter flere år med stramme budsjetter og gjennomførte innsparingstiltak ser vi nå at 
Ringerike kommune har mindre forskjeller mot gjennomsnittstall i KOSTRA. Det antyder at 
det nå er mer utfordrende å finne ”enkle” tiltak for å få ned kostnadene, og at det i større 
grad må tenkes nytt og langsiktig for å få en strømlinjet organisasjon som kan levere kvalitet 
i tjenestene til kommunens innbyggere innenfor de økonomiske rammer som finnes. Også i 
2013 gjennomføres det innsparingstiltak som er beskrevet i handlingsprogrammet/ 
budsjettdokumentet. Enkelte av tiltakene har vist seg å få forsinket eller mindre økonomisk 
effekt enn først antatt. Noe av utfordringene kommer av sykdom i nøkkelstillinger og at det 
nå er en slankere organisasjon enn tidligere som skal håndtere mange prosjekter på en 
gang. Dette, kombinert med et sterkt press og fokus på nedskjæringer over flere år, gjør 
noe med gjennomføringskraften i alle ledd av organisasjonen.  
Rådmannen anbefaler ikke budsjettjustering i tjenesteområdene i 1. tertial. Rådmannen er 
av den oppfatning at vi avventer utviklingen utover høsten og venter med eventuelle 
justeringer til 2. tertial. 
 
Det skjer mye positivt i Ringerike og rådmannen fanger opp mye positive tilbakemeldinger 
fra skolene, barnehagene, helsesektoren, tekniske tjenester og andre områder hvor vi 
møter innbyggerne hver dag. Dette er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet som 
inspirasjon til å gjøre tingene enda bedre. 

 
Vedlegg 
1. Tertialrapport 2013 

 
 
 
 Ringerike kommune, 22.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
 
Saksbehandler: Roger Mathiesen 
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1. Innledning 
Tertialrapporten skal gi et overordnet bilde av kommunens drift i forhold til de planer og rammer 

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

sykefravær, bemanningsutvikling, investeringsprosjekter og tjenesteproduksjon blir beskrevet i 

denne rapporten. 

Ringerike kommune har et budsjett i 2013 med 1.861 mill. kroner i driftsinntekter. Det er mange valg 

som skal tas i bygging av et budsjett, og det vil alltid oppstå uforutsette hendelser i løpet av driftsåret 

både positivt og negativt. Et avvik på 1 % vil utgjøre 19 mill. kroner og svingninger innenfor +/- 1 % vil 

ikke være unormalt.  

Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31.04.2013 samt 

den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem til 31.12.2013. Samtlige 

enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og økonomirådgivere, 

utviklet 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 uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets 

slutt samt usikkerhet rundt endelige pensjonsutgifter (reguleringspremie som kommer i september), 

kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen. 

2. Samlet økonomisk oversikt med hovedtrekk i utviklingen 
Prognosen 1. tertial indikerer at kommunen vil bruke rundt 10,6 mill. kroner mer enn budsjettert i 

2013. Det er en negativ endring på 2,3 mill. kroner fra forrige månedsrapport. Et lavere utbytte fra 

RiK enn budsjettert drar i negativ retning og resultatet fra årets lønnsoppgjør drar i positiv retning.  

 

Beløp i hele tusen kroner

Regnskap      

til og med 

april 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mars)

Sum frie disponible

 inntekter  (Rammeområde 8) -462 943 -482 743 -1 476 243 -1 476 243 0 0 % -0                         

Sum nettofinans-

utgifter (Rammeområde 9) 15 732 11 206 95 263 101 463 -6 200 0 % 0                           

Sum til fordeling drift til 

rammeområdene 0-7 -447 211 -471 537 -1 380 980 -1 374 780 -6 200 0 % -0                         

Sum forbruk drift 

rammeområdene 0-7 483 410 503 845 1 380 980 1 385 351 -4 371 0 % -8 300                 

Mer /mindreforbruk 36 200 32 308 0 10 571 -10 571 -8 300                 
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Driftsområdene (rammeområdene 0 – 7) som melder om merforbruk i forhold til budsjett på 4,4 mill. 

kroner som er en forbedring på ca 4 mill. kroner fra forrige månedsrapport. Forbedringen skyldes 

lønnsoppgjøret.  De største avvikene finner vi nå innenfor følgende områder: 

 Helse og omsorg melder om et merforbruk på 5 mill. kroner knyttet til kjøp av 

institusjonsplasser, utfordringer med å oppnå ønsket økonomisk effekt på vedtatte tiltak og 

økende utbetalinger til sosialhjelp. 

 Tekniske områder melder om et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner på grunn av lavere 

lønnsvekst enn budsjettert  

Tidligere regnskapsår har et merforbruk i denne størrelsen kunne dekkes inn av høyere 

skatteinntekter enn budsjettert. Denne muligheten er redusert i 2013 ettersom budsjettet legger opp 

til et høyere inntektsnivå enn Departementet anbefaler i sine beregninger. 

Noen av tiltakene som gjennomføres for å komme i budsjettbalanse er: 

 Målrettet arbeid for lavere sykefravær 

 Stillinger holdes vakante så lange det er forsvarlig ved langtidsfravær og permisjoner 

 Forsiktig bruk av vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden 

 Fortløpende gjennomgang av turnusplaner  

I budsjett 2013 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 30,5 mill. kroner. Gitt 

prognosen pr mars vil det være mulig å nedbetale ca 20 mill. kroner av kommunens akkumulerte 

underskudd i 2013. 

Budsjett 2013 inneholder definerte innsparingskrav på 20 mill. kroner. Arbeidet med å gjennomføre 

tiltakene er godt i gang, og rådmannen følger utviklingen tett for å sikre at disse gjennomføres som 

planlagt. Det er imidlertid avdekket utfordringer med å oppnå de økonomiske målene for enkelte av 

tiltakene innenfor helsesektoren spesielt. I denne rapporten legges det frem en oppdatert status for 

hvert enkelt tiltak beskrevet i budsjett 2013. 

Interkommunalt samarbeid 
Rådmannen har startet en dialog med nabokommuner om mulig interkommunalt samarbeid innen 

IT. Bakgrunnen er i første omgang felles drift av nytt økonomisystem og samarbeid om døgnvakt 

knyttet til elektronisk meldingsutveksling. Et samarbeid kan i tillegg til økonomiske effekter også 

bidra til større og mer robuste fagmiljøer (positivt ved rekruttering) og at kommunene står sterkere 

ved nyanskaffelser og dialog med leverandører.  

Et økt IT-samarbeid legger også til rette for mulig samarbeid inne for eksempel fellesadministrative 

tjenester (fakturaflyt, økonomi/regnskap mv) hvor tjenestene kan håndteres ett sted på vegne av alle 

kommunene. 
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Lønnsoppgjøret 2013 
Partene i lønnsoppgjøret har blitt enige om en moderat lønnsvekst i 2013. Budsjettet til Ringerike 

kommune legger opp til en høyere lønnsvekst enn det som er fremforhandlet. Noe av denne effekten 

ser vi i prognosene som legges frem i denne tertialrapporten. Det vil bli gjennomført ytterligere 

analyser av effekten når nye lønnssatser er satt og lokale forhandlinger er gjennomført.   

Usikkerhet rundt pensjonsutgiftene til KLP  
Ringerike kommune mottar i september hvert år reguleringspremien fra KLP. Størrelsen på denne 

avhenger av utfallet på årets lønnsoppgjør og reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden (G). Etter 

nyttår kommer aktuarberegningen som viser pensjonskostnaden som skal regnskapsføres. Det vil 

alltid knytte seg noe usikkerhet til tallene frem til denne beregningen foreligger. 

Sentrale inntekter 2013 
Budsjett 2013 legger opp til noe høyere skatteinntekter og effekt av skatteutgjevning enn det 

departementet og KS har antydet i sine prognoser. Tidligere års erfaringer tilsier at prognosene fra 

disse aktørene har vært noe forsiktige. Ringerike kommune har budsjettert med 646 mill. kroner i 

skatt på inntekt og formue, og skattetall til og med april antyder at kommunens skatteanslag 

stemmer godt. Rammetilskudd og skatteutjevning er budsjettert med 687 mill. kroner og 

beregningsmodellen til KS viser at vi foreløpig ligger noe under dette nivået med ca 10 mill. kroner. I 

denne rapporten legger vi årsprognosen i balanse på grunn av skatteutgjevningen som vi ikke får 

nøyaktig svar på før i januar 2014.Vi kan dermed ikke forvente høyere skatteinntekter enn 

budsjettert dette året, og et eventuelt merforbruk på andre områder må finne inndekning på andre 

måter.  

RiK (RingeriksKraft AS) – utbyttetildeling 
Generalforsamlingen i RiK har vedtatt et utbytte som sikrer Ringerike kommune en inntekt på 8,8 

mill. kroner i år. Kommunens budsjett legger opp til en inntekt på 15 mill. kroner. Det gir et negativt 

avvik på 6,2 mill. kroner som er hensyntatt i årsprognosen som her legges frem. 

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 2013 

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.  
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3. Mål og delmål for Handlingsprogramperioden 2013-2016 og 

budsjettåret 2013 
Det er vedtatt overordnede mål som skal prege perioden frem mot 2016. Delmål er skissert for 
budsjettåret 2013. Det er ingen tvil om at budsjettmålet er det viktigste målet, og alle andre mål må 
ses i lys av dette. Rådmannen er av den oppfatning at det er viktig å ha noen kvalitative og 
kvantitative mål som viser retning på arbeidet. Det arbeidet som skal gjøres er et langsiktig arbeid, og 
full måloppnåelse kommer først i slutten av perioden. 
 

Mål innen 2015  Delmål 2013  Status 1. tertial 2013 

1. En økonomi i balanse og 
økonomisk handlefrihet. Ut av 
ROBEK.  

Tilbakebetale 30,5 millioner av 
tidligere års akkumulerte 
merforbruk  

- Økonomisk prognose for 2013 
viser at det vil bli utfordrende å 
nå målet om 30,5 millioner i år. 
Regnskapsresultat fra 2012 
bidrar imidlertid til at 
hovedmålet om å være ute av 
ROBEK innen 2015 er fullt mulig.   

2. Tilrettelegge for økt 
befolkningsvekst  
 

Ha nok barnehageplasser til å 
oppfylle barnehagelovens krav, 
og på sikt øke antallet ut over 
dette.  
 
Arbeide med kommuneplanen 
for å legge til rette for:  
- Effektiv arealplanlegging  
- Befolkningsvekst  
- Styrket næringsgrunnlag  

- Ringerike kommune gir alle som 
har rett til barnehageplass, etter 
§12a i Barnehageloven, plass i 
barnehage.  
- Oppstart av Prosjekt 
barnehageutbygging starter høst 
2013, prosjektet vil utrede behov 
og plassering på kort og lang sikt. 
 
- Kommunal planstrategi er 
vedtatt.  
- Planprogram for kommuneplan 
er ute på høring. 
 

3. Bedret folkehelse  
 

- Samsvar mellom antall 
mobbesaker som skolene jobber 
med og forekomsten av mobbing 
i elevrapportene  
- System for tidlig å oppdage 
barn med spesielle behov og 
risiko for skjevutvikling er 
etablert  
- Antall hoftebrudd reduseres 
med 30 % innen 2016  

- Forekomst av mobbing i elev-
undersøkelsen er redusert og 
antall enkeltvedtak øker 
skoleåret 2012-13. 
- Systemrutinen for å oppdage 
barn med spesielle behov og 
risiko for skjevutvikling er under 
etablering. Det arbeides parallelt 
med prosjekter for tidlig 
intervensjon både i form av 
fagteam i barnehager og 4 år 
Trygg og klar og 4 årskontrollen.  
- Barnehager og SFO vil fortsette 
å arbeide med LØFT, og det vil 
gjennomføres LØFT- kurs for 
foreldre. Ringerike kommune 
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samarbeider med Adferd sentret 
for å sertifisere TIBIR 
veiledere(Tidlig innsats for barn i 
risiko). 

4. Ringerike kommune skal bli en 
av de 3 beste kommunene i 
Norge på omdømme, service og 
kommunikasjon  
 

Få status på befolkningens 
oppfatning av Ringerikes 
tjeneste- og samfunnstilbud, 
innbyggerundersøkelsen.  
Være blant de 10 beste 
kommunene på service og 
omdømme  

- Det foregår rydding på 
kommunens hjemmesider slik at 
informasjonen skal bli lettere 
tilgjengelig for brukerne. 
- Gjennom lørdagsannonsen i 
Ringerikes Blad fokuseres det 
ukentlig på en positiv nyhet – 
«Ukas Opptur». 
- Kulturendring gjennom 
etablering av TÆL – hvor det er 
fokus på at den enkelte ansatte 
skal være Tydelig, Ærlig og 
Løsningsvillig overfor den enkelte 
innbygger. 

 
Langsiktige strategier som skal legges til grunn for å nå målene  
Full måloppnåelse kan først nås i slutten av perioden. For å holde trykk og fokus på 
omstillingsarbeidet er det viktig at det er noen langsiktige strategier som ligger fast og som ikke 
fravikes. Alle innsparingstiltak som gjennomføres i denne perioden skal forankres i en eller flere 
strategier.  
 
Merkevarebygging og identitetsbygging  
Et godt omdømme er en forutsetning for å nå de målene vi har satt oss. Det blir viktig å markedsføre 
og selge «varen» Ringerike kommune. Denne strategien er en forutsetning for å nå mange av målene 
som er satt for perioden. Ringerike kommune er deltakere i KS sitt prosjekt Saman om ein betre 
kommune, der service og omdømme står sentralt.  
 
Ringerike kommune har søkt om å bli den neste kommunen som huser en SOS barneby i Norge. Det 
er stort behov for kvalifiserte fosterhjem som vedvarer. SOS barnebyer står for et tilbud til barnas 
beste og er spesielt utviklet for å ta imot søsken. Vårt mål er å ivareta barn med særlige behov i egen 
kommune og etablere et kompetansesenter for foreldreveiledning. I tillegg til å være et godt 
barnevernfaglig tilbud vil etablering gi kommunen nye arbeidsplasser og godt omdømme.  
 
Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang av alle tjenestene  
Det må kontinuerlig foretas en stram prioritering mellom de ulike tjenestene, og hvilket nivå de skal 
ligge på.  
 
Lovpålagte/ikke lovpålagte tjenester vurderes.  
 
Arbeidsprosesser gjennomgås med tanke på at ressursene skal brukes mest mulig optimalt og gi best 
mulig resultatutnyttelse. Det er viktig å kartlegge prosessene fremfor den enkelte tjeneste. 
Prosessene involverer ofte flere tjenester, og det er ofte i overgangen mellom ulike tjenester at 

Side 109 av 355



 

 
RINGERIKE KOMMUNE 
1. Tertialrapport 2013  

 

8 
 

rutiner kan svikte og effekten reduseres. I 2013 har vi startet med en systematisk gjennomgang av 
arbeidsprosesser knyttet til sykelønnsrefusjon og fakturabehandling med den hensikt å redusere 
lønnskostnadene knyttet til dette.  
 
Uønsket deltid er en annen problemstilling som er trukket frem. Vi starter med Pleie- og 
omsorgstjenesten, der dette er mest vanlig. Reduksjon av uønsket deltid vil kunne resultere i 
redusert sykefravær og bedre kvalitet på tjenestetilbudet.  
 
Redusert volum og kvalitet gjennom nedbemanning  er ett av de viktigste verktøyene innenfor denne 
strategien.  
 
Arealbruk og struktur  
Tjenester gjennomgås med tanke på å oppnå en best mulig utnyttelse av ressursene. Dette 
innebærer en gjennomgang av struktur og arealbruk av alle kommunens tjenesteområder og 
bygninger med tanke på å finne en struktur og en arealbruk som er mest mulig effektiv, men som 
samtidig ivaretar innbyggernes behov.  
 
Det er gitt et oppdrag til Holthe consulting for å kartlegge dagens struktur og bygningsmasse og 
komme med forslag til ny struktur og bygningsmasse som har reduserte kostnader. Utredningene 
skal omfatte skoler, barnehager, boliger/institusjoner med og uten tjenester og administrative bygg.  
 
Frivillighet  
Frivillighet kan aldri erstatte kommunale tjenester, men det kan være et godt supplement til de 
kommunale tjenestene. Det tilstrebes økt bruk av frivillighet i løpet av handlingsprogram-perioden. 
Det er opprettet en frivillighetskontakt i hver sektor som har ansvaret for å koordinere og utvikle 
samspillet med de frivillige.  
 
Inntektssiden  
Det må sikres at kommunen utnytter eksisterende inntektsmuligheter maksimalt.  
Interkommunale avtaler gjennomgås og reforhandles.  
Refusjonsordninger som refusjon for ressurskrevende brukere og sykelønn må kontinuerlig være i 
fokus med tanke på full måloppnåelse i forhold til hva vi har krav på.  
Eiermelding og eierstrategi utarbeides slik at vi sikrer at vi er profesjonelle eiere som forvalter 

ressursene til beste for innbyggerne. 
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4. Økonomisk oversikt rammeområdene 

 

Hovedoversikten viser avvik hovedsakelig innenfor helse og omsorg som melder om merforbruk og 

tekniske områder viser et mindreforbruk.  

Økonomiske oversikter med kommentarer for de enkelte områdene: 
(alle tall i 1000) 

 

 Rammeområde 0, folkevalgte styringsorganer, viser ingen avvik i forhold til budsjett. Det foreligger 

ingen opplysninger pr 1. tertial som skulle tilsi store avvik på dette området. 

 

Beløp i hele tusen kroner

Regnskap      

til og med 

april 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mars)

0. Folkev. styringsorg 1 482 1 862 6 436 6 436 -0 0 % -0                         

1. Rådm. strat. tiltak 4 687 7 016 14 512 14 917 -405 -3 % 0                           

2. Støtteenheter adm. 24 797 27 814 70 380 70 945 -566 -1 % -0                         

3. Oppvekst og kultur 165 254 165 791 445 991 445 992 -0 -1 % -1 300                 

4. Helse og omsorg 227 580 236 583 641 154 646 154 -5 000 -1 % -7 000                 

5. Tekniske områder 54 454 55 759 147 112 145 512 1 600 1 % 0                           

7. Avsetninger 5 157 9 020 55 395 55 395 0 0 % -0                         

Sum forbruk 

rammeområdene 0-7 483 410 503 845 1 380 980 1 385 351 -4 371 0 % -8 300                 

0 Folkevalgte 

styringsorganer

Regnskap

til og med 

april 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mars)

Driftsregnskap 1 482 1 862 6 436 6 436 -0 -0% -0 

Driftsresultat 1 795 1 862 6 391 6 391 -0 -0% -45 

Driftsutgifter 2 036 1 973 6 644 6 644 -0 -0% 208 

Driftsinntekter -241 -111 -253 -253 0 0 -253 

Finansresultat -313 45 45 0 0 45 

Finansutgifter 0 55 55 0 0 55 

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

1 Rådmann, 

strategiske tiltak

Regnskap

til og med 

april 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mars)

Driftsregnskap 4 687 7 016 14 512 14 917 -405 -3% 0

Driftsresultat 4 901 7 171 14 612 15 017 -405 -3% 100

Driftsutgifter 5 491 7 246 15 739 16 144 -405 -3% 1 227

Driftsinntekter -590 -75 -1 126 -1 126 0 0 -1 126

Finansresultat -214 -155 -100 -100 0 0 -100

Finansutgifter 11 

Finansinntekter -225 -155 -100 -100 0 0 % -100
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Område 1, rådmann/ strategiske tiltak, melder om et merforbruk på 0,4 mill. kroner. Det ligger et 

innsparingskrav på 1,35 mill. kroner i budsjettet for rådmannens område, og størstedelen av dette vil 

håndteres i 2013 blant annet ved at to stillinger holdes vakante. Rammeområde 1 og 2 er samlet 

pålagt et omstillingskrav på til sammen 4,5 mill. kroner i budsjettet for 2013. Det jobbes med å finne 

gode løsninger for en varig reduksjon i stab og støtteenhetene og mye er allerede gjennomført.  

 

Rammeområde 2, støtteenheter administrasjon, antyder et merforbruk på 0,6 mill. kroner. Det vises 

imidlertid også her til samlet innsparingskrav innenfor område 1 og 2 på 4,5 mill. kroner. Tiltak for å 

redusere 10 årsverk er langt på vei gjennomført, men foreløpig noe usikkert om forventet økonomisk 

effekt i 2013 vil oppnås. Det jobbes videre med å identifisere og iverksette flere tiltak for å innfri 

kravet i budsjettet.  

Økonomienheten 

Økonomienheten omfatter avdelingene for regnskap, budsjett og analyse og skatt og avgift. Enheten 

melder om et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,675 mill. kroner etter at et innsparingskrav på 

0,675 mill. kroner er håndtert, det vil si at enheten planlegger å realisere en innsparing på til sammen 

1,350 mill. kroner. Dette gjøres ved at en rekke vakante stillinger ikke besettes.  

Forvaltning og drift 

Forvaltning og drift omfatter utgifter til administrasjon av folkevalgte, fellesutgifter og 

fellesadministrasjon. Enheten melder om et merforbruk på 0,475 mill. kroner. Enheten klarer 

imidlertid å innfri 0,85 mill. kroner i innsparing av et samlet krav i budsjettet på 1,325 mill. kroner. 

Dette får man til på grunn av et rimeligere lønnsoppgjør enn forutsatt i budsjettet, at en stilling er 

holdt vakant og at det er ikke satt inn vikar ved sykefravær i en periode.  

 

Organisasjon- og personalenheten 

Organisasjon- og personalenheten omfatter personalavdelingen, HMS-arbeid og frikjøp av 

tillitsvalgte. Enheten melder en prognose med merforbruk på 0,766 mill. kroner i forhold til budsjett. 

Enheten klarer å løse 0,404 mill. kroner av et totalt innsparingskrav på 1,170 mill. kroner i budsjettet 

ved et rimeligere lønnsoppgjør enn forutsatt og sykelønnsrefusjoner.  

 

 

2 Støtteenheter adm

Regnskap

til og med 

april 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mars)

Driftsregnskap 24 797 27 814 70 380 70 945 -566 -1% -0

Driftsresultat 25 136 28 008 71 374 71 645 -271 -0% 994

Driftsutgifter 27 256 29 694 75 954 76 036 -82 -0% 4 270

Driftsinntekter -2 120 -1 686 -4 580 -4 391 -189 -4% -3 276

Finansresultat -338 -194 -994 -700 -294 -30% -994

Finansutgifter 4 2 6 0 6 100% 6

Finansinntekter -342 -196 -1 000 -700 -300 -30 % -1 000
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Kommuneadvokaten og overformynderiet 

Det meldes prognose lik budsjett. Juriststillingen knyttet til barnevernssaker er for tiden ikke besatt 

og har vært nødt til å kjøpe eksterne advokattjenester.  

 

 

Område 3, oppvekst og kultur, viser en årsprognose i balanse.  

Skole og SFO 

Det er færre barn som benytter SFO tilbudet enn antatt og inntektene er dermed noe lavere enn 

budsjettert. Noen tilpasninger blir gjort i forhold til bemanning, innenfor de normer som er satt, for å 

redusere kostnadene. I tillegg er det kommet etteroppgjør på strømutgifter ved skolene fra 

2011/2012 som betales i år. Skolene melder stort sett om drift som planlagt, men vil få et 

mindreforbruk på grunn av årets lønnsoppgjør. Det er noen økonomiske utfordringer innenfor 

forsterkede enheter i skolen. 

Læringssenteret for voksne legger en prognose som viser 0,7 mill. kroner i mindreforbruk. Dette 

skyldes høyere inntekter enn budsjettert knyttet til norsk for fremmedspråklige. 

 

Kommunale barnehager 

Prognosen viser mindreforbruk i forhold til budsjett med 1,6 mill. kroner, og 0,4 mill. kroner av disse 

ligger i forsterkede tiltak . Utfordringene de siste par årene har knyttet seg til spesielle tiltak for barn 

med spesielle behov, og det ble i budsjett 2013 lagt inn noe økning i midler til dette. Årsaken til 

mindreforbruket kan knyttes til en lavere lønnsvekst enn budsjettert. 

 

Ikke- kommunale barnehager 

Tilskudd til private barnehager vil bli noe høyere enn budsjettert. Avregning av tilskudd 2012 viser at 

det må etterbetales ca 2,8 mill. kroner til de private barnehagene, og 1,6 mill. kroner vil ikke kunne 

dekkes innenfor eksisterende budsjett. En slik avregning lar seg ikke gjøre før regnskap for 

foregående år er kjent. 

 

3 Oppvekst og 

kultur

Regnskap

til og med 

april 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mars)

Driftsregnskap 165 254 165 791 445 991 445 992 -0 -1% -1 300

Driftsresultat 165 725 166 857 446 143 446 625 -481 -1% -1 300

Driftsutgifter 188 595 197 236 528 714 526 663 2 052 -0% 3 430

Driftsinntekter -22 870 -30 379 -82 571 -80 038 -2 533 -3% -4 730

Finansresultat -472 -1 066 -152 -633 481 316% -0

Finansutgifter 2 9 10 -2 12 120% 10

Finansinntekter -473 -1 075 -162 -631 469 289 % -10
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Kulturtjenesten og PPT viser i sine prognoser drift i henhold til budsjett. Det er noen variasjoner 

innenfor kultur hvor blant annet biblioteket ser ut til å levere et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner, 

mens kulturskolen ser ut til å få et merforbruk på 0,3 mill. kroner på grunn av inntektssvikt. 

 

 

Helse og omsorg, område 4, melder om mulig merforbruk på 5 mill. kroner. Det er noe lavere enn 

forrige måned på grunn av årets lønnsoppgjør. 

Dette er det største driftsområdet i kommunen. Mange av sparetiltakene i årets budsjett treffer 

naturlig nok dette området, og det er tidlig på året i forhold til å måle endelig økonomisk effekt på 

alle tiltakene. Tiltak spesielt innen tildelingspraksis og praktisk bistand viser seg å være utfordrende å 

hente kortsiktige økonomiske effekter på, og dette er noe av grunnen til at det antydes et 

merforbruk. 

Ringerike kommune har i det interkommunale legevaktsamarbeidet søkt Helsedirektoratet og fått 

innvilget penger til etablering av øyeblikkelig hjelpplasser i løpet av høsten 2013. Dette er 

korttidsplasser som skal redusere sykehusinnleggelser. Plassene vil også bidra til å redusere presset 

på kommunale institusjonsplasser. 

Helse og velferd 

Det leveres tjenester til rus og psykiatri, barnevern, krisesenter, transittmottak, helsestasjons-

tjenester og tiltak for barn og unge. Så langt i år har det vært noen vakante stillinger som ikke har 

blitt fylt på grunn av mangel på søkere eller for å innfri sparetiltak. I tillegg er det forsiktig bruk av 

vikarer ved langtids sykefravær. Dette kombinert med at barnevernet har fått statlige midler som 

ikke var budsjettert bidrar til at tjenesten totalt melder om et mindreforbruk på 5,4 mill. kroner i sine 

prognoser. Spesielt barnevern melder om økt aktivitet inn i 2013, men foreløpig håndteres dette 

innenfor vedtatte rammer. 

Institusjon 

Starten av året har vist et stort behov for institusjonsplasser hvor også noen må kjøpes fra andre 

kommuner/ private institusjoner. Budsjettet tar noe høyde for kjøp av ca 10 plasser, men pr april 

viser oversikten kjøp av 15 institusjonsplasser. Det betyr et merforbruk i forhold til budsjett på 7 mill. 

kroner. Noe av dette oppveies ved refusjon knyttet til ressurskrevende tjenester som ser ut til å bli 4 

mill. kroner høyere enn budsjettert. 

4 Helse og omsorg

Regnskap

til og med 

april 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mars)

Driftsregnskap 227 580 236 583 641 154 646 154 -5 000 -1% -7 000

Driftsresultat 234 216 239 458 640 804 646 154 -5 350 -1% -7 350

Driftsutgifter 278 327 294 723 813 805 794 820 18 985 2% 13 347

Driftsinntekter -44 112 -55 266 -173 001 -148 666 -24 335 -14% -20 697

Finansresultat -6 635 -2 875 350 0 350 100% 350

Finansutgifter 105 139 450 0 450 100% 450

Finansinntekter -6 741 -3 014 -100 0 -100 -100 % -100
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Institusjonene Austjord, Hønefoss og Nes melder alle merforbruk i forhold til budsjett. Gjennomgang 

av turnusplaner og fokus på lavere sykefravær er noen av tiltakene som igangsatt. 

 

Hjemmetjenester og TTF (Tjenester til funksjonshemmede) 

Tjenesten melder om en drift i balanse selv om det meldes om økt press på ansatte i 

hjemmetjenesten i første del av året. Det er et høyt fokus på at innbyggerne skal få bo hjemme så 

lenge som mulig, og at ferdigbehandlede sykehuspasienter skal komme raskt ut fra sykehuset jfr 

samhandlingsreformen.  

Ressursene er sterkt presset og fokuset fremover vil være å få inn økt kompetanse fremfor 

oppbemanning for å holde budsjettrammene. Sykefraværet i sektoren har økt, og dette gir 

ytterligere utfordringer i oppgaven med å gjennomføre innvilgede vedtak hos brukerne. 

TTF var nylig gjennom et tilsyn og fikk noen avvik som må rettes opp i nær fremtid. Det innebærer 

noen endringer i bemanning på enkelte steder som vil føre til noe økte kostnader.  

 

NAV 

Starten på året viser en økning i utbetalingene av sosialstønad. Prognosen viser et merforbruk på 2 

mill. kroner. Strøm og boligutgifter er det som øker mest samtidig som antall brukere av tjenesten er 

stigende. Det er igangsatt tiltak «Aktiv-kommune» som retter seg spesielt mot yngre arbeidsledige 

for å aktivisere og forberede for arbeidslivet. Dette har hatt en positiv økonomisk effekt for 

kommunen. 

 

 

Tekniske områder, område 5, melder om et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner på grunn av effekter 

fra årets lønnsoppgjør.  

Gjennom året vil det være uforutsette hendelser, sykefravær, utført vedlikehold o.l som vil kunne 

skape avvik i positiv eller negativ retning. Prioritering av vedlikeholdsoppgaver er en av 

hovedutfordringene. 

 

 

5 Tekniske områder

Regnskap

til og med 

april 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mars)

Driftsregnskap 54 454 55 759 147 112 145 512 1 600 1% 0

Driftsresultat 54 826 56 077 145 544 143 944 1 600 1% -0

Driftsutgifter 94 369 96 096 296 511 295 284 1 227 0% 863

Driftsinntekter -39 542 -40 020 -150 967 -151 340 373 0% -863

Finansresultat -373 -318 1 568 1 568 0 0% 0

Finansutgifter 1 3 1 568 1 568 0 0% 0

Finansinntekter -373 -321 0 0 X
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Innenfor rammeområde 7 ligger blant annet avsetningen til årets reguleringspremie fra KLP og andre 

pensjonsberegninger. Området melder om balanse i forhold til årets budsjett. Det er usikkerhets-

momenter på dette området som virker både i positiv og negativ retning, og en del forhold vil ikke 

være kjent før årsoppgjøret er ferdig. Per 1.tertial ser det totalt sett ut som budsjettet er på et 

fornuftig nivå.  

 

Område 8, skatt og rammetilskudd, melder om balanse i forhold til budsjett. Dette på tross av at 

budsjettet for 2013 er lagt noe strammere på inntektssiden enn det er gjort tidligere år, ved at det er 

budsjettert med noe høyere inntekter på skatt og rammetilskudd enn modellene til KS og KRD tilsier. 

Hittil i 2013 ser det imidlertid ut til at budsjettet kan innfris når det gjelder skatt på inntekt og formue 

og rammetilskudd. Et annet moment som trekker i negativ retning på dette rammeområdet er 

momsrefusjonen kommunen får som følge av sin investeringsaktivitet. Som tidligere år er denne 

inntekten hittil i år vesentlig lavere enn budsjett. Imidlertid kan investeringsaktiviteten ta seg opp 2. 

halvår og prognose er derfor satt lik budsjett også for denne posten. Rentekompensasjon for kirke, 

skole og sykehjem ser ut til å bli noe lavere enn budsjettert, men det er forutsatt at dette vil oppveies 

av økte inntekter i løpet av året, og prognose er derfor satt lik budsjett. 

7 Avsetninger, 

overføringer

Regnskap

til og med 

april 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mars)

Driftsregnskap 5 157 9 020 55 395 55 395 0 0 -0

Driftsresultat 8 475 9 845 55 395 55 395 0 0 -0

Driftsutgifter 9 367 10 506 55 410 55 410 0 0 15

Driftsinntekter -892 -661 -15 -15 0 0 -15

Finansresultat -3 318 -825 0 0 0 X 0

Finansutgifter 82 63 40 000 0 40 000 100% 40 000

Finansinntekter -3 400 -888 -40 000 0 -40 000 -100 % -40 000

8 Skatt og 

rammetilsk 

Regnskap

til og med 

april 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mars)

Driftsregnskap -462 943 -482 743 -1 476 243 -1 476 243 0 0 -0

Driftsresultat -462 943 -482 743 -1 476 243 -1 476 243 0 0 -0

Driftsutgifter 0 207 207 100% 207

Driftsinntekter -462 943 -482 743 -1 476 450 -1 476 243 -207 -0% -207

Finansresultat 0 

Finansutgifter 0 

Finansinntekter
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Prognosen for område 9 viser et merforbruk på 6,2 mill. kroner som skyldes lavere utbytte fra RiK 

enn budsjettert .  

Det ventes noe lavere innskuddsrenter enn budsjettert, men dette oppveies av fortsatt lave 

lånerenter. Det vil kunne oppstå et positivt avvik dersom det ikke blir økninger i lånerenten. Det blir 

fortløpende vurdert bruk av fastrentelån på en noe større andel enn det kommunen har i dag siden 

de «lange» rentene også ligger lavt. Dette for å sikre forutsigbarhet i finansutgiftene i årene som 

kommer. En utstrakt bruk av fastrente vil bidra til negativt avvik i forhold til budsjett dersom 

fastrentene ligger høyere enn budsjettgrunnlaget. 

  

9 Renter, avdrag og 

finansposter

Regnskap

til og med 

april 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mars)

Driftsregnskap 15 732 11 206 95 263 101 463 -6 200 0% 0

Driftsresultat -158 4

Driftsutgifter 0 0

Driftsinntekter -159 4

Finansresultat 15 891 11 201 95 263 101 463 -6 200 0% 0

Finansutgifter 17 794 13 019 118 677 117 977 700 1% 0

Finansinntekter -1 903 -1 817 -23 414 -16 514 -6 900 -3 % 0
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5. Status innsparingstiltak 2013 
 

Strategi 1 - Merkevarebygging og identitetsbygging. 

Et godt omdømme er en forutsetning for å nå de målene vi har satt oss. Det blir viktig å markedsføre 

og selge» varen» Ringerike kommune. Denne strategien er en forutsetning for å lykkes med de andre 

strategiene 

  Status/ kommentar pr 1. tertial: 

Vertskommune 

for SOS 
barnebyer 

Tilrettelegge for at kommunen tar vare på egne 

barn med særlige behov i egen kommune 

(fosterhjem). Dette vil bli et lite 

kompetansesenter for foreldreveiledning. 

SOS barnebyer har valgt å 

samarbeide videre med Ringerike 

som eneste kommune om 

detaljutredning av et prosjekt hvor 

målet er å realisere en barneby i 

2014/15. Gamle Ullerål skole er en 

av flere aktuelle tomter for 
felleshus. Utredning pågår. 

Oppvekst-
konferansen 

Vise frem gode eksempler på tiltak som bidrar 
til gode oppvekstsvilkår fra egen kommune 

Ringerike best for barn og unge! 25. 

september arrangeres den årlige 

oppvekstkonferansen for tredje 

gang, en arena for å videreutvikle og 

vise fram gode eksempler på arbeid 

og måloppnåelse.  

Konferansen holdes på Byscenen, 

Ringerike kultursenter 25. 

september kl. 08.30-15.00. 

Målgruppen for 

Oppvekstkonferansen er ansatte i 

Oppvekstsektoren og andre som 

arbeider med barn og unge. 

Helse-
konferansen 

Vise frem gode eksempler på godt arbeid fra 
egen kommune som bidrar til god helse. 

Gjennomført for første gang i april 

2013. Målgruppen er 

medarbeidere, folkevalgte, 

samarbeidspartnere. Et spennende 

program, med deltakelse fra 

frivilligsentralen og videregående 

skole. Alle innslagene ble filmet. 

Filmen kan brukes av enhetene for 

de ansatte som ikke hadde 

mulighet for å være tilstede. 

Vellykket konferanse med mye 

god omtale. 

Bransjedag 
byggesak 

 

Den lokale byggebransjen ble invitert til 

bransjeseminar i Bysalen Amfi 13.februar 2013 
med gode tilbakemeldinger. 

 

For 2014 vurderer rådmannen å 

utvide seminaret til også å omfatte 

plansaker og samarbeide med 

nabokommunene. 
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«Saman om ein 

betre 
kommune» 

Ringerike kommune deltar i KS sitt prosjekt der 
service og omdømme blir sentralt 

Ringerike kommune deltar i 

prosjektet «Saman om ein betre 

kommune». Det er et samarbeid 

mellom Kommunal- og 

regionaldepartementet, KS, LO 

kommune, YS kommune, Unio og 

Akademikerne. 

Utviklingsprosjektet, som går fra 

2012-2015. Ringerike deltar i 

prosjektet under temaet 

omdømme. Prosjektet er et 

trepartssamarbeid, og både 

hovedtillitsvalgte, politikere og 

administrativ ledelse deltar. 

Prosjektplanen ble vedtatt i 

styrings-gruppemøte i april. Første 

rapportering til departementet ble 

levert 1. mai. Det har vært to 

prosjektledermøter og et 

styringsgruppemøte. Flere tiltak er 

i gang og noen er under 

planlegging. 

Det skal settes ned en 

arbeidsgruppe for å jobbe med å 

arrangere en temadag om 

omdømme. Arbeidsgruppen skal 

bestå av tillitsvalgte, folkevalgte 
og ansatte.   

Strategi 2 - Tjenestetilbud- økonomisk prioritering og prosessgjennomgang 

Alle tjenester må kartlegges med tanke på at vi finner rett nivå på de ulike tjenestene, og at 

arbeidsprosessene er så optimale som mulig. Sykefraværet skal reduseres gjennom blant annet å 

redusere uønskede deltidsstillinger. 

Tiltak 
Beskrivelse, vurdering og 
konsekvenser 

Økonomisk 
beregning 

 Status/ kommentar pr 1. tertial: 

Etablering av 

nedbemannings

prosjekt, hvor 

følgende tiltak 
inngår 

Nedbemanningsprosjektet ledes fra 

støtteenheten organisasjon og 

personal 

Kostnader 

tilsvarende 

+/-40 
årsverk 

 

Redusere 

bemannings-

norm i 
Helsetjenestene 

Tjenesten er effektivisert 

tilsvarende 0,3 årsverk i 2012, og 

vil ha tilsvarende effektivisering i 

2013.  Hvis tjenesten skulle 

presses ytterligere, vil det være 

vanskelig å forsvare lovpålagte 

tjenester. Både fysioterapeuter, 

ergoterapeut og psykologer har 

ventelister. Bemanningsfaktoren for 

helsesøstrene baseres på normtall, 

450 000 Er løst midlertidig ved innvilgelse 

av permisjon. Arbeid med å finne 
varige løsninger pågår. 
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og utfra helsedirektoratets 

anbefalinger ligger Ringerike 

kommune lavere på samtlige 

anbefalinger ift. bemanningstetthet 

(bemanningstettheten vurderes 
utfra antall fødsler og elever).     

Forbedring i 

prosesser for 

psykisk helse 
og rus 

Forbedring av prosesser og 

pasientforløp innen psykisk helse: 

redusere med et halvt til ett 
årsverk.  

300 000 Gjennomført 

Gjennomgang 

av Tekniske 
tjenester 

Totalgjennomgang av tekniske 

områder avsluttes desember 2012. 

Reorganisering av område vil føre 

til mer effektiv drift og 

nedprioritering av enkelte 

oppgaver. Kutt i kostnader kommer 
gjennom bemanningsreduksjon. 

Konsekvens: Reduserte tjenester til 
publikum og internt. 

3 000 000 Gjennomgang avsluttet og tiltak 

besluttet i januar 2013. Tiltakene 

er under gjennomføring. 

Omstillingskrav forventes 
oppnådd. 

Nedbemanning 

felles-

administrasjon 
7 årsverk 

Innebærer en mulighet for 

omorganisering av dagens 

organisasjon innenfor 

administrasjon og støtteenheter. 

Konsekvenser kan bli at færre 

oppgaver løses sentralt, og at 

sentrale arbeidsoppgaver må 

prioriteres annerledes. Kan også 

føre til noe tregere saksgang og 

utfordringer med ajourhold. 

Eget prosjekt opprettes.  
Anbefaling klar før årsskiftet. 

3 170 000 Det er gjort innsparinger innenfor 

rammeområde 2 med 3,318 mill. 

kroner ved utgangen av april, av 

et samlet krav på 3,170 mill. 
kroner. 

 

Nedbemanning 

felles-

administrasjon 

ytterligere 3 
årsverk 

Kan bli vanskelig å få årseffekt. 

Fører til mindre utredning  / 

lederstøtte 

1,35 mill. 

kroner i 

2013. 

ca. 2 

millioner 
fra 2014 

Det er gjort innsparinger innenfor 

rammeområde 1 med 1,027 mill. 

kroner ved utgangen av april, av 

et samlet krav på 1,35 mill. 
kroner.   

Av budsjettkravet til 

rammeområdene 1 og 2 gjenstår 

det å finne kostnads-

reduksjoner/inntekter for 0,175 

mill. kroner. Dette antas å bli løst 

gjennom kostnadsfordeling i it-
prosjektet. 

Endre 
tildelingspraksis 

Helse- og 

omsorgs-
tjenesten 

 

Ringerike 

kommune gir 

omfattende 

tjenester til yngre 

funksjonshemmede

3 500 000 Prosjektet har analysert kostnads 

drivere og overlappende tjenester 

mellom sektorer. Det er ikke 

identifisert kostnadsreduserende 

tiltak som gir effekt inneværende 

Side 120 av 355



 

 
RINGERIKE KOMMUNE 
1. Tertialrapport 2013  

 

19 
 

, dette viser 

kostra-tall og 

analyser som er 

gjort av praksis de 

siste årene. 

Forvaltningsrettslig

e forhold gjør det 

vanskelig å 

endre/redusere 

enkeltvedtak som 

er iverksatt, men 

en endring av 

tildelingspraksis 

overfor nye 

brukere kan gi 

reduksjon av 
utgifter på sikt.  

år. Det er igangsatt arbeid med 

endret modell for fordeling av 

ressursene innenfor 

budsjettrammene. Det pågår 

arbeid med kartlegging av 

forbedringsområder for tildeling, 

utførelse og evaluering av 

tjenester til brukere med 

sammensatte behov. Målet med 

arbeidet er å identifisere områder 

hvor tjenestetildelingen kan bli 

mer nøktern og brukerens egne 

ressurser står sentralt i 
utformingen av tiltakene. 

Spesialunder-

visningstiltak i 

skole og 

spesial-

pedagogiske 

tiltak i 
barnehage 

Omfanget av 

spesialundervisning

/spesialpedagogisk

e tiltak har økt de 

siste årene og 

økningen har vært 

høyere i Ringerike 

enn i landet for 

øvrig.  Det er fokus 

på denne 

problemstillingen i 

hele 

oppvekstsektoren. 

Vi regner med at 

satsingen på dette 

feltet, med fokus 

på tilpasset 

opplæring, rutiner 

og samordning av 

tiltak skal få en 

effekt som fører til 

noe reduserte 
utgifter i 2013. 

1 700 000 Fokuset på området tilpasset 

opplæring /spesialundervisning i 

skolene har ført til at veksten har 

flatet ut og vi ser en svak nedgang 
i ressursbruken. 

Det blir og satt i gang en prosess 

for å utvikle en ny 
ressursfordelingsmodell til skolene  

Innsparingskravet på dette 
området blir innfridd i 2013. 

Avlastnings-
tjenesten 

 

Døgnavlastning i 

institusjon koster 

kr 4.500,- pr døgn, 

mens privat 

avlastning koster 

1000,- pr. døgn + 

noe 

kjøregodtgjøring.  

Ved å etablere flere 

gruppeaktiviteter/fr

itidsaktiviteter 

800 000 Arbeidet er igangsatt. Full effekt 

forventes i 2013 med 0,8 mill. 
kroner. 
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antar vi at behovet 

avtar. Tiltakene er 

avhengig av at vi 

får nok private 

avlastere og 

samarbeid med 

andre om 

aktiviteten.  

Praktisk bistand 

- 
effektivisering: 

Alt. 1 

Overføre praktisk bistand renhold 

og handling til teknisk sektor.  

Dette for å oppnå 

samdriftsfordeler. 

Alt. 2  

Overføre tjenesten til private 
aktører. 

Rådmannen vil fremme egen sak 
om dette. 

2 000 000 

 

Prosjektet har kartlagt 

forbedringsområder internt og 

jobber med å standardisere 

arbeidsprosesser. Det er ikke 

identifisert kostnadsreduserende 

tiltak for inneværende år. Det har 

vært sykdom blant sentrale ledere 

av prosjektet, arbeidet har tatt 

lengre tid enn planlagt. Analyse av 

mulige kostnadsreduksjoner ved å 

overføre tjenesten til Teknisk 

tjeneste pågår (alternativ 1). Å 

sette ut tjenesten til andre skal 

vurderes når alternativ 1 er 

utredet.   

Alternative 

måter å levere 

lavterskeltilbud 

til eldre.  

Tilpasse 

tjenestene 

dagopphold i 

institusjon og 

dag/aktivitetstil

bud både i 

forhold til 

beliggenhet og 
innhold.  

Alle som har slikt vedtak, vil få 

dette endret eller at tilbudet gis i 

tilknytning til en institusjon. 

Dagsenteret i Heradsbygda skal 

være et dag-/aktivitetstilbud. Det 

er startet en prosess for å få flere 

unge seniorer aktiv på dag. Det vil 

virke forebyggende å legge til rette 
for frivillig arbeid. 

Konsekvenser: Dette kan gi 

reduserte kostnader til transport 

fordi kommunen ikke er pliktig til å 

gi fri transport. Det må kartlegges 

hvor mange som i dag har 

dagopphold som kan tilpasse den 

tjenesten til dagsenter.  

Dette gir kommunen anledning til å 

ta i bruk egenandel - "Aktiv på dag" 

som vil være et selvkost tilbud. 

350 000 Aktiv på dag er iverksatt med to 

dager pr. uke. Budsjettkravet vil 
ikke bli innfridd i 2013. 

TTF. Generelt 
kutt i årsverk  

Tjenester til funksjonshemmede, 

TTF, har i dag 9 enheter. Et flatt 

kutt betyr at hver enhet tar ned 0,3 

årsverk. På noen enheter har vi 

allerede lagt inn kutt. Konsekvens 

er at enhetene ikke lenger klarer å 

innfri krav i forhold til IA-avtalen og 

at det må settes inn vikar ved 

1 500 000 Under arbeid. Full effekt forventes 
i 2013. 
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sykefravær. Sykefravær og 

overtidsbruk kan øke for at 

brukerne skal få tjenesten de har 

vedtak på. 

NAV - Aktiv 
kommune 

Kommunalt lavterskeltiltak som har 

som formål å avklare samt bistå ut 

mot arbeid og aktivitet for 

arbeidsledige. Dette tiltaket vil ha 

et særlig fokus på ungdom og vil gi 

en mulighet til å følge opp brukerne 

tettere for å unngå at de får behov 

for sosialhjelp og for raskt å få nye 

brukere ut i inntektsgivende 

aktivitet. Mål om lavere utbetaling 

av sosialstønad.  

350 000 Prosjektet er startet opp. Det 

fungerer best i Helse- og Omsorg. 

Vi har nå et arbeidslag på 

Hønefoss sykehjem og et på 
Norderhovhjemmet. 

På Treklyngen har det vært 

utfordringer i oppstarten. Vi har 

tro på at vi vil spare inn kr 

350.000,- i økonomisk sosialhjelp i 

løpet av året. (Selv om vi har 

store og økte utgifter på andre 

områder, spesielt utgifter til bolig 

og strøm). 

Strategi 3 Kommuneplanen- økt befolkningsvekst og tilrettelegging for næringsutvikling 

Arbeidet med kommuneplanen har startet opp og vedtatt kommuneplanstrategi trekker frem 3 

satsingsområder: 

 Befolkningsvekst 

 Styrket næringsgrunnlag 

 Effektiv arealplanlegging 

  Status/ kommentar pr 1. tertial: 

Kommunepl
anarbeid 

Revisjon av areal- og samfunnsdel. Kommunal planstrategi vedtatt 

Planprogram for kommuneplan er 

ute på høring, og vil bli fremmet 

for politisk behandling i juni. Det 

ble avholdt 2 åpne kontordager i 

forbindelse med innspill og 

spørsmål knyttet til 
kommuneplanen i april/mai 2013. 

Strategi 4 - Arealbruk og struktur 

Tjenester skal gjennomgås med tanke på å oppnå en best mulig utnyttelse av ressursene. Dette 

innebærer en gjennomgang av struktur og arealbruk av alle kommunens tjenesteområder med tanke 

på å finne en struktur og en arealbruk som er mest mulig effektiv, men som samtidig ivaretar 
innbyggernes behov.  Legges ut på anbud. 

Tiltak 
Beskrivelse, vurdering og 

konsekvenser 

Økonomisk 

beregning 

 Status/ kommentar pr 1. tertial: 

Energi-
økonomisering 

Sentral drift og styring av varme og 
ventilasjon  

Følere som slår av/på lys 

 Installeres i 2013. Innsparing 

forventes senest fra 2015. Det ble 

også installert en del 

varmepumper i 2012 som 

forventes å gi noe økonomisk 

effekt fra 2013. 

Samhandlings- Det er behov for å øke kapasiteten 1 500 000 Færre dagbøter fra sykehuset. 
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reformen. ved Austjord knyttet til 

utskrivningsklare pasienter. Dette 

for å gi lovpålagte kommunale 

tjenester og redusere dagbøtene 

fra helseforetaket. For å oppnå 

bedre resultater fremlegges 2 
alternativer: 

1. Det spesialiserte tilbudet 

består, men det er mulig 

å redusere antall plasser 

ved disse enheter med 4 

rom og gjøre plassene 

tilgjengelig for 

utskrivningsklare 

pasienter 

2. Etablere 8 to sengs 

rom/dobbeltrom ved 

korttidsenheten. 

Begge alternativene kan gi en 

kapasitetsøkning til 

utskrivningsklare pasienter med 4 
senger. 

Alternativ 1 er iverksatt. Det 

forventes full effekt av dette 
tiltaket. 

 

Oppsummering og planlagte utredninger 

Rådmannen ser behov for å utrede følgende tiltak nærmere med tanke på fremtidige økonomiske 
effekter og kvalitet i tjenestene: 

Tiltak Beskrivelse, vurdering og konsekvenser  Status/ kommentar pr 1. tertial: 

Samle det 

boligsosiale 
arbeidet 

Samling eller styrket koordinering på dette 

fagområdet vil gjøre det boligsosiale 
arbeidet mer effektivt. 

Utredes i 2013. Positive endringer 

iverksettes fortløpende. Status er at 

vi har startet opp arbeidet og er på 

god vei med de første delmålene. Vi 

samarbeider og koordinerer med 

Arealprosjektet og venter nå på at de 

skal levere sin prosjektrapport i og 

med at de skal gi noen av svarene vi 

skal arbeide videre med. 

Eiermelding  
Er noe forsinket. Ferdigstilles tidlig 

2014. Arbeidet er påbegynt og fullført 
på noen områder. 
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6. Bemanningsoversikt pr måned 

 

 I tabellen vises utviklingen i bemanningen i 2013 sammenlignet med 2012. 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.  

Antall årsverk har vært fallende i årets første 4 måneder. Mai viser imidlertid en liten økning i årsverk 

sammenlignet med april. Økningen kommer hovedsakelig i årsverk med variabel utlønning og kan 

knyttes til påskeferien. 

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. 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i faste årsverk og antall ansatte i deltidsstillinger fra 2009 til 
12.4.13: 

Utviklingen i 
deltidsstillinger 

2013 
(12.04.13) 

2012 
(31.12.12) 

2011 
(31.12.11) 

2010 
(31.12.10) 

2009 
(01.01.09) 

Antall årsverk 1830 1858 1856 1821 1835 

Antall ansatte i 
deltidsstillinger  1173 1210 1323 1499 1617 

Fast utlønning Variabel 

utlønning 

(timelønnede)

Sum årsverk 

hittil 2013

januar 1841 200 2042 2047

februar 1834 209 2043 2034

mars 1828 203 2031 2039

april 1826 192 2018 2054

mai 1831 202 2033 2042

juni 2044

juli 2035

august 2126

september 2102

oktober 2051

november 2075

desember 2094

Gj.snitt årsverk 1832 201 2033 2062

Måned

Bemanning 2013

Sum årsverk 

2012
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7. Utvikling i sykefravær 
Langtidsfriskmetoden kjennetegnes ved at oppmerksomheten flyttes fra sykdom og 

sykefravær til helse og nærvær. Enheter som klarer å være løsningsfokusert på gjeldende 

forutsetninger lykkes lettere i nærværsarbeidet. Langtidsfrisk mobiliserer ledere, 

medarbeidere, fagorganiserte og bedriftshelsetjeneste i et samarbeid for å fremme helse, 

effektivitet og lønnsomhet. Langtidsfrisk er Ringerike kommunes valgte metode for å skape 

helsefremmende arbeidsplasser i henhold til Arbeidsmiljølovens forventninger. Kommunens 

verdigrunnlag TÆL (Tydelig, Ærlig og Løsningsvillig) er en del av de Langtidsfriske 

suksesskriteriene. Det handler om å gjennomføre dette i praksis og det er en holdningsendring 

som er krevende men mulig under omstilling og utvikling. 

 

Aktiviteter som er gjennomført og eller er under planlegging i første halvdel av 2013: 

 Alle MKS-grupper i helsesektoren kartlegges av ekstern konsulent i forhold til 

arbeidsmiljø og kvalitet på tjenestene. Rapport på dette fremlegges AMU senest første 

møte etter ferien.  

 AMU har gjennomført utviklingsprosess i regi av KS. Et av tiltakene er å gjøre MKS-

gruppene gode. Resultat av dette arbeidet fremlegges AMU før ferien.  

 Alle MKS-grupper kalles inn til et inspirasjonsseminar i august.  

 Alle ledere i helse og omsorg har gjennomført turnusopplæring.  

 Nytt kartleggingsverktøy i sykefraværsarbeidet testes ut (www.vip24.no) 

 Forflytningsmetodikk er gjennomført i store deler av helse og fortsetter i 2013.  

 To nye Langtidsfriske prosessveiledere er under opplæring. NAV lokalt får 

Langtidsfrisk prosessveileder.  

 NAV arbeidslivssenter igangsetter stor arbeidsmiljøprosess i Ringeriksbarnehagene.  

 Bedriftshelsetjenesten benyttes mer en budsjettert hvilket er en utfordring men 

samtidig positivt.  

 Stor arbeidsmiljøprosess er under gjennomføring på hele Hov gård i samarbeid med 

NAV arbeidslivssenter.  

 Alle enheter med sykefravær over 15 % og over 15 årsverk er kartlagt og iverksatt 

tiltak.  

 Ytterliggere 6 enheter får hjelp og støtte i større arbeidsmiljøprosesser. 

 

Status sykefravær  

Tabellene sammenligner alle 1. kvartal i årene 2011 tom 2013. Det er totalt sett en positiv 

utvikling og spesielt innenfor helse- og oppvekstområdene.   
 

    Egenmeldt  
sykefravær 

Sykefravær,  
1 - 16 dager 

Sykefravær,  
> 16 dager 

Totalt 
sykefravær 

Firmakode Kalenderår/kvartal % % % % 

Ringerike kommune 2011 1. kvartal 1,08 3,04 7,58 10,62 

 2012 1. kvartal 1,45 3,79 8,04 11,83 

 2013 1. kvartal 1,16 3,34 7,23 10,57 

Tabell 1. Sykefravær 1. kvartal i årene 2011 tom 2013 
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    Egenmeldt  
sykefravær 

Sykefravær,  
1 - 16 dager 

Sykefravær,  
> 16 dager 

Totalt 
sykefravær 

Personalområde Kalenderår/kvartal % % % % 

Helse og omsorg 2011 1. kvartal 0,95 3,33 9,96 13,29 

 2012 1. kvartal 1,37 3,69 10,54 14,22 

 2013 1. kvartal 0,91 3,47 9,31 12,78 

Oppvekst og kultur 2011 1. kvartal 1,23 2,99 4,90 7,89 

 2012 1. kvartal 1,65 4,37 5,80 10,17 

 2013 1. kvartal 1,32 3,38 5,38 8,76 

Tekniske områder 2011 1. kvartal 1,16 2,43 6,78 9,21 

 2012 1. kvartal 1,25 3,03 4,56 7,59 

 2013 1. kvartal 1,42 2,49 6,16 8,65 

Tabell 2. Sykefravær 1. kvartal i årene 2011 tom 2013 per sektor 

 

Trenden er økende nærvær i første kvartal 2013 sammenlignet med 2012. Rådmannen vil 

gjennom AMU og MKS-gruppene sette sterkere fokus på arbeidsmiljøet i 2013. Når det ikke 

er direkte sammenhenger mellom arbeidsmiljø og sykefravær er det vanskelig å vite hva som 

fungerer. Hver enkelt enhet må ta utgangspunkt i sine forutsetninger og arbeide målrettet i 

nærværsarbeidet i samarbeid med medarbeiderne og MKS-gruppa. Enhetene som trenger 

hjelp får støtte til dette arbeidet.  

 

Kartleggingen av MKS-gruppene i helsesektoren vil kunne gi mer kunnskap om hvordan 

nærværet skal styrkes i denne sektoren som har det høyeste sykefraværet.  
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8. Status investeringsprosjekter 
Her følger en detaljert oversikt over de prosjekter som er under utførelse,  igangsatt eller planlagt 

igangsatt  i 2013. Viser budsjett 2013 og regnskap så langt i år. Kolonnen «dekning» henviser til 

prosjektnummeret hvor midlene er budsjettert.

 

PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT BUDSJETT 2013

REGNSKAP PR 

1. TERTIAL 2013

 RESTBUDSJ 

2013 DEKNING

0005 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 1 524 252          92 555,00          1 431 697          
0009 OPPGRADERING - FELLES (0040) -                    -                    0040
0010 OPPGRADERING EIKLI (0040) -                    -                    0040
0011 OPPGRADERING HALLINGBY (0040) -                    -                    0040
0012 OPPGRADERING HAUGSBYGD (0040) -                    -                    0040
0013 OPPGRADERING HEGGEN (0040) -                    -                    0040
0014 OPPGRADERING HELGERUD (0040) -                    2 951,98            0040
0015 OPPGRADERING HOV (0040) -                    -                    0040
0016 OPPGRADERING HØNEFOSS (0040) -                    35 175,11          0040
0017 OPPGRADERING KIRKESKOLEN(0040) -                    10 446,25          0040
0018 OPPGRADERING NES (0040) -                    -                    0040
0019 OPPGRADERING RINGMOEN (0040) -                    -                    0040
0020 OPPGRADERING SOKNA (0040) -                    -                    0040
0021 OPPGRADERING STRANDEN (0040) -                    -                    0040
0022 OPPGRADERING TYRISTRAND (0040) -                    -                    0040
0023 OPPGRADERING ULLERÅL (0040) -                    134 492,50        0040
0024 OPPGRADERING VANG (0040) -                    -                    0040
0025 OPPGRADERING VEGÅRD (0040) -                    -                    0040
0026 OPPGRADERING VEIEN (0040) -                    -                    0040
0027 OPPGRADERING VEIENMARKA (0040) -                    -                    0040
0028 OPPGRADERING ÅSBYGDA (0040) -                    -                    0040
0029 OPPGRADERING VOKSENOPPL.(0040) -                    -                    0040
0040 OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ.) 5 270 419          206 150,59        5 064 269          
0062 REF. ANL.LEIE HFS BALLKLUBB -58 400              -                    -58 400              
0063 UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER 389 976             58 450,00          331 526             
0072 OPPGRAD.-GML.ULLERÅL (0040) -                    -                    0040
0074 OPPGR DATAUTST SKOLER (INSTAL) -                    -                    0040
0075 NÆRMILJØANL.HAUGSB/VANG(0040) -                    -                    0040
0076 NÆRMILJØANL.KIRKESKOLEN(0040) -                    -                    0040
0077 NÆRMILJØANL.VEIEN SKOLE(0040) -                    -                    0040
0086 NÆRMILJØANLEGG STRANDEN(0040) -                    -                    0040
0087 NÆRMILJØANLEGG HØNEF. (0040) -                    -                    0040
0088 NÆRMILJØANLEGG ULLERÅL(0040) -                    -                    0040
0091 PROSJEKTERINGSUTGIFTER GL 98 624               5 387,50            93 236               
0095 NY GRESSMATTE FOTBALLSTADION 2 363 116          -                    2 363 116          
0096 OMKOSTN V/KJØP/SALG TOMT/EIEND -12 656              44 446,00          -57 102              
0103 NÆRMILJØANLEGG SOKNA (0040) -                    -                    0040
0106 IDRETTSHALL TYRISTRAND -                    -                    0040
0107 NÆRMILJØANLEGG TYRISTRAND 1 -                    -                    0040
0108 NÆRMILJØANLEGG TYRISTRAND 2 -                    -                    0040
0109 NÆRMILJØANLEGG HEGGEN SKOLE -                    -                    0040
0116 TILSTANDSRAPPORT 240 000             -                    240 000             
0118 KULTURHUS TYRISTRAND -                    -                    0040
0128 NÆRMILJØANLEGG HELGERUD -                    -                    0040
0130 UTSKIFTING PCB-ARMATURER    113 631             -                    113 631             
0131 ENØK                        1 000 000          14 937,50          985 063             
0133 OMSORGSBOLIGER SLETTÅKERVN 12 51 252               -                    51 252               
0138 HØNEFOSS BARNEHAGE 577 083             -                    577 083             
0141 KIRKEBYGG                     936 530             91 366,88          845 163             
0144 OPPGRADERING KOMMUNENS HYTTER -                    -                    -                    
0146 HERADSBYGDA IDRETTSANLEGG     3 782 500          -                    3 782 500          
0153 MONSERUD SENTRIFUGE OG GASSMOTOR 5 100 000          -                    5 100 000          
0154 NY SLAMFORTYKKER MONSERUD     15 446 705        -                    15 446 705        
0155 SANERING FLATTUM - HOV        4 389 497          3 850 456,30      539 040             
0156 NY INFILTRASJON RINGMOEN      750 000             -                    750 000             
0157 FDV PROGRAMVARE ET-TT         40 000               -                    40 000               
0158 PARKERING TORGGATA-NYGATA     -                    -                    -                    
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PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT BUDSJETT 2013

REGNSKAP PR 

1. TERTIAL 2013

 RESTBUDSJ 

2013 DEKNING

0167 STORLØKKA NYE HOVEDV LED 285 867             -                    285 867             
0169 OPPSTART PLANL SKOLE HFS SYD  1 373 059          17 175,00          1 355 884          
0170 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER -                    -                    -                    
0172 MILJØGATE TYRISTRAND -                    2 887,50            -2 888               
0173 ELVEKRYSSING -                    57 785,30          -57 785              
0179 UTSKIFTING AVLØPSLEDNINGER 5 077 677          790 847,10        4 286 829          
0181 VALHALLV OMLEGG AVL LED 20 000               -                    20 000               
0184 KROKENV VANN/OVERVANN LEDN 6 054                -                    6 054                
0186 HØNENGT AVLØP -5 614               -                    -5 614               
0187 RINGERIKE VANNV GRUNNERVERV/KLAUSULER 441 665             142 519,00        299 146             
0188 RINGERIKE VANNV HØYDEBASS/MANGAN FJ 1 569 950          -                    1 569 950          
0190 UTBEDRING AKUTTILTAK KOMMUNIKASJ 3 484                -                    3 484                
0192 STORLØKKA AVLØPSLEDNINGER -                    -                    -                    
0193 RAMSRUD/KJELDSBERGSVINGENE VANN -                    -                    -                    
0196 SKILT OG FARTSHEMMENDE TILTAK 572 244             -                    572 244             
0197 SAMLOKALISERING TEKNISK 18 481 825        50 915,36          18 430 910        
0198 MUSLIMSK GRAVFELT 150 000             -                    150 000             
0199 FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS 9 450 000          16 290,00          9 433 710          
0201 ASK-MUGGERUD VANNLEDN (0321) 5 299 042          488 110,85        4 810 931          
0202 ASK-MUGGERUD AVLØPSLEDN (0364) 2 401 988          1 426 541,82      975 446             
0203 KROKENV ETAPPE 2 V/A LEDN 207 017             2 475,00            204 542             
0206 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE -74 353              -                    -74 353              
0207 VA INFRASTRUKTUR ÅDALSFJELLA/VIKERFJELL (0364) -                    -                    0364
0208 VA INFRASTRUKTUR SPREDT AVLØP RING KOMM (0364) -                    -                    0364
0210 URNELUND HØNEFOSS KIRKEGÅRD -409 452            -                    -409 452            
0212 BALLBINGE TYRISTRAND -                    -                    -                    
0214 HEIS TYRIBO -116 947            -                    -116 947            
0215 FLERBRUKSHALL 5 506 962          725 843,75        4 781 118          
0216 UNIVERSELL UTFORMING ULLERÅL SKOLE 15 108 790        7 534 637,34      7 574 153          
0217 UNIVERSELL UTFORMING KIRKESKOLEN 646 957             46 076,25          600 881             
0218 RALLERUD SIKRING AV JERNBANEOVERGANG 1 249 289          13 297,00          1 235 992          
0219 FORTAU DRONNINGENSGATE 500 000             -                    500 000             
0220 FLERBRUKSHALL STØYSKJERMING 2 250 000          -                    2 250 000          
0221 UTBEDRING TYRISTRANDGATA 2 478 903          213 214,00        2 265 689          
0222 UTSKIFTING HEISER 2 000 000          -                    2 000 000          
0223 GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE -68 906              60 000,00          -128 906            
0224 NYTT SD-SYSTEM VANN (0321) 4 251 668          170 318,96        4 081 349          
0225 FELLESRÅDET - OPPGRADERE VARMEKILDE 3 110 000          1 032,75            3 108 967          
0226 FELLESRÅDET - SPRINKLING 1 650 000          -                    1 650 000          
0227 KREMATORIET - FRYSECELLE FOR KISTER 185 000             -                    185 000             
0228 VANNRENSING OG UTV HB KIHLE 8 500 000          -                    8 500 000          
0229 NYTT SD-SYSTEM AVLØP (0364) 6 102 222          220 448,07        5 881 774          
0231 BALLBINGE NES 150 000             -                    150 000             
0232 BALLBINGE VANG -268 666            -                    -268 666            
0233 ØVRE HØNENGATA VA-LEDNINGER 21 499               -                    21 499               
0234 HOV ALLE VA-LEDNINGER 203 667             -                    203 667             
0235 RANDSONETILTAK AVLØP 130 000             -                    130 000             
0236 MIDLERTIDIG BARNEHAGE HEGGEN SKOLE -3 370 466         4 222,50            -3 374 689         
0237 HFS SYKEHJEM GAVEMIDL SØRLIE, INV/UTSTYR -                    -                    -                    
0238 EIENDOM - ENERGIMERKING 500 000             -                    500 000             
0239 EIENDOM - SENTRAL DRIFTSSTYRING 1 000 000          -                    1 000 000          
0244 EIENDOM - REHABILITERING SCHJONGSHALLEN 1 000 000          -                    1 000 000          
0245 NØDSTRØMAGGREGATER VANNFORSYNING 2 800 000          -                    2 800 000          
0246 BALLBINGE ULLERÅL SKOLE -                    -                    -                    
0302 KIRKEMOEN BOLIGFELT -                    -287 594,00       287 594             
0309 SALG AV GRUNN -43 020              -81 770,80         38 751               
0313 SALG AV BYGNINGER/ANLEGG -16 875              -                    -16 875              
0317 ELVEFORBYGNING STORELVA -                    -                    -                    
0321 HOVEDPLAN VANN 10 011 245        -                    10 011 245        
0323 GODKJ. VEME VANNVERK (0321) -                    -                    0321
0324 GODKJ. HEGGEN VANNVERK (0321) -                    -                    0321
0325 GODKJ. ÅSBYGDA VANNVERK (0321) -                    -                    0321
0326 GODKJ. NES VANNVERK (0321) -                    -                    0321
0327 GODKJ. BORGLUND VANNVERK(0321) -                    -                    0321
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PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT BUDSJETT 2013

REGNSKAP PR 

1. TERTIAL 2013

 RESTBUDSJ 

2013 DEKNING

0328 GODKJ. RINGMOEN VANNVERK(0321) -                    -                    0321
0338 AKSJON STEINSFJORDEN/KUR 95 157               -                    95 157               
0340 RULLERING HOVEDPLAN VANN (0321) -                    -                    0321
0342 HOVEDLEDNING AVLØP SOKNA (0364) -                    -                    0364
0343 VANN INDUSTRIGATA - ASBJØRNSENS GATE (0199) -                    0199
0344 AVLØP INDUSTRIGATA - ASBJØRNSENS GATE (0199) 16 290,00          0199
0364 HOVEDPLAN AVLØP 13 144 160        -                    13 144 160        
0374 HOVEDPLAN AVLØP UTREDNING -28 748              -                    -28 748              
0375 VANNVERK NES I ÅDAL 4 852 603          91 144,60          4 761 458          
0376 UTSKIFTING VANNLEDNINGER 4 827 649          426 462,46        4 401 187          
0399 BASSENG SOKNA BASSENG 2 30 425               -                    30 425               
0400 RAMSRUD/KJELDSBERGSV AVLØP -                    -                    -                    
0403 KOMMUNALE VEIER - OPPGRADERING 2 630 094          427 684,25        2 202 410          
0404 GATELYS - OPPGRADERING 627 678             283 403,13        344 275             
0405 KRAGSTADMARKA 2 226 330          -21 111,50         2 247 441          
0406 VEILØSNINGER SENTRUM 448 785             -                    448 785             
0432 BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR 806 948             -                    806 948             
0434 AVLØPSSANERING FEGRI (0364) -                    -                    0364
0436 FOTBALLBANE HAUG 1 037 765          -                    1 037 765          
0438 OPPGRADERING POTTEMAKERBAKKEN 769 517             1 214 208,50      -444 692            
0447 REHAB AVL LEDN M/STRØMPE (0364) -                    -                    0364
0457 FRIIDRETTSBANE HFS OPPRUSTNING 24 283               -                    24 283               
0460 UTSKIFTING VANNKUMMER (0321) -                    -                    0321
0461 UTSKIFT DIV AVLØPSLEDN (0364) -                    -                    0364
0467 OSLOVEIEN-RABATTER (0432)     -                    -                    0432
0468 STORGT-BLOMSGT-NORDERHOVSGT (0432) -                    -                    0432
0475 GRUNNV BRØNN DØDISGROPA 74 814               -                    74 814               
0482 RENSEANLEGG MONSERUD 593 035             96 000,00          497 035             
0483 KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN - ANDEL 331 331             -                    331 331             
0495 HØNENGT VANN  -                    -                    -                    
0501 MASKINPARK 2 133 650          -                    2 133 650          
0507 BRR - STIGEBIL NY 7 400 000          -                    7 400 000          
0521 KJØPE UT TRE LEASINGBILER -                    -                    -                    
0700 DATAUTSTYR 6 536 914          1 403 944,67      5 132 970          
0707 DATAUTATYR OPPVEKSTTJ.(0700) -                    -                    0700
0715 BEREDSKAP, VERKTØY/MATERIELL 278 750             -                    278 750             
0716 UTSKIFTING RØYKDYKKERUTSTYR -                    -                    -                    
0717 DIGITAL PLANDIALOG -2 340               9 000,00            -11 340              
0718 HELSE - AUSTJORD BEREDSKAP 500 000             -                    500 000             
0719 PERSIENNER HVELVEN OMSORGSSENTER 164 513             -                    164 513             
0720 HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR 941 044             263 528,99        677 515             
0721 PAKKEMASKIN RINGERIKSKJØKKEN 400 000             -                    400 000             
0730 BREDBÅND UTSTYR (0700) -                    337 532,96        0700
0738 IT-SIKKERHET (0700) -                    -                    0700
0739 SERVERE (0700) -                    952 988,80        0700
0740 EFFEKTIVISERING (0700) -                    -                    0700
0742 SYSTEMINTEGRASJON  (0700) -                    -                    0700
0744 GERICA (0700) -                    41 666,66          0700
0745 ESA (0700) -                    -                    0700
0747 UTSKIFTING UTSTYR ADM (0700)  -                    -                    0700
0749 MS OFFICELISENSER (0700)      -                    -                    0700
0750 JAVA PORTAL (0700)            -                    71 756,25          0700
0751 PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN 2 655 852          182 707,19        2 473 145          
0752 E-POST PROSJEKT (0700) -                    -                    0700
0753 TELEFONI  OPPGRADERING (0700) -                    -                    0700
0754 KOMMUNIKASJ V/FLYTTING (0700) -                    -                    0700
0755 E-SKATT (0700) -                    -                    0700
0756 IKT POLITIKERE 170 515             -                    170 515             
0757 ERV (0700) -                    -                    0700
0758 KIRKEVERGE (0700) -                    -                    0700
0788 IT - PROSJEKT SKRIVERE 3 500 000          -                    3 500 000          
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Budsjett 2013 består av opprinnelig budsjett og netto mindreforbruk fra 2012. Det er med andre ord 
gjort en forutsetning om at overføring av investeringsmidler fra 2012 til 2013 blir vedtatt i KS 30. mai 
(jf arkivsak 13/1485, FS-sak 64/13). 
Prosjekt samlokalisering teknisk (0197) har endret forutsetninger fra opprinnelig plan, disponering av 
ubrukte midler vil bli fremmet i en egen politisk sak i løpet av året.  
Ny slamfortykker Monserud (0154) vil ikke bli gjennomført som planlagt. Midlene foreslås fordelt på 
flere prosjekter  og størstedelen av disse vil ikke bli gjennomført før i 2014 og senere. Se detaljer i 
saksfremlegget til 1. tertialrapport.  
I løpet av høsten vil det fremmes en egen politisk sak om budsjettjustering av investeringsbudsjettet 
dersom det viser seg at regnskapet avviker betydelig.  
 

 

PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT BUDSJETT 2013

REGNSKAP PR 

1. TERTIAL 2013

 RESTBUDSJ 

2013 DEKNING

0789 IT - ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING 1 000 000          320 830,10        679 170             
0790 STØTTE - NYTT ØK.-/ LØNNS- OG PERSONALSYSTEM 1 000 000          -                    1 000 000          
0793 ANSKAFFELSE INNKJØPSLØSNING 819 250             -                    819 250             
0796 UTSTYR RENHOLD OG VAKTMESTERE 295 713             -                    295 713             
0798 PARKERINGSAUTOMATER OMBYGGING -                    -                    -                    
0799 TEKNISK PROGRAMVARE 159 825             114 538,18        45 287               

TOTALT 212 769 815       20 791 363        191 978 452       

Budsjett 2013 består av opprinnelig budsjett og netto mindreforbruk fra 2012. Det er mao. gjort en forutsetning om at 
overføring av investeringsmidler fra 2012 til 2013 blir vedtatt (jf arkivsak 13/1485, FS-sak 64/13).
Det vil fremover fokuseres på avviket mellom investeringsbudsjettet og -regnskapet og om det er behov for 
budsjettjusteringer. Det er blant annet signaler om at budsjettet på samlokalisering teknisk kan reduseres, men i hvilken 
størrelsesorden er ikke avklart ennå. Se også budsjettkorrigeringsforslag vedr slamfortykker Monserud.
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31/13  
PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN I RINGERIKE KOMMUNE INNRETNING OG 
STRATEGIER 
 
Vedtak: 
 
Hovedkomiteen (HOV) er enig i hovedlinjene i den strategien Ringerike kommune har i dag. 
Hovedkomiteen (HOV) er av den oppfatning at utbygging av et stort sykehjem i Hønefoss-
området med tilstrekkelig antall omsorgsplasser i samme område må påbegynnes snarest. 
 
Kapasiteten på arealet må dekke en fremtidig utbygging, slik at en befolkningsvekst på  
ca. 5000-10000 ivaretas. 
 
Bekymringsmelding pleie- og omsorg - fellesuttalelse fra hovedkomiteen: 
 
HOV er dypt bekymret over situasjonen i deler av pleie- og omsorgstjenesten.  Det er 
åpenbart at det trengs en styrking av budsjettet, særlig innenfor disse områdene: 

• Hjemmetjenester 
• Korttidsplasser 
• Kompetanseheving 

 
Behandling: 
 
Forslag fra Dag Haakon Henriksen (H): 
 
Hovedkomiteen (HOV) er enig i hovedlinjene i den strategien Ringerike kommune har i dag. 
Hovedkomiteen (HOV) er av den oppfatning at utbygging av et stort sykehjem i Hønefoss-
området med tilstrekkelig antall omsorgsplasser i samme område må påbegynnes snarest. 
 
Kapasiteten på arealet må dekke en fremtidig utbygging, slik at en befolkningsvekst på  
ca. 5000-10000 ivaretas. 
 
Bekymringsmelding pleie- og omsorg - fellesuttalelse fra hovedkomiteen: 
 
HOV er dypt bekymret over situasjonen i deler av pleie- og omsorgstjenesten.  Det er 
åpenbart at det trengs en styrking av budsjettet, særlig innenfor disse områdene: 

• Hjemmetjenester 
• Korttidsplasser 
• Kompetanseheving 

 
Avstemming: 
 
Henriksens forslag og HOVs fellesuttalelse ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 
 
Saken sendes over til formannskapets strategikonferanse for endelig behandling og vedtak. 
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PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN I RINGERIKE KOMMUNE 
INNRETNING OG STRATEGIER 
 

Arkivsaksnr.: 13/1693  Arkiv: F00 &30  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/13 Eldrerådet 21.05.2013 
31/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 21.05.2013 
57/13 Kommunestyret 30.05.2013 
71/13 Formannskapet 04.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken sendes over til formannskapets strategikonferanse for endelig behandling og vedtak. 
 

Innledning / bakgrunn 
  
Saken har sin bakgrunn i en bestilling fra ordfører til rådmannen 3. mai .. Saksframlegget 
skal være et diskusjonsnotat som grunnlag for formannskapets strategikonferanse 2. og 
3.juni. Saken skal drøftes i HOV 21. mai og kommunestyret 30.mai. Signalene fra disse 
drøftingene følger saken. Endelig behandling er i formannskapets strategikonferanse 3. juni. 
 
Beskrivelse av saken 
 
Ringerike kommune har lagt, og legger følgende styringsdokumenter til grunn for gjeldende 
strategivalg. 
 

 Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen, som oppfordrer til satsing på 

hjemmebaserte tiltak og bruk av LEON / BEON – prinsippet (Lavest/Best effektive 

omsorgsnivå). 

 Handlingsplan 2013-2016 som har som mål 1 å få Ringerike ut av ROBEK innen 

2015, og hvor en av de viktige forutsetningene for dette er å ha en helse- og 

omsorgstjeneste som bygger på LEON/BEON-prinsippet 

 Veileder for tildelingspraksis som også bygger på LEON/BEON-prinsippet. 

 Stortingsmelding 29 2013 , Morgendagens omsorgstjenester. 

 

LEON/BEON-prinsippet 
BEON-prinsippet vil normalt innebære en vridning av ressurser fra langtids 
sykehjemsplasser til korttidsplasser, heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger og 
hjemmebasert omsorg. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, 
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tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige 
pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå. 

Kommuner som reelt tilbyr tjenester etter LEON/BEON-prinsippet har vanligvis den mest 
kostnadseffektive driften. Det skyldes at en utbygging av tjenestetilbudet på de lavere 
nivåene, spesielt hjemmesykepleien, bidrar til å redusere presset på de kostbare 
institusjonene.  

Tjenestetilbudet blir mer individuelt tilpasset i omsorgsbolig enn i sykehjem. 
Funksjonsnivået til brukeren ivaretas som hovedregel best når brukeren bor i eget hjem 
(inkl. omsorgsbolig). I tillegg vil brukers familie ofte kunne bidra mer når brukeren bor 
hjemme. Begge deler er bra både for bruker og for kommunen.  

Forutsetninger for å kunne tildele tjenester etter LEON/BEON-prinsippet: 

 Riktig dimensjonering av nivåene i tiltakstrappen 

 Tydelighet i prioriteringer av søkere 

 Profesjonalisert saksbehandling 

 Tydelighet i saksbehandleres ansvar for å forvalte kommunens samlede ressurser 

 Rutiner for vurdering / revurdering av tildelte tjenester i forhold til funksjonsnivå. 

 

Dekningsgrad for boformer med heldøgns bemanning 
Ringerike kommune har gjennomført en rekke kostnadsreduserende tiltak innen helse og 
omsorgsområdet. Kostnadene i denne sektoren har vært dominerende i forhold til 
regnskapsmessig merforbruk de siste årene, og kostnadsreduksjoner innen dette området 
har vært en kritisk suksessfaktor i arbeidet med å konsolidere driften og «friskmeldes» i 
forhold til ROBEK.  Mange av disse endringene er gjennomført gjennom rasjonalisering og 
effektivisering som i all hovedsak ikke har påvirket kvaliteten i tjenestetilbudet. Rådmannen 
har imidlertid også  tilkjennegitt, både i enkeltsaker og ved behandling av 
budsjett/handlingsplan at utfordringene er store innenfor tjenesteområdet, og at 
befolkningen kommer til å merke endringer både i tjenestens volum og kvalitet.  

Når fastleger, pasienter og/eller pårørende opplever at de ikke får tildelt sykehjemsplass 
eller annet tilsvarende botilbud med permanent bemanning, vil det kunnet skapes et 
inntrykk av at kommunen har for få sykehjemsplasser disponibelt. 

Som det framkommer av nedenforstående graf har Ringerike kommune en relativ lav 
dekningsgrad på institusjonsplasser, spesielt innenfor gruppen 80+. 
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 (Agenda Kaupang 2013) 

Ringerike kommune har over flere år satset på omsorgsboliger m/heldøgns bemanning som 
et alternativ til sykehjem. De aller fleste av beboerne som benytter dette tilbudet, avslutter 
livet her uten å benytte seg av sykehjemstilbudet. Dette viser at tilbudet erstatter ordinære 
sykehjemstilbud for en rekke pasientkategorier. Legger vi antallet slike boliger til antall 
institusjonsplasser, ser bilde slik ut: 

 

(Agenda Kaupang 2013) 
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Ringerike kommune ligger fortsatt relativt lavt, men på et forsvarlig nivå både sett i relasjon 
til de faglige krav og i relasjon til det kostnadsnivå kommunen pr. i dag kan tillate seg. På 
sikt er det definert et klart politisk mål om å øke antall institusjonsplasser fram mot 2020, 
jfr. vedtak om å bygge et nytt stort sykehjem sentralt i Ringerike. Fram til dette er realisert, 
vil Helse og omsorgstjenesten måtte «husholdere» med vårt mest kostbare tjenestetilbud 
(sykehjem) i tråd med helse og omsorgslovgivningen og de politisk vedtatte retningslinjer 
for tildeling.  

Når det opereres med marginaler, vil det av og til være nødvendig for Bestillerenheten å 
kjøpe plasser utenfor kommunen. Dette har vært gjort i begrenset grad i forhold til svært 
utagerende demente og brukere med utfordrende adferd av en slik grad at kommunen ikke 
selv uten videre kan håndtere problemstillingen. I slike tilfeller kan det være 
kostnadseffektivt å kjøpe spesialiserte plasser. Kommunen har også ved behov kjøpt 
ordinære sykehjemsplasser utenfor kommunen de tre første månedene i år. 
Erfaringsmessig er etterspørsel etter sykehjemsplasser høyere rett etter jul enn ellers i året. 

Dagens kriterier for tjenestetildeling ble vedtatt i kommunestyret sak 22/13 den 21.2.2013:  

1. Revidert utgave av «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» vedtas som 

Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester 

m/følgende tillegg under tildeling av langtidsopphold, Formål: «Pleie- og 

omsorgsbehovet er så omfattende eller av en slik karakter at hjemmetjenester ikke 

dekker behov». 

2. For å skaffe seg oversikt over fremtidige behov for omsorgshjelp, bes rådmannen 
iverksette en kartlegging av omsorgsbehov/ønsker hos fremtidige brukere, dvs. hos 
alle kommunens innbyggere over 75 år.  Ressursbehov til undersøkelsen medtas i den 
pågående budsjettprosess.  Man forutsetter at rådmannen kommer tilbake til 
kommunestyret med et saksframlegg på dette. 

3. Rådmannens bes snarest ta initiativ til en brukerundersøkelse for å belyse hvilke 
kvalitet pasientene opplever på de kommunale tjenestene etter utskrivning fra 
sykehuset. 

Kriteriene er veiledende, og i alle saker legges det til grunn faglige/tverrfaglige individuelle 
vurderinger av pasienten. Det samme gjelder vurderinger fra utøvende enhet om det 
beskrevne pleiebehov kan utføres i hjemmet eller ikke. Veilederen gir klare føringer for at 
LEON/BEON-prinsippet skal følges fullt ut, og at langtidsplass dermed bare skal tildeles hvor 
det ikke er forsvarlig å sette inn hjemmetjenester. 

 

Ansvar for å tildele tjenester 
Bestillerenheten har ansvar for å: 

 behandle søknader om helse- og omsorgstjenester og har vedtaksmyndighet i 

enkeltsaker som gjelder disse tjenestene 

 ha en overordnet oversikt over kommunens tjenestetilbud, premissleverandør for å 

sikre at kommunen har riktige tjenester med rett kvalitet 

Ved å legge disse funksjonene til en egen enhet oppnår kommunen: 
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 Bedre kvalitet på saksbehandling (det du gjør ofte blir du god på) 

 Bedre rettssikkerhet og likebehandling 

 Bedre samsvar mellom bistandsbehov og vedtak 

 Bedre (økonomisk) styring av helse- og omsorgstjenestene. 

 Å sikre at tiltakskjeden(e) er sammenhengende 

 Et betjent kontaktpunkt (telefonnummer og adresse) for alle som trenger tjenester 

Den som får et vedtak med avslag på det man har søkt om, har klagerett. Den som ønsker 
hjelp til å utforme en klage, vil få det av Bestillerenheten. Klageadgangen blir grundig 
opplyst i vedtaket, og klagen går videre til fylkesmannen for eventuell overprøving dersom 
klager ikke får medhold. Pasient og omsorgsombudet i Buskerud står også til disposisjon for 
den det gjelder. Det er svært få klager på vedtak Bestillerenheten fatter. De fleste sakene 
får sin løsning i samhandling med pasient/pårørende. 

Rådmannen kjenner i dag ikke til noen større kommune (med mer enn ett 
sykehjem/omsorgssenter) som ikke har lagt vedtaksfunksjonen sentralt til en egen enhet. 
Om disse funksjonene legges ut til forskjellige steder i kommunen, vil problemet med 
familiære forhold, omgangskrets, funksjon i lokalsamfunnet o.l. gjøre 
saksbehandlerarbeidet mer belastende, og kvaliteten på behandlingen varierende. 

 Fra den tiden dette ble praktisert i Ringerike, opplevde man også at befolkningen fikk et 
ulikt tjenestetilbud avhengig av hvor i kommunen de bodde. Med dagens ordning, sikres 
likebehandling av pasientene.  

Dersom denne funksjonen skal legges ute i de utøvende enheter, betinger det også at 
ressursene følger med. Det må tilføres årsverk som kan utføre tjenesten. Det er lovpålagt at 
vedtak skal fattes før tildeling av tjeneste. Noen annet svekker brukernes rettssikkerhet. 
Noen må gjøre den jobben, uavhengig av organisering. 

 I Bestillerenheten er det per i dag ni saksbehandlere, hvorav fem er sykepleiere. Det er i 
tillegg to vernepleiere, en sosionom og en hjelpepleier. I tillegg består enheten av to 
økonomimedarbeidere, en merkantil medarbeider og leder.  

 

Hjemmebaserte tjenester i Ringerike kommune 

Den hjemmebaserte tjenesten i Ringerike kommune er godt rustet til å håndtere mange 
komplekse problemstillinger hjemme. Tjenesten er rustet opp med egne fagteam 
(Kolsteam, palliativt team, psykiatriteam) samtidig som fagfolk med spesialisert kompetanse 
er strategisk plassert. 

Ringerike kommune tildeler mesteparten av hjemmetjenestene som hjemmesykepleie (se 
nedenforliggende figur).  
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(Agenda Kaupang 2013) 

Det relativt høye forbruket av hjemmesykepleie sammenlignet med andre kommuner, 
tilsier at tjenesten reduserer «trykket» mot institusjon. 

 
 
Rådmannens vurdering 
  
I omsorgsplanen «Struktur 2003» hadde Ringerike kommune 288 institusjonsplasser i 1999. 
De siste to år har antall plasser vært økt med 18 plasser innenfor eksisterende rammer, og i 
dag har kommunen 134 langtidsplasser og 40 korttids-/rehabiliteringsplasser. Dette er en 
reduksjon på 114 plasser, som i sin helhet har vært gjennomført ved at gamle, 
uhensiktsmessige lokaliteter er «faset ut» Samtidig har kommunen bygd og døgnbemannet 
140 omsorgsboliger hvor det i dag bor eldre mennesker. 

Kommunen har, i samarbeid med Ringerike sykehus, Hole -, Jevnaker -, Modum -, 
Krødsherad - og Sigdal kommune fått statlige midler til etablering av kommunale 
øyeblikkelig-hjelp plasser. Etableringen vil være på plass i løpet av høsten 2013. Disse vil 
ytterligere styrke institusjonstilbudet i kommunen. 

Per 07.05.13(dette tallet er i kontinuerlig endring) er det i Ringerike ni personer som har 
fått vedtak om langtidsplass, men hvor det ikke finnes ledig permanent plass. Disse 
personene har dermed fått tildelt korttidsplass i påvente av langtidsplass og er således 
forsvarlig ivaretatt. Videre har kommunen kjøpt fire langtidsplasser utenfor kommunen. 
Dette er plasser for demente m/utagerende adferd, som vi for tiden ikke har et forsvarlig 
tilbud til i kommunen 
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Den strategi som kommunen følger når det gjelder videre utvikling innen helse og 
omsorgstjenestene er: 

1. Institusjonshelsetjenesten 

Dagens institusjonsplasser tildeles som siste trinn i «omsorgstrappen», i henhold til 

gjeldende rettighetslovgivning, tverrfaglige vurderinger og kommunalt vedtatte 

retningslinjer for tildeling. Vedtak fattes i samråd med pasient/bruker/pårørende, og 

«lavere trinn på omsorgstrappen» utnyttes først. Involverte opplyses om 

klageadgangen, og klagebehandling har kommunens største oppmerksomhet.  

I tråd med vedtak Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd arbeides det med å 

etablere et nytt sentralt sykehjem i Ringerike, med ca. 140 senger for å møte den 

forventede veksten i pasientgrunnlaget fra 2020. Rådmannen har anbefalt at Hønefoss 

sykehjem avvikles, slik at man slipper de administrative kostnadene ved å drive på to 

lokasjoner. Samtidig som stordriftsfordeler kan hentes ut. Dersom dette gjennomføres, 

vil hele Ringerike kommunes sykehjemsportefølje framstå som svære moderne, 

lokalisert til Hvelven, Sokna, Nes, Tyribo, Austjord og ”Nye Hønefoss sykehjem”. 

2. Hjemmebaserte tjenester 

Pågangen etter institusjonstjenester reguleres med tiltak innen de hjemmebaserte 

tjenester. Det er her behovet for døgnbemannede botilbud (sykehjem eller 

omsorgsbolig) genereres. 

God omsorg skapes når pasient/bruker er sammen med kompetent og dedikert 

omsorgspersonell. Kommunen må legge til rette for at dette «gyldne øyeblikk» kan bli 

lengst mulig. Strategien er å legge til rette for mest mulig effektive arbeidsoperasjoner 

og fokus på «hverdagsrehabilitering». Likeens å styrke de trygghetsskapende 

elementer av omsorgskjeden, samarbeidet med pårørende og frivillige samt fokus på 

tekniske løsninger (hjelpemidler og IT-løsninger). Hovedkomiteen for helse, omsorg 

og velferd har varslet et oppdrag om en strategisk plan for bruk av velferdsteknologi. 

Denne strategien virker! 

Pleie og omsorgstjenestene (Institusjonshelsetjenesten og hjemmebaserte tjenester) har 
redusert de årlige kostnader med 50 mill. kroner i perioden 2007 – 2012 (Agenda Kaupang 

2013). Kostnadsnivået innenfor pleie og omsorgstjenestene er nå på et nivå som kan være 
håndterbart sett i relasjon til kommunens økonomiske handlingsrom, samtidig som volumet 
på tjenestene samsvarer mer med sammenlignbare kommuner. 

 

Vurdering av kvalitet 
Ringerike kommune leverer fortsatt gode omsorgstjenester til befolkningen, men 
nedskjæringene merkes av hovedsakelig ansatte, samarbeidspartnere, pårørende og 
brukere/pasienter. Rådmannen er av den oppfatning at dagens driftsnivå forsøkes 
konsolidert i løpet av et par års tid. Det har vært et klart politisk oppdrag å redusere 
kostnadene innen helse og omsorg, på grunnlag av at vi har driftet mye dyrere enn 
sammenlignbare kommuner.  
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En slik tilpasning vil ta tid å venne seg til for både ansatte og pasienter og pårørende. 

I denne perioden vil det være helt avgjørende at Bestillerenheten og de operative enheter 
er bevisst de utfordringer en konsolideringsfasen representerer. Fokus må rettes mot 
publikums opplevelse av tjenestetilbudet, riktig og god informasjon, effektiv og rasjonell 
avviksrapportering, rask og god klagebehandling og åpen dialog.  

Kriser vil alltid oppstå, men vi løser ikke disse ved å innrette organisasjonen som om det var 
krise til enhver tid. Vi må derimot ha sikkerhetssystemer som kan aktiviseres på kort varsel. 
Dette vil i hovedsak gjelde kjøp av akuttplasser ved spesielle behov og dimensjonering av 
bemanning. 

 
Kostnader knyttet til eventuell endring av strategi 
Dersom man velger å endre de vedtatte kriterier for tildeling av tjenester, slik at kommunen 
disponerer flere botilbud med heldøgns bemanning, kan dette gjøres på tre måter: 
 

1. Etablere flere institusjonsplasser, enten i nybygg eller ved å aktivisere bygningsmasse 

som i dag står ubenyttet (Norderhovhjemmet) 

2. Utvide antall omsorgsboliger m/døgnbemanning, enten ved nybygg eller ombygging 

av eksisterende «trygdeboliger» 

3. Kjøpe et visst antall plasser permanent i nærområdet. 

Kostnadene vil i utgangspunktet være avhengig av bemanningsbehov, 
ombyggingskostnader, utnyttelsesgrad og muligheter for rasjonell drift/stordrift. 

 Institusjonsplasser bør dimensjoneres slik at arbeidsturnuser ikke involverer et lavere 

pasientantall enn 16 pasienter. Samlet kostnad (inklusive kapitalkostnader) vil ligge 

på ca. 14,5 mill. kroner årlig, eller kr. 2.300,- til kr. 2.800,- /døgn/pasient (netto 

kostnad, - pasientens egenandel fratrukket). 

 Bemannede omsorgsboliger må ikke ha mer enn åtte pasienter/beboere pr. boenhet. 

Kostnadene er avhengig av beliggenhet, og om at kan dele personell om natten med 

allerede etablerte boenheter. Her er det kun personalkostnadene som dominerer, da 

pasientene betaler husleie og har samme rettigheter i NAV-systemet som andre. 

Samlet personalkostnad vil ligge på 5,5 mill. kroner, eller ca. kr. 1.900,-/døgn/pasient 

(netto kostnad, - pasientens egenandel fratrukket). 

 Kostnadene ved kjøp av plasser vil variere noe alt etter hva som kan oppnås i 

anbudskonkurranser og hvilken etterspørsel det er i markedet. Erfaringsmessig vil et 

tilbud til en tradisjonell sykehjemspasient koste ca. kr. 2.800,-/døgn. Tillegg må 

påregnes dersom vedkommende har spesielle behov, kostnadskrevende behandling 

og/eller rehabiliteringspotensiale. 

 
Arbeidsformer/organisering av tjenesten 
Opplevd kvalitet og trivsel dreier seg enn mer enn ressurser. Det er viktig å ha robuste 
enheter som er store nok til å kunne tilpasse seg naturlige svingninger i driften. I 2012 
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reduserte helse- og omsorg med 7 enhetsledere og slo sammen for å få større og mer 
hensiktsmessige enheter. Det gjøres et grundig arbeid ved rekruttering av ledere.  

Helse og omsorg gjennomførte i 2012 et lite lederutviklingsprogram for alle ledere i Helse 
og omsorg. Fokuset var utvikling av den enkelte som leder og i team. Det teoretiske 
grunnlaget for programmet er basert på forskning om hva slags ledelse som virker. 
Gruppene ble sammensatt på tvers av virksomhetene slik at nye nettverk ble etablert. Det 
ble gjennomført til sammen fem samlinger for hver gruppe. 
 
I forbindelse med den evalueringen ordfører har bestilt, skal alle MKS(Miljø- kvalitet og 
sikkerhet) gruppene i helse- og omsorg intervjues om sitt arbeidsmiljø og sin opplevelse av 
kvalitet i tjenesten av et eksternt firma, og det skal lages en rapport fra dette.  

I MKS gruppene sitter leder, tillitsvalgte og verneombud. I forkant av disse intervjuene skal 
spørsmålene drøftes i en samlet personalgruppe slik at MKS gruppene er representative for 
hele personalet sitt. Det skal lages en rapport etter at intervjuene er gjennomført. 
Intervjuene gjennomføres i slutten av mai. 

 
Konklusjon: 
Det er rådmannens oppfatning at den strategien vi har i dag når det gjelder utviklingen av 
pleie og omsorgstjenestene bør ligge fast i de kommende år.  
 

1. I tråd med vedtak Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd arbeides det med å 

etablere et nytt sentralt sykehjem i Ringerike, med ca. 140 senger for å møte den 

forventede veksten i pasientgrunnlaget fra 2020. 

2. Det legges til rette for mest mulig effektive arbeidsoperasjoner og fokus på 

«hverdagsrehabilitering» innen den hjemmebaserte omsorgen 

 
Samtidig med dette fortsetter arbeidet med å utvikle gode arbeidsformer, en 
mulighetsorientert kultur og godt nærværsarbeid i hele organisasjonen 
 
Denne strategien bygger opp under at majoriteten av hjelpetiltak og omsorg utføres i 
hjemmet. Imidlertid har rådmannen allerede varslet om at det ser ut til at det blir vanskelig 
å håndtere alle innsparingskravene i helse- og omsorg i 2013. Siste prognose viser et 
merforbruk på sju millioner. Dette kan budsjettjusteres i 1. tertial, eller det kan vente til 2. 
tertial for å se utviklingen. Dersom dette tilbakeføres, vil rådmannen anbefale at 
mesteparten avsettes til styrket grunnbemanning i hjemmetjenesten, og resten til kjøp av 
plasser i spesielle tilfeller.  
 
Det er helt essensielt at hjemmetjenesten er godt fungerende og i stand til å håndtere de 
utfordringene som kommer. Samhandlingsformen har som målsetting at behandling i all 
hovedsak skal foregå i primærhelsetjenesten. Det betyr at pasientene skrives fortere og 
fortere ut av sykehuset. Det er et fåtall av de pasientene som skal rett til sykehjem eller 
bolig med heldøgns bemanning. 
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Dette understøttes av Stortingsmelding 29 Morgendagens omsorg, som sier i sin innledning: 
«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan 
gjøres annerledes enn i dag.» 
 
Stortingsmeldingen presiserer videre:  
«I møte med morgendagens omsorgsutfordringer, blir det nødvendig å mobilisere 
samfunnets samlede omsorgsressurser og se nærmere på oppgavefordelingen mellom 
omsorgsaktørene. De offentlige omsorgstjenestene har vært i kontinuerlig vekst i flere tiår.  
 
Med sikte på de demografiske utfordringer som venter oss for fullt om 10–15 år, bør denne 
veksten organiseres slik at den støtter opp under og utløser alle de ressurser som ligger hos 
brukerne selv, deres familie og sosiale nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet, i ideelle 
virksomheter og næringslivet som tar sin del av samfunnsansvaret. Det vil kreve omstilling 
av den faglige virksomheten med større vekt på nettverksarbeid, tverrfaglig samarbeid, 
forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Det forutsetter også at folk tar ansvar for best 
mulig tilrettelegging av egen bolig, og at vi i fellesskap legger til rette de fysiske omgivelser 
slik at de blir tilgjengelige for alle og for alle generasjoner». 
 
Gjennom å holde fast på,  og å styrke nåværende strategi, vil Ringerike kommune arbeide 
slik Stortingsmelding 29 legger opp til. 
 

 
Vedlegg 
 

 ”Omsorgstrappen” fra Veileder for tildeling av tjenester 

  Faktaark 
 
 
 
 Ringerike kommune, 08.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
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 OMSORGSTRAPPEN, - EN STILISERT FREMSTILLING 
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HELSE OG OMSORG - noen nøkkeltall(tall i hele tusen) 

 BUDSJETT 2013  BUDSJETT 2012 REGNSKAP 2012 

4 – Helse og omsorg  641 154 661 298 659 485 

40 – Helse felles 42 918 54 165 52 433 

41 – Helse og velferd 93 621 89 408 84 051 

42 - Institusjoner 185 068 172 765 188 859 

43 - Hjemmetjenester 109 863 148 951 148 981 

44 - TTF 147 423 132 849 132 656 

45 - Bestillerenheten -17 016 -16 936 -25 585 

46 - Kommunelegen 26 051 25 417 23 669 

47 - NAV 48 984 49 563 49 260 

48 - Ringerikskjøkken 4 243 5 115 5 162 

Videre tall er hentet fra regnskap 2012  

 

Døgnbasert omsorg        kr 298 050 

Sykehjem         115 762 

• Hønefoss omsorgssenter 55 plasser (53+2) 

• Tyribo omsorgssenter  32 plasser (29+3) 

• Sokna omsorgssenter  20 plasser (19+1) 

• Nes omsorgssenter  17 plasser (16+1) 

• Hvelven omsorgssenter  20 plasser (17+3) 
 
Kjøp av institusjonsplasser       13 500 

 
Barnebolig 

• Hvelven 87   1 plass      4 512 
 
Bofellesskap for eldre        55 494 

• Hvelven 85   12 plasser 

• Krokenveien 17/19  ca 110 plasser 

• Hov gård 2. og 3.etg.  24 plasser 

• Hallingby     8 plasser 
 
Bofellesskap PU        108 782 

• Sagatun   9 plasser 

• Hov gård 1.etg   6 plasser 

• Hov Allé   6 plasser +4 beboere spredt 

• Lund- Trulserudveien  7 plasser 

• Sagaveien   7 plasser 

• Færdenveien 

• Hvelven 89   6 plasser 

• Ullerål bofellesskap  Ikke bofellesskap, 17 beboere spredt. 

• Fossetorget   28 plasser 
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Forsterket hjemmetjeneste       72 415 

• Hospice/korttids  20 plasser    18 709 

• Rehab.avd.   10 plasser    11 110 

• Avlastning barn Austjord 10 plasser?    18 128 

 
Dagplasser inst.         9 223 

• Sokna     15 plasser 

• Tyribo    10 plasser 

• Nes    8 plasser 

• Heradsbygda   35 plasser 

• Hvelven   15 plasser 

 
Dagplasser PU         11 457 

Transportkontoret        3 788 

 
 
Tjenester i hjemmet       kr 129 454 
Ambulerende hjemmetjenester       99 428 

• Sentrum 

• Haug 

• Hallingby 

• Heradsbygda  

• Hov 

• Tyribo 

• Sokna 

• Nes 

 
Ressursenheten (inkl.nattjenesten)     13 850 

   Antall 

Omsorgslønn    44        7 014 

BPA       9       5 207 

Støttekontakt  209       3 261 
Privat avlastning   21       694 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 13/1693-2  Arkiv: F00 &30  

 

Sak: 24/13 

 

PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN I RINGERIKE KOMMUNE INNRETNING OG 

STRATEGIER 

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådet er enig i hovedlinjene i den strategien Ringerike kommune har i dag. 

Eldrerådet er av den oppfatning at utbygging av et stort sykehjem i Hønefoss-området med 

tilstrekkelig antall omsorgsplasser i samme område må påbegynnes snarest. 

 

Kapasiteten på arealet må dekke en fremtidig utbygging, slik at en befolkningsvekst på  

ca. 5000-10000 ivaretas. 

 

 

 
 

Behandling i Eldrerådet 21.05.2013: 

 

Forslag fra Dag Haakon Henriksen: 

 

Eldrerådet er enig i hovedlinjene i den strategien Ringerike kommune har i dag. 

Eldrerådet er av den oppfatning at utbygging av et stort sykehjem i Hønefoss-området med 

tilstrekkelig antall omsorgsplasser i samme område må påbegynnes snarest. 

 

Kapasiteten på arealet må dekke en fremtidig utbygging, slik at en befolkningsvekst på  

ca. 5000-10000 ivaretas. 

 

Avstemming: 

 

Henriksens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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MØTE I REPRESENTANTSKAPET BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS 
2013 
 

Arkivsaksnr.: 13/1191  Arkiv: 216   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/13 Formannskapet 04.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar orientering saker som har vært til behandling i Buskerud 
kommunerevisjon IKS. 

 
Vedlegg 
Møte i representantskapet i BKR del I 
Møte i representantskapet i BKR del II 

 
Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 13.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Saksbehandler: Torbjørn Hansen 
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VEIEN KULTURMINNEPARK OG RINGERIKES MUSEUM - HRINGARIKI 
- GENERALFORSAMLING 2013 
 

Arkivsaksnr.: 13/1543  Arkiv: 255 C5   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
73/13 Formannskapet 04.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Årsberetning  for 2012 for Veien Kulturminnepark AS tas til orientering. 
 

2. Årsregnskap for 2012 for Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS tas til 
orientering. 
 

3. Som Ringerike kommunes representant i styret for Eiendomsselskapet Veien 
Kulturminnepark AS for perioden 2013-2015 foreslås valgt: …..  Som varamedlem 
foreslås valgt: …… 

 

Sammendrag/beskrivelse av saken 
Generalforsamling i Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS avholdes tirsdag 11. juni 
klokken 16.00, i Veien Kulturminnepark. 
 
Ringerike kommune har en eierandel på 25 % av selskapet.  Styret består av 5 medlemmer, 
hvorav offentlige eiere har 3 representanter og private eiere har 2 representanter.  
 
I perioden 2011 til 2013 har Ringerike Kommunes representant i styret vært Ole Johan 
Andersen, med Lise Kihle Gravermoen som vararepresentant. 
 
Regnskapet for 2012 viser et negativt resultat på kr 651.269,-.  Selskapets egenkapital er 
26,7 millioner kroner som tilsvarer en egenkapitalandel på 75 %.   Underskuddet 
fremkommer i det alt vesentlige som følge av ikke betalbare kostnader i form av 
avskrivninger og nedskrivninger av bygninger og inventar m.v.  
 
Det er fremlagt egen revisorberetning til regnskapet.  
 

Lenker 
1. Innkalling til generalforsamling datert 23. april 2013, Veien Kulturminnepark 

(møtedato endret etter at innkalling ble sendt ut). 
2. Årsberetning og regnskap for 2012 for Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark 

AS. 
3. Protokoll generalforsamling 2012 for Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS 
4. Revisjonsberetning 2012 for Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS 
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  Sak 73/13 s. 2 
 

   

 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 08.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Torbjørn Hansen 
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Hønefoss, 23. april 2013

Til aksjonærene i 

Veien Kulturminnepark AS

GENERALFORSAMLING

I henhold til selskapets vedtekter innkalles til ordinær generalforsamling i 

Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS.

Tid: Onsdag 29. mai 2013 klokken  16.00

Sted: Veien Kulturminnepark

TIL BEHANDLING:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og to til å undertegne protokollen

3. Godkjenning av årsberetning 2012.

4. Godkjenning av regnskap 2012 og revisors beretning

5. Godkjenning av styrets og revisors honorar

6. Valg

7. Innmeldte saker

VELKOMMEN.

For styret i Veien Kulturminnepark AS

Alf E. Erevik (sign)

styreleder
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ÅRSRAPPORT 2012 FOR SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN  
 

Arkivsaksnr.: 13/1460  Arkiv: 026   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/13 Formannskapet 04.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar årsrapport 2012 for Samarbeidsalliansen Osloregionen til orientering. 

 
Vedlegg 
Oversendelsesbrev med årsrapport. 
Årsrapport 2012 for Samarbeidsalliansen Osloregionen. 

 
 
Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 13.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Torbjørn Hansen 
 

Side 250 av 355



Side 251 av 355



ÅrsrapporT

2012
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FORORD

samarbeidsalliansen	osloregionen	vedtok	på	rådsmøtet	2012	

nye	strategiske	føringer	for	sin	virksomhet.	Det	endelige	ved-

taket	var	basert	på	en	omfattende	prosess	forut	for	rådsmøtet,	

og	denne	synliggjorde	at	det	fortsatt	er	stor	bevissthet	i	regio-

nen	om	behovet	for	en	samarbeidsallianse	mellom	kommuner	

og	fylkeskommuner	i	hovedstadsområdet.	Fortsatt	er	det	de	

samme	roller	som	vektlegges	som	viktige.	samarbeidsallian-

sen	skal	være	en	politisk	og	administrativ	møteplass,	en	arena	

for	strategiutvikling	og	en	felles	stemme	i	saker	der	regionen	

har	samordnet	sine	interesser.	

Gjennom	vedtaket	av	nye	strategiske	føringer	ble	det	også	

bekrefter	at	areal-	og	transportutvikling	er	et	helt	sentralt	

innsatsområde	for	samarbeidsalliansen.	I	tråd	med	dette,	var	

arbeidet	med	en	felles	gods-	og	logistikkstrategi	for	osloregio-

nen	kanskje	den	viktigste	enkeltsaken	i	2012,	og	det	har	vært	

positivt	å	se	det	store	engasjementet	som	medlemmer	og	

ulike	bransjeaktører	har	vist	i	denne	prosessen.	strategidoku-

mentet	ble	sluttbehandlet	av	styret	i	april	2012,	og	er	deret-

ter	oversendt	samarbeidsalliansens	medlemmer	for	videre	

oppfølging,	og	til	departementene	som	innspill	til	arbeidet	med	

Nasjonal	Transportplan	2014-2023.	

statsetatenes	forslag	til	ny	Nasjonal	Transportplan	ble	sendt	ut	

på	høring	våren	2012,	og	osloregionens	styre	avga	en	egen	

uttalelse	til	denne.	Med	utgangspunkt	i	samarbeidsalliansens	

vedtatte	areal-	og	transportstrategi	ble	spesielt	behovet	for	

videre	jernbanesatsing	i	osloregionen	understreket.	statens	

prioriteringer	på	dette	området	er	avgjørende	for	utviklingen	

av	en	bærekraftig	og	konkurransedyktig	osloregion.	Det	vil	bli	

svært	spennende	å	se	hvilken	fremdrift	det	legges	opp	til	for	

byggingen	av	Follobanen,	dobbeltspor	i	Intercitytriangelet	og	

ny	jernbanetunnel	gjennom	oslo	,	når	regjeringen	legger	fram	

det	endelige	forslaget	til	Nasjonal	Transportplan	2014-2023	

ved	påsketider	i	år.

Felles	profilering	er	et	annet	viktig	innsatsområde	for	sam-

arbeidsalliansen	osloregionen.	osloregionen	er	i	internasjo-

nal	sammenheng	liten,	og	faller	nok	ofte	under	radaren	til	

utenlandske	aktører	som	vurderer	lokaliseringsalternativer	og	

kloke	hoder	som	søker	karrieremuligheter.	samarbeidsallian-

sen	igangsatte	høsten	2012	et	arbeid	for	å	etablere	en	felles	

plattform	for	internasjonal	profilering	som	medlemmene	og	

andre	aktører	i	regionen	kan	stå	sammen	om.	ambisjonen	er	

å	skape	økt	engasjement	og	felles	tenkning,	og	på	denne	må-

ten	legge	grunnlaget	for	en	mer	kraftfull	satsing	og	samord-

ning	av	profileringen	av	osloregionen	i	utlandet.

samarbeidsalliansen	osloregionen	har	vokst	jevnt	og	trutt	i	de	

åtte	år	som	er	gått	siden	den	ble	etablert.	så	også	i	2012,	da	

fem	nye	kommuner	ble	tatt	opp	som	medlemmer.	Det	er	en	

glede	å	ønske	de	nye	medlemskommunene	i	Kongsbergre-

gionen	og	Vestfold	velkommen	på	laget.	Nye	medlemmer	kan	

bidra	til	å	gjøre	samarbeidsalliansen	mer	slagkraftig.	samtidig	

er	osloregionen	en	strategisk	sammenslutning,	og	med	stadig	

flere	medlemmer	er	det	viktig	med	et	bevisst	forhold	til	hva	

som	utgjør	kjernen	i	medlemmenes	felles	interesser	og	hvor-

dan	man	styrker	disse.		spørsmålet	som	av	og	til	blir	stilt,	om	

hvor	stor	osloregionen	egentlig	er,	finner	nok	imidlertid	sitt	

svar	mer	gjennom	samarbeidsalliansens	konkrete	arbeid	og	

strategiprosesser,	enn	gjennom	kartmessige	betraktninger.

Kari	Garmann	gikk	av	som	direktør	høsten	2012.	Hun	har	le-

det	sekretariatet	siden	samarbeidsalliansen	ble	etablert	i	2004.	

Det	er	grunn	til	takke	for	det	engasjementet	hun	har	utvist	i	

arbeidet	med	å	koordinere	og	utvikle	alliansens	virksomhet	i	

disse	årene.		

stian	Berger	røsland,	leder	av	osloregionens	styre
Byrådsleder	i	Oslo	kommune

oslo,	februar	2013
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INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2012

Samarbeidsalliansen Osloregionen har i sin virksomhet i 2012 først og fremst engasjert 
seg i prosjekter og tiltak innen innsatsområdene areal og transport, og internasjonal profi-
lering. Samtidig har arbeidet med oppdatering av de strategiske føringene for samarbeids-
alliansens virksomhet vært prioritert.	

4
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profilering	

Målet for samarbeidsalliansens arbeid innen profilering er 
først og fremst å gjøre Osloregionens fortrinn og mulighe-
ter som nærings- og kunnskapsregion bedre kjent utenfor 
landets grenser. 

Felles	plattform	for	internasjonal	profilering	
av	Osloregionen
Det er dokumentert at Oslo og Osloregionen er lite kjent i 
utlandet, og internasjonal profilering har derfor hele tiden 
stått høyt på Osloregionens agenda. En forprosjektrapport 
som skisserte forslag til rammer, innhold og metodikk for 
en felles profileringssatsing, ble sendt ut på høring til fylkes-
kommunene og regionrådene i Osloregionen våren 2011. 

Basert på at det i høringsinnspillene ble pekt på behov for 
videre prosess og avklaringer, vedtok styret våren 2012 og 
i første omgang igangsette en utrednings- og forankrings-
prosess. Hensikten er å avklare viljen til og forutsetningene 
for en felles profileringssatsing for Osloregionen, gjennom 
å drøfte og forankre hovedinnretning, ambisjonsnivå, finan-
siering og organisering av profileringsarbeidet. En slik fel-
les plattform vurderes som et nødvendig steg for å få til en 
bred satsing på internasjonal profilering av Osloregionen. 
Prosjektleder for arbeidet ble tilsatt i sekretariatet høsten 
2012, i et ettårig engasjement. 

MIPIM
MIPIM er en av verdens største eiendomsmesser og møte-
plasser i profileringssammenheng, og arrangeres hvert år i 
mars i Cannes i Sør-Frankrike. Samarbeidsalliansen deltok 
sammen med Oslo kommune og en rekke næringsaktører 
i arbeidet med å profilere Osloregionen gjennom en stand 
på MIPIM 2012, 6.-9. mars. 

5

En evaluering gjort i forbindelse med rapporten fra mes-
sen, tilsa at standen og programmet i Cannes var vellykket 
og et betydelig skritt framover i forhold til hva man fikk til i 
2011. Prosjektet var preget av et godt og fruktbart sam-
arbeid mellom næringslivets aktører og det offentlige. Et 
5-årsperspektiv ble i utgangspunktet lagt et til grunn for 
Osloregionens deltakelse i samarbeidet om profilering på 
MIPIM. På denne bakgrunn vedtok styret høsten 2012 at 
samarbeidsalliansen skal engasjere seg i arbeidet med en 
stand for Osloregionen på MIPIM også i 2013.  

Avisbilag	om	Osloregionen
Avisbilaget ”Inspirerende Mangfold”, med fokus på sam-
arbeidet i Osloregionen og på synliggjøring av mangfoldet 
i regionen gjennom historier fra de ulike delregionene. Ble 
produsert og distribuert i midten av mars 2012. Avisbilaget 
inneholdt også en samlet presentasjon av alle ordførerne 
i regionen. Innholdet i bilaget ble godt mottatt. Dessverre 
ble det, pga svikt i annonsesalget, ikke mulig å finansiere 
distribusjon med Aftenposten, slik opprinnelig planlagt. 
Avisbilaget ble derfor distribuert med Dagbladet.

Informasjonsmateriell
Knyttet til samarbeidsalliansens deltakelse i en stand på 
eiendomsmessen MIPIM, ble det ut arbeidet en digital 
presentasjon av Osloregionen. I tillegg til MIPIM skal 
presentasjonen også kunne benyttes på andre større ar-
rangementer og messer. Høsten 2012 ble oppdatering av 
samarbeidsalliansens nettsider og informasjonsbrosjyre 
igangsatt i forbindelse med at alliansen utvides med 5 nye 
kommuner fra og med 1.1.2013. Arbeidet vil bli sluttført i 
løpet av vinteren 2013.
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INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2012

Kompetanse	og	verdiskaping

Utgangspunktet for Osloregionens prosjekter og tiltak 
knyttet til kompetanse og verdiskapning er rollen som 
nasjonalt tyngdepunkt for kunnskapsbasert næringsvirk-
somhet. 

Felles	FoU-	og	næringsutfordringer,	
og	innovasjonsstrategi	for	Osloregionen
Arbeidet med felles FoU- og næringsutfordringer i          
Osloregionen har hatt som ambisjon å etablere et grunnlag 
for å håndtere næringspolitiske utfordringer på tvers av 
de administrative og politiske grensene i Osloregionen. 
Samarbeidsalliansen har tidligere fått utredet og analysert 
felles utfordringer gjennom arbeidet med NIBR-rapporten 
”Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling”. Det ble 
i den sammenheng bl.a. signalisert at styrking av nettverk 
og arenabygging for innovasjon og samarbeidet mellom 
næringsliv og forskning, vil være viktige suksesskriterier 
for regionens videre utvikling. 

I forbindelse med at samarbeidsalliansen på årsmøtet 
2012 vedtok nye strategiske føringer for sitt arbeid, ble det 
under innsatsområdet kompetanse og verdiskapning lagt 
inn fire underpunkter:

•  Felles innovasjonsstrategi

•  Harmonisering av virkemiddelbruk

•  Samordning av FoU-strategier

•  Strategier for utvikling av universitets 

    – og høgskoletilbud, og fagskoletilbudet

På bakgrunn av nedsatt kapasitet i samarbeidsalliansens 
sekretariat har oppfølgingen av disse punktene måttet 
skyves ut til 2013. 

Klyngeutvikling 
Samarbeidsalliansen har siden 2006 bidratt med mid-
ler til Oslo og Akershus sin satsing på å utvikle sterkere 
næringsklynger i Osloregionen. Utgangspunktet har vært 
Hovedstadsprosjektet og det som der ble definert som 
næringsområder hvor Osloregionen har forutsetninger for 
å hevde seg i den internasjonale konkurransen. Dette var 
hhv maritim, energi og miljø, IKT, livsvitenskap og kultur.

 

Fram til 2011 ble klyngeutviklingsmidlene overført til Oslo 
Teknopol IKS, som var ansvarlig for å fasilitere klyngene. I 
2012 ble organiseringen lagt om, bl.a. gjennom at sekreta-
riatsfunksjoner skulle administreres av klyngenettverkene 
selv. Det ble samtidig gjennomført en mer åpen tildelings-
prosess, basert på at klyngenettverkene selv søkte om 
støtte til sine aktiviteter, og flere nettverk kunne dermed 
søke om støtte. Tildelingen ble styrt direkte fra Oslo kom-
mune og Akershus fylkeskommune i fellesskap. Klynge-
nettverk som mottok støtte i 2012 var bl.a. Oslo Maritime 
Nettverk, Oslo Cancer Cluster, Nansen Neuroscience 
Network, og Oslo IKT Nettverk.

En viktig ambisjon knyttet til Osloregionens engasjement 
i klyngeutviklingssatsingen er å bidra til at nærings- og 
FoU-aktører også utenfor Oslo og Akershus involveres i 
klyngene, og at søknader fra klyngenettverk med betydelig 
deltagelse i Osloregionen utenfor Oslo/Akershus kan vur-
deres. Det er vedtatt at samarbeidsalliansen skal videre-
føre sitt engasjement i arbeidet med klyngeutvikling i 2013.
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Arbeidet med en felles strategi for gods og logistikk i Oslo-
regionen startet opp i 2010. En gruppe med representanter 
fra Oslo, Østfold og Akershus ledet arbeidet, og Civitas og 
SITMA medvirket som faglige konsulenter. Det ble lagt stor 
vekt på forankring av strategiarbeidet, så vel hos samar-
beidsalliansens egne medlemmer som hos markedsaktø-
rene og statsetatene. Statens vegvesen, Jernbaneverket 
og Kystdirektoratet deltok i prosessen, og arbeidet fikk 
økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og 
Fylkesmannen i Østfold.  

Etter en høringsrunde ble felles strategi for gods og lo-
gistikk i Osloregionen sluttbehandlet av styret i april 2012. I 
tillegg til å peke på behovet for å styrke deler av transport-
infrastrukturen, fokuserer strategien på at det på sikt bør 
utvikles en nav-satellitt modell, der terminaler nord, sør 
og vest for Oslo supplerer Alnabruterminalen midt i byen. 
Strategirapporten er oversendt Samferdselsdepartementet 
og Fiskeri- og Kystdepartementet i forbindelse med deres 
arbeid med forslag til ny Nasjonal Transportplan.

areal-	og	transportutvikling

”Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen” 
ble sluttbehandlet av samarbeidsalliansen i 2008. Strate-
gien legger til grunn at areal- og transportutfordringene 
bør løses gjennom en flerkjernet utvikling av Osloregionen 
med mest mulig fullverdige byer og tettsteder, og at et ef-
fektivt og miljøvennlig transportsystem, der skinnegående 
kollektivmidler står sentralt, skal knytte den flerkjernede 
regionen sammen. 

Osloregionens	arbeid	inn	mot	NTP	2014-2023
Med utgangspunkt i samordnet areal- og transportstrategi 
for Osloregionen ble det vinteren 2012 utarbeidet et inn-
spill til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 
2014-2023. I innspillet presenterte samarbeidsalliansen 
behovet for nødvendig samferdselsinfrastruktur for å møte 
regionens vekstutfordringer. Behovet for utbygging av 
jernbaneinfrastrukturen, med særlig fokus på Follobanen, 
Intercitytriangelet og ny Oslotunnel, og generell styrking 
av kollektivtransporten ble fremhevet. Behovet for å møte 
gods- og logistikkutfordringene i regionen ble også synlig-
gjort.

Felles	strategi	for	gods	og	logistikk	i	Osloregionen
Rådsmøtet vedtok høsten 2008 at areal- og transportstra-
tegien skulle følges opp gjennom å utarbeide en helhetlig 
strategi for godslogistikk i Osloregionen, for å legge til 
rette for at godstransporten i regionen kan skje på en måte 
som stimulerer verdiskapning og samtidig skjer på en mest 
mulig bærekraftig og effektiv måte. 
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andre	tiltak	og	prosesser	

Oppdatering	av	strategiske	føringer	for	
samarbeidsalliansens	virksomhet
Samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert pr. 1.1.2005 
og etter mer enn 6 års virksomhet var tiden inne for å ten-
ke gjennom innsatsområder og arbeidsoppgaver med sikte 
på å bekrefte og fornye strategiene som ligger til grunn for 
virksomheten. En viktig ambisjon var at strategiene skulle 
være mest mulig robuste og legge til grunn et perspektiv ut 
over treårsperiodene som tidligere hadde vært praksis. 

Administrativ koordineringsgruppe hadde ansvaret for 
arbeidet med forslag til nye strategiske føringer for Oslo-
regionen. Strategiforslaget ble behandlet av styret våren 
2012 og vedtatt av rådsmøtet 5. juni. Sentrale punkter i de 
vedtatte strategiske føringene er blant annet:

•  Hovedmålet ligger fast: ”Å styrke Osloregionen som en   
    konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa”.
•  Osloregionen er en felles samarbeidsarena for både 
    kommuner og fylkeskommuner og skal være aktiv først 
    og fremst som møteplass og nettverk, arena for utvikling 
    av felles strategier og felles holdninger i forhold til 
    Osloregionens overordnede mål, og talerør for 
    nettverket av kommuner, delregioner og fylkeskommu-
    ner overfor nasjonale myndigheter 
•  Klimapolitikk ble tatt inn som nytt innsatsområde, mens 
    sosial infrastruktur ble tatt ut.
•  Osloregionen skal fortsatt jobbe for å utvikle partner
    skap og samarbeid mellom storbyområdene i Norden,     
    med spesielt fokus på Stockholmsregionen. 

INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2012

Samarbeid	med	Stockholm-Mälarregionen
Osloregionen har i flere år engasjert seg i en prosess med 
sikte på å utvikle relasjonen mot Stockholm-Mälarregionen 
og styrke aksen Oslo-Stockholm. Et samarbeid er etablert 
med Mälardalsrådet, som langt på vei kan beskrives som 
Osloregionens svenske søsterorganisasjon. Partene har 
sammen fått gjennomført utredningsarbeid med tanke på 
å bedre forståelsen av hvordan relasjonene mellom de 
to hovedstadsregionene i dag er innen sentrale felt som 
næringsliv og verdiskapning, FoU, kommunikasjon og sam-
ferdselsinfrastruktur. I 2012 er flere aktuelle tiltak drøftet, 
primært i forhold til felles kunnskapsutvikling. Sekretariats-
leder Kari Garmann deltok på Mälardalsrådets årskongress, 
Mälartinget, 31.5-1.6, i Stockholm.

KOM-konferansen  
Konferansen KOM (Kunnskap og Møteplass) ble første 
gang arrangert i 2007, som en møteplass for det offentlige, 
næringslivet og FoU-miljøene i Osloregionen. Evalueringen 
i etterkant av konferansen høsten 2011 tilsa behov for å 
vurdere hvordan deltakelsen på konferansen kan økes. Av 
kapasitetsgrunner ble KOM-konferansen ikke gjennomført 
i 2012, men det legges opp til arrangement i 2013, slik at 
møteplassen vil bli videreført. 

8
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MÅL OG STRATEGIER

Samarbeidet er et svar på en situasjon der Osloregionen 
opplever sterkt vekstpress i et nasjonalt perspektiv, og 
samtidig skjerpet konkurranse fra stadig sterkere europeiske 
storbyregioner. 

Osloregionens	samarbeidsplattform	angir	
følgende	rammer	for	virksomheten:	
 

•  Strukturert og målrettet regionalt samarbeid skal gi     
    grunnlag for samordnet opptreden i saker som er viktige    
    for regionen.
•  Samarbeidet skal rettes inn mot områder der 
    samordning av deltakernes innsats vil være viktig, 
    enten fordi oppgavene ikke kan ivaretas alene, eller fordi 
    det  i dag ikke er arenaer som ivaretar oppgavene 
    tilstrekkelig godt

Den	strategiske	samarbeidsalliansen	osloregionen	ble	etablert	1.	januar	2005.	Den	besto	i	2012	av	
67	kommuner	og	tre	fylkeskommuner	i	hovedstadsområdet.	antall	 innbyggere	i	osloregionen	pr.	
1.1.2012	var	i	følge	ssB	i	underkant	av	1.8	mill.,	noe	som	utgjorde	ca	36	%	av	Norges	befolkning.	
Kommunene	Kongsberg.	rollag,	Notodden,	Hjartdal	og	stokke	ble	tatt	opp	som	nye	medlemmer	fra	
og	med	1.1.2013.	

•  Samarbeidet er basert på frivillighet og et tillitsbasert    
    interessefellesskap. 
•  Gjennom å gå inn i alliansen har deltakerne markert 
    tilhørighet til den arbeids-, bolig- og serviceregionen som
    hovedstadsområdet utgjør.

Samarbeidsalliansen	har	vedtatt	følgende	
satsingsområder:
			
•  Felles profilering, nasjonalt og internasjonalt 
•  Kompetanse og verdiskaping
•  Utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport 
•  Klimapolitikk
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Kommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen pr. 1.1.2013.

Løten
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ORGANISASJON

politiske	organer	
 
Samarbeidsrådet
Samarbeidsrådet er Osloregionens høyeste organ, og 
ledes av styrets leder. Rådet fastlegger strategier for 
samarbeidet i Osloregionen, og fastsetter årlig medlems-
kontingent. Hvert medlem deltar i samarbeidsrådet med 
én stemme. Samarbeidsråd holdes ordinært én gang hvert 
kalenderår. 

Samarbeidsrådet 2012 ble arrangert 5. juni i Oslo Rådhus. 
Det ble på rådsmøtet vedtatt nye strategiske føringer for 
Osloregionen. Rådet godkjente videre søknad om med-
lemskap fra kommunene Kongsberg. Rollag, Notodden, 
Hjartdal og Stokke med virkning fra og med 1.1.2013. Det 
ble også vedtatt at medlemskontingenten for 2013 vide-
reføres på nivå fra 2012, dvs. kr. 1,50 pr. innbygger (kr. 
3,- for Oslo). 

Rådsmøtet ble kombinert med en konferansedel der tema 
var areal og transportutvikling i Osloregionen. Statssekre-
tær Erik Lahnstein, Samferdselsdepartementet, innledet 
om statens ambisjoner for utvikling av infrastrukturen i 
Osloregionen, og ble etterfulgt av Morte Wasstøl, Rambøl, 
som fokuserte på gapet mellom det samarbeidsallian-
sen har presentert som regionens behov og statens vilje 
slik den kan leses ut av transportetatenes forslag til NTP 
2014-2023. Deretter ble erfaringer fra arbeidet med ny 
fylkesplan i Østfold og prosjektet Buskerudbyen presentert 
av hhv fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes, Østfold, og 
ordfører Tore Opdal Hansen, Drammen. Konferansedelen 
ble avsluttet med et innlegg fra forskningssjef Knut Alfsen, 
Cicero, om Osloregionens areal og transportutvikling i et 
klimaperspektiv.

Styret
Styret er det utøvende organ for Osloregionen, og ivaretar 
Osloregionens interesser mellom møtene i samarbeidsrådet.  
Styret iverksetter samarbeidsrådets beslutninger og  
vedtar blant annet årlig handlingsprogram og budsjett for 
samarbeidsalliansens virksomhet. Oslo kommune, fylkes-
kommunene og regionrådene har én representant hver  
i styret.

Styret	hadde	4	møter	i	2012,	og	behandlet	38	saker.	
Blant	sakene	var:	

•  Nasjonal Transportplan 2014-2023 – Osloregionens 
    uttalelse til transportetatenes forslag 

•  Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen. 
    Sluttbehandling

•  Internasjonal omdømmebygging av Osloregionen. 
    Igangsetting av arbeid med etablering av felles plattform.

•  Etablering av felles plattform for internasjonal profilering 
    av Osloregionen, organisering av arbeidet 

•  Nye strategiske føringer for Osloregionen - 
    høringsrapport 

•  Strategiske føringer for Osloregionen, innstilling til samar 
    beidsrådet

•  Rapport fra MIPIM 2012

•  Søknad om støtte til MIPIM 2013

•  Program rådsmøtet 2012 

•  Søknader om medlemsskap i Osloregionen, innstilling 
    til samarbeidsrådet

•  Søknad om styreplass for Regionråd Hurum, Lier og 
    Røyken

•  Ansettelse av ny leder for Osloregionens sekretariat, 
    prosess

•  Søknad om støtte til høyhastighetsutredning 
    Oslo- Stockholm

•  Studietur for Osloregionens styre 2013

•  Medlemskontingent 2013, innstilling til samarbeidsrådet

•  Handlingsprogram og budsjett for 2013
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Osloregionens styre hadde følgende sammensetning i 2012

Oslo	kommune

Byrådsleder
Stian Berger Røsland
(leder)

Akershus	fylkeskommune

Fylkesordfører
Nils Aage Jegstad 

Østfold	fylkeskommune

Fylkesvaraordfører 
Per I. Bjerknes

Buskerurd	fylkeskommune

Fylkesordfører 
Morten Eriksrød

Øvre	Romerike	Utvikling

Ordfører 
Anne-Ragni K. Amundsen
Nannestad kommune

Samarbeidsrådet	for	nedre	
Romerike

Ordfører 
Are Tomasgard
Sørum kommune

	  

Regionrådet	for	Hadeland
Ordfører 
Harald Tyrdal 
Lunner kommune
(nestleder)

Regionrådet	for	Indre		
Østfold
Ordfører 
Knut Espeland, 
Spydberg Kommune

Regionrådet	for														
Mosseregionen
Ordfører 
Tage Pettersen
Moss Kommune

Haldenregionen

Ordfører 
Thor Edquist
Halden kommune

Nedre	Glomma	regionråd

Ordfører 
Jon-Ivar Nygård
Fredrikstad kommune

Rådet	for	Ringeriksregionen

Ordfører 
Per Berger
Hole kommune

Vestregionen

Ordfører 
Lene Conradi 
Asker kommune

Rådet	for	Drammens-
regionen

Ordfører 
Karl E Haslestad 
Sande kommune

Region	Nordre	Vestfold

Ordfører 
Alf Johan Svele
Holmestrand kommune

Glåmdalsregionen

Ordfører 
Øystein Østgaard
Kongsvinger kommune

Regionråd	Hurum,	Lier	og	
Røyken

Ordfører Rune Kjølstad 
Røyken kommune 
(fra 13.9.2012)

	  

Kongsbergregionen

Ordfører 
Sven Tore Løkslid Hjartdal
(møterett fra 5.6.2012)

Follorådet
Ordfører 
Johan Alnes, 
Ås kommune

Midt-Buskerud

Ordfører 
Terje Bråthen 
Modum kommune 
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administrative	organer

Sekretariatet
har ansvar for å legge til rette for samarbeidsrådet og sty-
ret i Osloregionen. Sekretariatet har det løpende plan- og 
budsjettansvaret, ivaretar overordnet koordinering av Os-
loregionens administrative arbeid og samordner alliansens 
utadrettede virksomhet. Sekretariatet har to faste stillinger 
og besto av direktør Kari Garmann og fagsjef Theis Juell 
Theisen. I forbindelse med sykefravær har Theisen fungert 
som direktør i 2012, og det har våren 2012 vært hyret 
inn bistand til sekretariatet fra Jan Terjer Hansen. Pr. 1. 
november gikk Kari Garmann av for alderspensjon, mens 
Bjarte Frøyland tiltrådte et engasjement knyttet til arbeidet 
med å etablere en felles regional plattform for internasjo-
nal profilering.

Koordineringsgruppen 
skal bidra til utvikling av helhetlige strategier, informere 
om og forankre samarbeidsalliansens arbeid i medlems-
organisasjonene, og målbære synspunkter og innspill fra 
medlemmene inn i samarbeidet. Gruppen har representan-
ter fra Oslo kommune, de deltakende fylkeskommunene og 
regionrådene.  

ORGANISASJON

Faggruppene	
skal bidra til strategiutvikling innen Osloregionens prio-
riterte satsingsområder og er ansvarlig for utrednings-
oppdrag og lignende på oppdrag fra Osloregionens styre. 
Gruppene har medlemmer fra fylkeskommunene, Oslo 
kommune og regionrådene i Osloregionen. Pr. 1. januar 
2013 er det to aktive faggrupper, for henholdsvis profile-
ring og utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtran-
sport (ATP). 

Prosjektorganisering:	
Når samarbeidsalliansens oppgaver skal prosjektorganise-
res, er faggruppene normalt ”basis” for sammensetning av 
prosjekt- og arbeidsgrupper. Følgende tiltak i egen regi har 
vært organisert med egne prosjekt- eller arbeidsgrupper i 
2012: 

•  Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen

•  Samarbeid med Mälardalen/Stockholmsregionen

•  Arbeidet med avisbilag

14

Side 265 av 355



administrative	grupper	2012

Osloregionens	administrativ	koordinerings-
gruppe:

•  Hallvard Lunde, Oslo kommune, Byrådslederens kontor,   

    leder

•  Morten Bildeng, Oslo kommune, Byrådsavdeling for   

    finans

•  Kjersti Helene Garberg, Østfold fylkeskommune 

•  Øyvind Michelsen, Akershus fylkeskommune

•  Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskommune

•  Steinar Vingerhagen, Nedre Glomma regionråd

•  Alf Johansen, Regionrådet for Indre Østfold 

•  Hans Hagene, Samarbeidsrådet for nedre Romerike

•  Lars Olsen, Rådet for Ringeriksregionen

•  Nina Solberg, Vestregionen 

•  Edvin Straume, Regionrådet for Hadeland

•  Kurt-Gøran Adriansen, Øvre Romerike Utvikling 

•  Dankert Freilem, Rådet for Drammensregionen 

•  Egil Schjerverud, Haldenregionen 

•  Thor Smith Stickler, Region Nordre Vestfold

•  Audun Mjøs, Midt-Buskerud

•  Anne Huse, Glåmdalsregionen
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•  Kari Marie Swensen, Follorådet
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•  Njål Nore, Akershus fylkeskommune

•  Peter Austin, Oslo kommune, Byrådsavdeling for 
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•  Edvin Straume, Regionrådet for Hadeland

•  Trond Wangen, Follorådet
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•  Terje Pettersen, Regionrådet for Mosseregionen
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•  Jan Erik Lindøe, Regionråd Hurum, Lier, Røyken 

    (fra september 2012)
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	 Regnskap	 Budsjett	 Avvik	 Note	
	 2012	 2012   
 
Kontingenter 5 168 466 5 168 000 466 1
Ekstraordinær inntekt 7 035 0 7 035 2
Refusjon merverdiavgift 145 590 0 145 590 

Sum	driftsinntekter	 5	321	091	 5	168	000 153 091  
    
Sekretariatet, lønnsutgifter 1 516 718 1 940 000 424 282 3
Andre driftsutgifter 912 229 930 000 17 771 4
Prosjekter/tiltak/utviklingsarbeid 1 350 692 2 300 000 949 308 5
Utgift merverdiavgift  145 590 0 145 590 

Sum	driftsutgifter	 3	925	229	 5	170	000	 1	244	771	 	
    
Mindreforbruk	 	1	395	862	 	 	 	
    
IB mindreforbruk 3 711 000   
Årets mindreforbruk 1 395 862   

Overført	mindreforbruk		2011	 5	106	862	 	 	 6	

REGNSKAP 2012

rEGNsKap	For	saMarBEIDsaLLIaNsEN	osLorEGIoNEN	2012
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Noter	til	regnskapet
I henhold til Osloregionens vedtekter er styret tillagt det løpende ansvar for og tilsyn med økonomiforvaltningen. Etter 
vedtak i styret ivaretas den løpende økonomi- og budsjettstyringen av sekretariatet.

Regnskapet for Osloregionen føres som en integrert del av Oslo kommunes regnskap på eget kostnadssted, og omfattes 
av kommunens rutiner for regnskapsføring.
Det føres ikke egen balanse.

Oslo kommunerevisjon er regnskapets revisor.

1.       Osloregionens eget inntektsgrunnlag består av en medlemskontingent, som for 2012 utgjorde kr 1,50- pr. 
         innbygger for kommuner og fylkeskommuner. Oslo kommune betaler kr 3,- pr. innbygger, som 
         kommune med fylkeskommunale oppgaver. Beregningsgrunnlaget er innbyggertallet pr. 1.1.2011.
         Budsjettallet er en avrunding.

2.      Budsjettposten består av refusjon fra Rådet for Drammensregionen for utlegg til deltakeravgift på eiendomsmes-     
         sen MIPIM 2012. Samarbeidsalliansen har utestående tilsvarende refusjon fra Follorådet og Samarbeidsrådet for 
         Nedre Romerike, til sammen kr. 14 070,-, og denne forventes tilbakebetalt i 2013.

3.      Lønn til sekretariatsleder samt fagsjef følger Oslo kommunes lønnstabell. Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til      
         sekretariatsleders sykefravær første halvår samt at stillingen har vært ubesatt andre halvår.

4.      Posten ”andre driftsutgifter” omfatter:
      a. Betaling til Oslo kommune for kontorleie, kontorteknisk bistand, regnskapsføring mv.. . . . 300 000
         b. Sekretariatets løpende virksomhet, herunder innleid konsulentbistand i forbindelse med 
             sekretariatsleders sykefravær, samt felles tiltak for  Osloregionens organisasjon . . . . . . . 205 027
         c. Profilering og informasjon, herunder utvikling av elektronisk presentasjon av regionen 
             til bruk på messer som MIPIM.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 615
         d. Møteutgifter for samarbeidsrådet og styret.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 587

5.      Posten omfatter følgende prosjekter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
      a. Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 750
      b. Internasjonal profilering, tilskudd MIPIM 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 000
      c. Internasjonal profilering, omdømmeprosjekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 841
         d. Stimulering næringsklynger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 000
         g. Avisbilag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 000
         g. Samarbeid med Mälardalsrådet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 101

         Mindreforbruket på posten skyldes i hovedsak at arbeidet med innovasjonsstrategi ikke ble startet opp og 
         KOM-konferanse ikke ble gjennomført som planlagt, videre at arbeidet inn mot NTP 2014-2023 er gjennomført uten 
         konsulentbistand, at samarbeidet med Mälardalsrådet ikke resulterte i kostnadskrevende prosjekter, og at planleg
         gingen av studietur for samarbeidsalliansen ikke medførte utbetalinger i 2012.  

6.      Utgående mindreforbruk på kr. 5 106 862,- overføres til disposisjon for samarbeidsalliansen Osloregionen i 2013.  

  

Oslo, 22. februar 2013

Theis Juell Theisen
Fung. direktør
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Fylkeskommuner	
(inkl. Oslo kommune)

Oslo kommune 
Akershus fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune

Kommuner	Akershus	

Asker 
Aurskog-Høland 
Bærum 
Enebakk 
Eidsvoll
Frogn  
Fet 
Gjerdrum
Hurdal
Lørenskog  
Nannestad
Nes 
Nesodden 
Nittedal 
Oppegård 
Rælingen 
Skedsmo
Ski
Sørum 
Ullensaker 
Vestby 
Ås

Kommuner	Buskerud	

Drammen  
Hole 
Hurum 
Krødsherad
Lier
Modum 
Nedre Eiker 
Ringerike 
Røyken 
Sigdal
Øvre Eiker

Kommuner	Oppland	

Gran 
Jevnaker 
Lunner

Kommuner	Vestfold	

Hof  
Holmestrand
Horten 
Sande 
Svelvik

Kommuner	Østfold	

Aremark 
Askim 
Eidsberg  
Fredrikstad 
Halden  
Hobøl 
Hvaler
Marker 
Moss  
Rakkestad 
Rygge  
Rømskog 
Råde  
Sarpsborg 
Skiptvet 
Spydeberg 
Trøgstad 
Våler

Kommuner	Hedmark	

Eidskog
Grue
Kongsvinger
Nord-Odal
Sør-Odal
Våler
Åsnes

Medlemmer	i	samarbeidsalliansen	osloregionen	2012
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SeKReTARIATeT	FOR	OSLOReGIONeN

Rådhuset 0037 Oslo
Telefon 23 46 11 22 - Telefaks 23 46 17 43

www.osloregionen.no
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RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/1871  Arkiv: X20 &31  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/13 Formannskapet 04.06.2013 
/ Kommunestyret   
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Ringerike kommune tas til orientering 
 

Beskrivelse av saken 
 
Etter innføringen av kommunal beredskapsplikt er det nå et krav i § 14 i 
Sivilbeskyttelsesloven om at kommunene kartlegger sine sårbarheter i en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS). Denne vil ligge til grunn for kommunens planlegging og 
utarbeidelse av beredskapsplaner. 

Etter tilsyn fra Fylkesmannen våren 2013 ble det påpekt flere mangler ved dagens Risiko og 
sårbarhetsanalyse (ROS). Vedlagt følger oppdatert og utfyllende Ros-anlyse for Ringerike 
kommune. 
 

Rådmannens vurdering 

 
Ringerike kommune er en langstrakt kommune på 1553 kvadratkilometer, og med 29236 
innbyggere pr. 1. januar 2013. Demografien i Ringerike er utfordrende, med landskap som 
strekker seg fra jordbruksområdene rundt Tyrifjorden, til områder med høyfjellspreg. 

I kommunen har vi de fleste naturtyper og bosetningsmønster. Hønefoss er et trafikknutepunkt 
for jernbane, og E16 og Rv 7 går gjennom kommunen. Foruten Tyrifjorden og Steinsfjorden har 
vi flere elver og tjern. De siste årene har båttrafikken tatt seg opp, spesielt på Storelva. På 
Eggemoen er det økende trafikk med småfly og helikopter.  

De siste årene har vi sett en tendens til økning i redningsoppdrag ift. samferdsel. Flere av 
ulykkene har stort omfang som kan være utfordrende for brann- og redningstjenesten. En 
økning i transport av farlig gods på vei bidrar også til utfordringer.  

Ringerike er en av Norges største skogbrukskommuner, og ved langvarig tørke er vi utsatt for 
brann i gras, kratt og produksjonsskog. En del skogsområder er vanskelig tilgjengelig, og innsats 
mot brann vil være ressurs- og materiellkrevende.  

Kommunen har stor arbeidsinnvandring, særlig innen håndverk og landbruk. Kommunen er 
vertskommune for et relativt stort asyl transittmottak, som har stor gjennomtrekk av asylanter. 
Kommunen er også vertskommune for Ringerike omsorgssenter (mottak av mindreårige enslige 
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  Sak 75/13 s. 2 
 

   

 

asylsøkere). Likeledes er innbyggernes feriemønster endret. Mange reiser i dag til eksotiske 
strøk, også gamle/syke med nedsatt immunapparat og toleranse for smitte.  

Ringerike er vertskommune for interkommunalt legevaktsamarbeid for 6 kommuner. Dette gir 
utfordringer ved akutte medisinske hendelser i andre kommuner. Likeens er kommunen 
vertskommune for sykehuset. Det gir en endret oppfattelse av sykdom i befolkningen, økt fokus 
mot sykehus og økt krav til stabilitet i infrastrukturer. 

Ros-analysen vil fortløpende bli gjenstand for revisjon etter som kommunens 
erfaringsgrunnlag endres (som for eksempel dagens flomsituasjon). 

 
Vedlegg 
 

 Risiko og sårbarhetsanalyse 2013 
 
 
 
 Ringerike kommune, 22.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
 
Saksbehandler: Harald Lillo Pedersen/Sveinung Homme 
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     ”Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer”

 

               
 
 

 
                       RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 
                                         RINGERIKE KOMMUNE 2013 
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1 Innledning 
 

 

1.1 Bakgrunn 
Etter innføringen av kommunal beredskapsplikt er det nå et krav i § 14 i 
Sivilbeskyttelsesloven om at kommunene kartlegger sine sårbarheter i en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS). Denne vil ligge til grunn for kommunens planlegging og 
utarbeidelse av beredskapsplaner. 
 

1.2 Særtrekk ved Ringerike kommune 
Ringerike kommune er en langstrakt kommune på 1553 kvadratkilometer, og med 29236 
innbyggere pr. 1. januar 2013. 
 
Demografien i Ringerike er utfordrende, med landskap som strekker seg fra 
jordbruksområdene rundt Tyrifjorden, til områder med høyfjellspreg. I kommunen har vi de 
fleste naturtyper og bosetningsmønster. Hønefoss er et trafikknutepunkt for jernbane, og E16 
og Rv 7 går gjennom kommunen. Foruten Tyrifjorden og Steinsfjorden har vi flere elver og 
tjern. De siste årene har båttrafikken tatt seg opp, spesielt på Storelva. På Eggemoen er det 
økende trafikk med småfly og helikopter. 
 
De siste årene har vi sett en tendens til økning i redningsoppdrag i.f.t. samferdsel. Flere av 
ulykkene har stort omfang som kan være utfordrende for brann- og redningstjenesten. En 
økning i transport av farlig gods på vei bidrar også til utfordringer. 
 
Ringerike er en av Norges største skogbrukskommuner, og ved langvarig tørke er vi utsatt for 
brann i gras, kratt og produksjonsskog. En del skogsområder er vanskelig tilgjengelig, og 
innsats mot brann vil være ressurs- og materiellkrevende. 
 
Kommunen har stor arbeidsinnvandring, særlig innen håndverk og landbruk. Kommunen er 
vertskommune for et relativt stort asyl transittmottak, som har stor gjennomtrekk av asylanter. 
Kommunen er også vertskommune for Ringerike omsorgssenter (mottak av mindreårige 
enslige asylsøkere). Likeledes er innbyggernes feriemønster endret. Mange reiser i dag til 
eksotiske strøk, også gamle/syke med nedsatt immunapparat og toleranse for smitte. 
 
Ringerike er vertskommune for interkommunalt legevaktsamarbeid for 6 kommuner. Dette gir 
utfordringer ved akutte medisinske hendelser i andre kommuner. Likeens er kommunen 
vertskommune for sykehuset. Det gir en endret oppfattelse av sykdom i befolkningen, økt 
fokus mot sykehus og økt krav til stabilitet i infrastrukturer. 
 
 

1.3 Målsettinger for analysen 

 

 En tryggere kommune 
 Avdekke sårbarhet 

Side 279 av 355



5 
 

 Fokus på hendelser som er store/større enn det ordinære hjelpeapparatet takler 
tilfredsstillende, og har behov for støtte fra kommunal kriseledelse. 

 Hendelser som bør ha økt fokus i forhold til beredskapsplanlegging i form av tiltaks- 
og innsatsplanlegging 

 
Prioritering ved hendelser 

Hvis en uønsket hendelse inntreffer er det gitt føringer for hva som bør prioriteres. Dette er: 
 

1. Liv og helse 
2. Miljø 
3. Materielle verdier 

 
Det er viktigst å forebygge skader på mennesker direkte eller indirekte f.eks. gjennom luft og 
drikkevann. Videre skal miljøet vernes og da tenker vi at miljøressurser prioriteres slik: 
 

1. Sårbare naturtyper 
2. Sårbare arter 
3. Kulturlandskap 
4. Friluftsområder.  

 
Sårbarheten avhenger av type hendelse og tid på året. Etter dette er det om å gjøre å begrense 
skader på materielle verdier, slik at det økonomiske tapet for samfunnet blir minst mulig. 
 

1.4 Kriterier for sannsynlighet og konsekvens.  Metode 
Kriterier for vurdering av sannsynlighet og konsekvens bygger på det grunnlag som DSB 
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) benytter. 
 
Sannsynlighet deles inn i fire nivåer: lite sannsynlig, mindre sannsynlig, sannsynlig og meget 
sannsynlig 
Konsekvens deles inn i fem nivåer: ufarlig, en viss fare, farlig, kritisk og katastrofal. 
 
Slik konsekvensinndeling fortas for hvert av områdene: liv og helse, miljø og materielle 
verdier.  
1.3  
1.4  
 

1.5  
1.6  
 

 
Som utgangspunkt brukes følgende inndeling som er det mest brukte klassifiseringen innen 
feltet: 
 

Begrep Intervall 

Lite sannsynlig 

 

Mindre enn en gang hvert 50.år 

Mindre sannsynlig 

 

Mellom en gang hvert 10.år og en gang hvert 50.år 

Sannsynlig 

 

Mellom en gang i året og en gang hvert 10.år 

Meget sannsynlig 

 

En gang i året eller oftere 
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Konsekvensene for liv og helse, miljø og materielle verdier er vurdert etter følgende kriterier: 
 
Begrep Liv og helse Miljø 

Materielle verdier 

 

Ufarlig 

 

Få og små 
personskader 
 

Ubetydelig skade på miljøet Skader for inntil 1 mill. 

 

En viss fare  

 

Alvorlig personskade, 
dødsfall kan 
forekomme 

Miljøskader som krever 
mindre tiltak 

Skader for inntil 5 mill. 

 

Farlig 

Inntil 10 døde, inntil 
20 alvorlig 
skadde/syke 
 

Miljøskader som krever større 
tiltak 

Skader for inntil 20 mill. 

 

Kritisk 

Inntil 20 døde, inntil 
40 alvorlig 
skadde/syke 
 

Omfattende og langvarige 
skader på miljøet   

Skader for inntil 50 mill. 

 

Katastrofalt 

Over 20 døde, over 40 
alvorlig skadde/syke 
 

Omfattende og uopprettelige 
skader på miljøet 

Skader for mer enn 50 
mill. 

 
 

1.5 Definisjoner 

 

Risiko: 

Sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene (mulige virkninger) av uønskede 
hendelser. 
 
Det er viktig at det i vurderingen av risiko inngår en kunnskapsdimensjon (hva vi vet noe/mye 
om, og hva vi vet mindre om). Det vi vet mye om gjør hendelsene mer håndterbare enn det 
som det knytter seg stor usikkerhet om. 
 
Sårbarhet: 

Uttrykk for lokalsamfunnets evne til å fungere og oppnå sine mål under uforutsette 
påkjenninger. 
 
Risiko og sårbarhetsanalyser: 
Kartlegging av hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller planlegge i forhold til 
.   
Beredskapsplaner: 
Planlegging og forberedelse av handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art 
eller omfang går ut over det som regnes som normalrisiko og normalbelastning i «fredstid». 
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2 Naturbasert sårbarhet  
 

 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

 

Ufarlig 

 

En viss fare 

 

Farlig 

 

Kritisk 

 

Katastrofalt 

 

Meget 

Sannsynlig 

   
Liten 
skogbrann 
 

  

 

Sannsynlig 

 

 Flom 
Skred 
Tørke/lav 
grunnvannstand 
 

Ekstrem 
nedbør 

  

 

 

Mindre 

Sannsynlig 

 Askenedfall 
etter 
vulkanutbrudd 

Hetebølge 
over tid og 
tørke 
 

 
Stor 
skogbrann 
 
 

 

 

Lite 

sannsynlig 

 

     
 

 

 

2.1 Skogbrann  

 

Skildring av uønsket hendelse Skogbrann 
 

Årsak til hendelse Naturbasert; lynnedslag, langvarig tørke, selvantenning. 
 
Ikke tilsiktet handling; bråtebrenning, fritidsaktiviteter, 
skogsarbeid, jernbane (ordinær drift/vedlikehold av 
jernbane). 
 
Tilsiktet handling; brannstiftelse. 
 

Årsaksreduserende tiltak  Opplysningsvirksomhet. 
 Generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av 

utmark fra 15. april til 15. september. 
 Restriksjoner på skogsarbeid i tørkeperioder. 
 Flyovervåking ved skogbrannindeks >70. 
 

Sannsynlighet Meget sannsynlig 
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Konsekvensskildring Vil gi skader på produksjonsskog, verneområder, miljøet 

(forurensing), eiendom (bebyggelse). 
 

Konsekvensreduserende tiltak  Brann- og redningstjenesten har spesialutstyr for 
skogbrannbekjempelse (kjøretøy, materiell, m.m.). 

 Skogbranntropper. 
 Bistand fra skogbrannfly. 
 Slokkebistand fra helikopter. 
 Slokkeavtaler med nabobrannvesen. 
 Støtte fra Sivilforsvaret (mannskap og materiell). 
 ELS - lederstøtte ved større hendelser. 
 Jernbaneverket har beredskap med tankvogn i 

sommerhalvåret. 
 Samarbeid med de største private skogeierne. 
 Jobbe for at brann- og redningstjenesten har tilgang til 

alle skogsbilveier. 
 Registrering av ressurser som kan benyttes i 

skogbrannbekjemping (skogsmaskiner, tankbiler, 
gjødselvogner, ATV, o.l.).  

 
Konsekvensgradering En viss fare; brann i impediment. 

Farlig; brann i skog/utmark nær bebyggelse. 
Kritisk; brann i produksjonsskog. 
 
Ukjent; brann i verneområder. 
 

Klima Klimaendringer/ekstremvær kan gi økt fare for skogbrann 
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 
 

 

 

2.2 Flom 

 

Skildring av uønsket hendelse Oversvømmelse av bolig og landbrukseiendommer der 
eventuelt infrastruktur blir berørt med blant annet store 
materielle skader som følge. 
 

Årsak til hending  Snøsmelting, store nedbørsmengder(over tid) Ekstrem 
nedbør. 

 
Årsaksreduserende tiltak Vassdragsreguleringer 

 
Sannsynlighet  Store flommer er mindre sannsynlig,  

 15 -50 års intervaller. 
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 Mindre flommer er derimot sannsynlig 
 

Konsekvensskildring Store skader på jordbruksområder, veier 
 

Konsekvensreduserende tiltak  Varsling,  
 Flomsikring 
 regulering av vassdragene og 
 arealbruk som planlegges tilpasses flomfaren 

Konsekvensgradering Farlig 
 

Klima Klimaendringer vil gi økt risiko for flom. 
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 
Aktiv bruk av flomsonekart ved arealplanlegging og forebyggende tiltak i bygninger og 
flomsikringstiltak, er viktige tiltak i kommunen. 
 

Store og vedvarende nedbørsmengder kombinert med snøsmelting, eventuelt isgang. 
Fulle vannmagasin vil redusere muligheten for regulering og det kan oppstå udempet flom i 
vassdragene.  Store lokale nedbørsmengder med stor vannføring i sideelver til 
hovedvassdragene med opphoping der vannet går ut i hovedvassdraget vil også gi flom. 
 

Store flommer er mindre sannsynlig. Nye prognoser viser at større deler av året, og spesielt 
høst og vinter vil bli flomutsatt i fremtiden. Sannsynligheten for skadeflom blir vurdert som 
økende. 
 

Begnavassdraget med mange innsjøer og regulerte magasiner muliggjør styringen av 
vannføringen i vassdragene når det oppstår fare for flom, og ikke minst å redusere faren for 
storflom.  
 

Selv om Ringerike ligger slik til at to elver møtes i sentrum av Hønefoss er faren kun vurdert 
til farlig ut fra tidligere erfaring.  Vassdragsreguleringer kan redusere flomvannføringen på 
skadeutsatte strekninger.  Flom er vanskelig å forutsi, og skadene av en flom påvirkes av en 
rekke beslutninger som fattes av flere aktører. For å få risikoen for flomskader ned på et 
forsvarlig nivå må det satses på tiltak på flere områder. 
 
Arealplanlegging med mål om å unngå nyetableringer i fareutsatte områder vil være et viktig 
tiltak. Utarbeidet flomsonekart slik det foreligger i Ringerike vil være med å lette 
planleggingen i forhold til anbefalte sikkerhetsnivåer for flomutsatt bebyggelse. 
 
Bygging av flomvoller vil kunne være aktuelt på enkelte områder som Benterud, Støalandet 
og Schjongslunden. 
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2.3 Skred 

 

Vi har flere forskjellige typer skred som kommer inn under dette punktet. Det kan være 
 

 Fjellskred 
 Kvikkleireskred 
 Snøskred 
 Jordskred/løsmasseskred 

 
Topografien i Ringerike tilsier lav sannsynlighet for både snø – og fjellskred. Mulig unntak 
kan være Vikerfjell, men heller ikke her har vi erfart store snøskred. Disse områdene er derfor 
ikke gitt oppmerksomhet som et sårbarhetstema i denne analysen. 
 
Jord og løsmasseskred 

 

Skildring av uønsket hendelse Jord og løsmasseskred 
 

Årsak til hending Snøsmelting, store nedbørsmengder over tid 
Årsaksreduserende tiltak Bevare vegetasjonen og sikre naturlig drenering. 

 
Sannsynlighet Mindre sannsynlig 5- 15 års intervall 

 
Konsekvensskildring Skader på jordbruksområder, veier, infrastruktur bygg og 

eiendom. Forurensing 
 

Konsekvensreduserende tiltak Systematisk arealplanlegging og avslå søknader om 
utbygging i utsatte områder. 
 

Konsekvensgradering Farlig 
 

Klima Klimaendringer vil kunne føre til økt skredfare 
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 
Begrepene jordskred, løsmasseskred og leirskred blir ofte brukt om hverandre. 
Løsmasseskred er et samlebegrep som omfatter skred i alle typer løsmasser. Jordskred blir 
ofte brukt om skred som utløses i de løsmassene vi finner i bratt terreng (som regel 
morenejord), og omfatter altså ikke leirskred. Et jordskred er masser av stein, grus, sand og 
jord med varierende innhold av vann som er i bevegelse. Vannrike jordskred langs mindre og 
større bekker blir gjerne kalt flomskred. 
 
Det er mange faktorer som kan bidra til at løsmassene i en dalside blir ustabile slik at 
skredfaren øker. En del prosesser er naturlige, slik som forvitring som gjør det øverste 
jordlaget løsere, men menneskelige inngrep kan også i stor grad påvirke jordas stabilitet. 
Eksempler på dette ber flatehogst, overbeiting og veibygging. 
 
Alle elementene som er nevnt foran kan føre til svekkelse av løsmassene styrke, men som 
regel må det en ekstra belastning til for å utløse skredet. Denne belastningen består nesten 
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alltid av tilførsel av vann i form av regnvann og/eller smeltevann. 
 
Det var nettopp dette som utløste raset på Viul i 2000.  En stor skråning var hugget rent for 
trær som skulle brukes til ved.  Denne høsten regnet det store mengder over lengre tid, 
samtidig som en liten bekk plutselig tok endret avløp over en vei som gikk til et høyere 
liggende boligfelt. Lørdag morgen i begynnelsen november fikk så kommunen melding om 
at det hadde gått jordskred som hadde tatt med seg mesteparten av veien og var nær på å ta 
med seg to bolighus. 
 
Det er således ingen tvil om at dette kan skje igjen og regner med at hendelsen er sannsynlig 
og kan opptre hvert 5 til 15 år. Forebygging gjennom arealplanlegging og en oversikt over 
bratte områder slik at en om mulig unngår kraftig hugst. Ved store nedbørsmengder er det 
også viktig å sørge for at grøfter, stikkrenner m.m. er åpne slik at det er avløp for vannet og 
at overflatevannet ikke tar nye veier. 
 

 

Kvikkleireskred 

Skildring av uønsket hendelse Kvikkleireskred 
 

Årsak til hending Store nedbørsmengder (over tid), menneskelig aktivitet som 
gjør grunnen ustabil 
 

Årsaksreduserende tiltak Stabiliserende tiltak 
 

Sannsynlighet  Lite sannsynlig 
 

Konsekvensskildring  Tap av menneskeliv 
 Skade på jordbruksområder og bebygde områder 
 Infrastruktur 
 Bygg og eiendom.  
 Forurensing 

Konsekvensreduserende tiltak Regulering av vassdragene og planlagt arealbruk som 
tilpasset faren. 
 

Konsekvensgradering Kritisk 
 

Klima Klimaendringer og ekstremvær kan medføre økt 
sannsynlighet for slike ras/utglidninger 
 
 
 
 
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
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Kvikkleireras/utglidning utløses som oftest ved menneskelig aktivitet, men kan også utløses 
ved store nedbørsmengder. Ras kan starte av helt naturlige årsaker, men i våre dager er det 
oftest menneskelig aktivitet som forstyrer den naturlige likevekten og lager forutsetninger for 
ras. 
 
Dette kan skje ved økt belastning (oppfylling) ut mot toppen av en skråning som medfører 
økt påkjenning. Graving ved foten av skråninger svekker motholdet. Økt tilførsel av vann ut 
mot skråningen kan være risikabelt. 
 
Kvikkleire kan være ganske fast så lenge den ligger uforstyrret i grunnen, men flyter som en 
væske hvis den blir overbelastet og omrørt.  Sannsynligheten for skred vil vesentlig være 
knyttet til menneskelig aktivitet i disse områdene. Hvis en unngår slik aktivitet vil det være 
liten sannsynlighet for at det skjer skred. 
 
I motsetning til håndterbare ras i faste leirer, har man de store dramatiske kvikkleirerasene. 
Det mest karakteristiske ved slike gigantiske ras er at massene blir helt flytende under selve 
rasforløpet og kan dekke store arealer. Det gis ingen forvarsler som for eksempel langsom 
sprekkdannelse. Skredene vil derfor komme overraskende på eventuelle innbyggere i og 
omkring rasstedet og få store konsekvenser. 
 
Sikkerheten er kartlagt i de viktigste leireområdene i Ringerike kommune.  Kartleggingen er 
gjennomført med 3 forskjellige klassifiseringer. 
 
Faregradsklassifisering med alternativene:  Lav, Middels og Høy. 

Konsekvensklassifisering med alternativene: Mindre alvorlig, Alvorlig og Meget Alvorlig. 

Risikoklassifisering med alternativene: 1, 2, 3 og 4 hvor 1 er laveste risiko 

 
Denne kartleggingen ligger inne på våre kartsystemer under tema samfunnssikkerhet. 
For å unngå store ulykker er det viktig at den den informasjon og kompetanse som foreligger 
tas i bruk. 
 

 

 

2.4 Ekstrem nedbør 

 

Skildring av uønsket hendelse 
 

Ekstrem nedbør 
 

Årsak til hending Kraftig nedbør over kort tid (over 70 mm pr. døgn), gjerne 
lokalt 
 

Årsaksreduserende tiltak - 
Sannsynlighet Sannsynlig 

 
Konsekvensskildring  Kan gi store skader på skog og utmark, eventuelt på 

bebyggelse i området. 
 Forurensning 

 
Konsekvensreduserende tiltak Vedlikehold av avløpsnett, ev. bedre dimensjonering. 
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Konsekvensgradering Farlig. 

 
Klima Klimaendringer og ekstremvær medfører økt sannsynlighet 

også for helt lokale forekomster. 
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 
Store vannmengder over kort tid gir rask avrenning med store materielle skader og 
oversvømmelse i kjellere og overbelaster avløpsnettet, og sannsynligheten for at slike 
hendelser skjer vurderes å være økende. 
 
Vil kunne føre til skader på bygninger og materiell. Det kommunale avløpsnettet vil ikke ta 
unna alt vannet, sluk og kummer tetter seg til, vann renner inn i kjellere og hager og kan 
ødelegge store verdier. Ekstrem nedbør kan også føre til sørpeskred og utrasing av stein og 
jord. 
 
Oppjustering av avløpsnett, bevaring av grøntområder, forebygge gjennom å vedlikeholde 
avløp mv. I tillegg kan sikkerhetssone langs vassdrag der oppføring av bygninger ikke er 
tillatt, være et tiltak. Generell informasjonsvirksomhet kan på sikt bidra til at skadene ved 
ekstremnedbør blir mindre. 
 

 

 

2.5 Tørke/lav grunnvannstand 

 

Skildring av uønsket hendelse Tørke/Lav grunnvannstand 
 

Årsak til hending Tørr og kald periode på høst/vinter. Tidlig kulde kombinert 
med lite nedbør. Lang tørkeperiode i sommerhalvåret. 
 
 

Årsaksreduserende tiltak  
Sannsynlighet Sannsynlig 

 
Konsekvensskildring Grunnvannsbrønner kan stå i fare for å gå tomme. 

Tilknyttede husstander, institusjoner og gårdsbruk kan miste 
vannforsyningen. 
 

Konsekvensreduserende tiltak God beredskap på tilkjøring av vann til berørte. 
 

Konsekvensgradering En viss fare 
 

Klima Klimaendringer kan gi økt fare gjennom mer 
ekstremvær. 
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Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 
Grunnvannsressurser i Norge blir i stor utstrekning utnyttet i distriktene, og for små og 
mellomstore vannverk. Mulighetene for en viss utnytting av grunnvannet finnes nesten 
overalt. Grunnvann blir foretrukket som vannkilde fordi vannet er naturlig renset i grunnen 
og har oppnådd stabil kvalitet. 
 
Fra borebrønner i fjell er det ofte bare mulig å ta ut små mengder med grunnvann. Typisk 
forsyner en brønn en husstand eller noen få hytter. For enkelte bergarter, langs bergartgrenser 
eller langs større sprekkesoner det mulig å ta ut større vannmengder der en kan forsyne en 
hyttegrend eller et lite tettsted. 
 

 

 

2.6 Askesky etter vulkanutbrudd på Island 

 

Skildring av uønsket hendelse Nedfall av aske etter vulkanutbrudd på Island 
 

Årsak til hending Stort vulkanutbrudd på Island med vindretning mot Norge 
 

Årsaksreduserende tiltak  
Sannsynlighet Vulkanutbrudd i denne størrelsesorden er mindre sannsynlig, 

men dersom det skjer er det stor sannsynlighet for at 
askeskyen når Norge 
 

Konsekvensskildring Hindre flytrafikk inkludert luftambulanse og 
skogbrannhelikopter. 
 

Konsekvensreduserende tiltak God informasjon til befolkningen 
 

Konsekvensgradering En viss fare 
 

Klima Ingen kjent påvirkning 
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 
En vulkan er en geologisk formasjon, som dannes av magma som kommer nært opp imot 
overflaten. På jorda forekommer dette ofte ved kontinentalplategrensene. Prosessen starter 
når magmaen stiger opp til overflaten under en vulkan og danner et magmakammer. 
Dette kammeret blir så trykket oppover og flyter gjennom avløp på fjellsiden som lava. 
En måte å klassifisere vulkaner er hyppigheten av vulkanutbrudd. Jevnlige utbrudd 
forekommer fra en aktiv vulkan, en sovende vulkan har sjeldne utbrudd, mens en utslukket 

vulkan ikke har hatt historisk kjente utbrudd. 
 
Norge/Buskerud/Ringerike er kun utsatt ved vulkanutbrudd på Island. Vulkanen må sende 
asken rundt 6000 meter opp i luften for at den skal nå frem til Norge. Norge ligger i det 
såkalte Vestavindsbeltet. Dette er grunnen til at vi er utsatt for askeskyer fra Island. Østlandet 
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blir ikke spart for slikt nedfall. Eyjafjallajökulls på Island hadde et kraftig utbrudd i 2010 
som medførte askenedfall i store deler av Europa og i Norge. 
 

 

 

2.8 Hetebølge over tid og tørke 

 

Skildring av uønsket hendelse Hetebølge 
 

Årsak til hending Høy temperatur og tørke over tid 
 

Årsaksreduserende tiltak Ingen 
 

Sannsynlighet Sannsynlig 
 

Konsekvensskildring Fare for liv og helse, miljø og landbruk 
 

Konsekvensreduserende tiltak  God informasjon til befolkningen 
 Tilgjengelig informasjonsmateriell 
 

Konsekvensgradering Farlig 
 

Klima Klimaendringer gir økt fare for ekstremvær 
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 
Klimaforandringer medfører ulike typer helsetrusler. Risiko for uønskede hendelser med fare 
for dødsfall knyttet til hetebølger ansees derfor for å være sannsynlig. 
 
Sommeren 2010 lammet en hetebølge Europa i ukevis og drepte mange mennesker. Et nytt 
varslingssystem under utprøving vil automatisk advare myndighetene når hett og farlig vær 
er underveis. Et stillestående høytrykk med rekordvarme over flere uker kan føre til 
temperaturer opp mot 35-40 grader flere steder, og stor helsefare for syke og eldre med svak 
helse. Nyere forskning tyder på at slike dødelige hetebølger kan bli mer vanlig i framtiden. 
For ytterligere informasjon, se ny svensk studie om varmebølger og dødelighet på 
http://www.fhi.se 
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3 Virksomhetsbasert sårbarhet 

 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

 

Ufarlig 

 

En viss fare 

 

Farlig 

 

Kritisk 

 

Katastrofalt 

 

 

Meget 

Sannsynlig 

 

Liten trafikk-
ulykke  
 
Liten 
bygnings-
brann 
 
Liten 
gasslekkasje 
 
Brann- og 
bygningsskade 
på VAR- 
installasjoner 

Lite havari 
Lednings-
brudd 
 

  

 

 

 

Sannsynlig 

 

Mindre 
tunnelulykker 
 
Mindre 
Sprengnings-
ulykker 

Stor 
gasslekkasje 
 
Liten 
ulykke 
farlig gods 
 
Plante-
sykdommer 

Skrapesyke 
 
Akutt 
forurensning 
 
Stor 
trafikkulykke  
 
Stort havari 
Ledningsbrudd 

 

 

Mindre 

Sannsynlig 

 

Uønsket 
hendelse 
arrangement 
 
Sykdom på 
svin 
 
Kraft-
rasjonering 

Stor ulykke  
farlig gods 
 
Liten 
bygnings-
kollaps 
 

 
Lokal for-
urensning av 
vannkilde eller 
distribusjons-
system 

Tunnelulykke 
m/brann 
 
Stor eksplosjon 
Stor bygnings-
kollaps 
 

 

Lite 

sannsynlig 

 

  

Langvarig 
svikt 
i energi-
forsyningen 

Rabies 
 
Båtulykker 

 
Munn og 
klovsyke 
 
Sykdom på 
fjørfe 
 
Omfattende 
forurensning av 
vannkilde eller 
distribusjons-
system  
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3.1 Svikt i energiforsyningen. Strømbrudd/Strømrasjonering 

 

Skildring av uønsket hendelse Svikt i energiforsyningen. Strømbrudd 
 

Årsak til hending  Strømbrudd som følge av naturlige årsaker som flom, 
vind, stor snøfall og ekstrem kulde. 

 Strømbrudd som følge av teknisk svikt og menneskelig 
svikt.  

 Strømbrudd som følge av terror, brann og sabotasje 
 

Årsaksreduserende tiltak  Oppgradering av høyspentnettet. 
 Alternative innmatingsruter. Reservekapasitet fra Follum 

fabrikker som er tilgjengelig. Samtidig er det flere 
muligheter for å «rute» kraft alternative veier ved behov. 

 Overgang til kabler i stedet for luftstrekk. 
 

Sannsynlighet Lengre strømbrudd (over 1 uke): Lite sannsynlig 
4 timers strømbrudd må påregnes; sannsynlig 
Ved Dagmar hadde mindre enn 100 abonnenter et 
strømbrudd som varte i 4 dager. 13 % av abonnentene hadde 
et strømbrudd som varte mer enn ett døgn. 
Kommuneadministrasjon og sykehus ble ikke berørt. 
 

Konsekvensskildring Viktige funksjoner som vann, kloakk, 
data/telekommunikasjon vil i deler av kommunen bli satt ut 
av drift. Vil kunne få betydning for liv og helse, miljø og 
økonomi. Avhengig av faktorer som: 
 Varighet 
 Demografiske forhold 
 Sommer/Vinter 
 

Konsekvensreduserende tiltak  God og tidlig varsling 
 Omkoplinger 
 Nødstrømsaggregater (Felles «aggregatpool» i Buskerud) 
 

Konsekvensgradering Fra «En hvis fare» til «Kritisk» alt etter hvor lenge og 
alvorlig avbruddet er, og til hvilket tidspunkt. 

Klima   
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 
 
Det finnes 7 innmatingsstasjoner i regionen hvor det mates inn kraft til Ringerike-Krafts 
fordelingsnett i kommunen. I tillegg kan det mates begrensede kraftmengder fra: 
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 Hafslunds nett over Sollihøgda via nettet i Hole 
 Modums nett ved kommunegrensen i Nakkerud 
 Sør-Aurdals nett ved fylkesgrense i Hedalen 
 Fra kraftverkene ved Follum 

 
Det kan i tillegg mates betydelig med kraft fra egne vannkraftverk i Hønefossen og i Viul. 
 
De 7 transformatorstasjonene muliggjør kraftforsyning med full reservekraft til mest 
befolkningsrike deler av kommunen. Ved svikt i et av anleggene har de andre anleggene 
tilstrekkelig kapasitet til å overta forsyningen i de fleste lasttilfellene. Dette gjøres ved 
omkopling av forsyningen gjennom RiKs eget høyspentnett.   
 
Etter etableringen av Eikli transformatorstasjon i 2001 ble tosidig innmating til Hønefoss 
sentrum mulig, noe som i betydelig grad reduserte sårbarheten i strømforsyningen til 
Hønefoss sentrum.  
  
Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at svikt i forsyningen fra overliggende nett, 
sentralnettet (Statnett) og/ eller regionalnettet (EB Nett) vil kunne ramme flere av de 
ovennevnte anleggene samtidig og dermed vanskeliggjøre forsyningen. Hvis skader på eget 
22 kV nett skulle sammenfalle i tid med slike hendelser kan situasjonen bli krevende.  Ved 
slike situasjoner kan deler av kraftforsyningen opprettholdes ved å benytte kraftverk i 
kommunen til nødforsyning i sentrale deler av kommunen. Det er god erfaring med at dette 
fungerer.  
 
Forsyning til tynnere befolkede deler av kommunen er i større grad avhengig av at 
hovedforbindelsene i eget nett er i drift.  Sentrene Sokna, Nes og Tyristrand har primært god 
forsyning via transformatorstasjonene og kan avhengig av lastbehovet forsynes via eget nett 
ved svikt i forsyningen fra overliggende nett.   
 
I samsvar med forskrifter for beredskap foreligger det beredskapsplaner i Ringeriks-Kraft for 
å takle slike situasjoner. Planene er satt opp i samsvar med retningslinjene i KBO 
(kraftforsyningens beredskapsorganisasjon). Disse planene gjennomgås av NVE ved 
tilsynsbesøk. Herunder foreligger også detaljerte planer for rasjonering av kraft ved 
kraftmangel. Rasjoneringsplanene er basert på trinnvis eskalering.  Uprioritert kraft 
(kjelekraft) blir koblet ut først. Deretter forutsettes økonomisk rasjonering ved 
ekstremprising (kvoterasjonering). Til slutt vil roterende, sonevis utkobling kunne bli 
iverksatt etter etablert plan.   
 
I Ringeriks-Krafts beredskapsplaner er det forutsatt utstrakt kontakt med lokale, regionale og 
sentrale myndigheter i krisesituasjoner.  Her står kommunens beredskapsledelse sentralt.  
Det vil bli gitt informasjon om status og det vil bli gitt løpende oppdateringer etter hvert som 
en situasjon skulle utvikle seg. Det er videre viktig å motta informasjon om kommunens 
behov for prioritering i forsyningen i en beredskapssituasjon.  
 
Oppsummert vurderes strømforsyningen til Ringerike kommune som god med flere 
reservemuligheter ved utfall i innmatingsanleggene i store deler av kommunen. Spesielt er 
sentrale deler av kommunen inkludert Hønefoss sentrum i en god situasjon med mulighet for 
uavhengig forsyning fra egne kraftverk hvis forsyning fra sentralnett eller regionalnett skulle 
svikte.  
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Ringerike sykehus har nødstrømsaggregat for å sikre nøddrift. Det skilles mellom strøm i 
akuttfasen ved bortfall og reservestrøm som skal leveres senere og over lengre tid. Selv om 
det er opplegg for nødstrøm innebærer strømbrudd alltid en viss risiko.  
 
Flere av sykehjemmene i kommunen har egne nødstrømsaggregat, men det er fortsatt ikke 
full dekning. Bortfall av strøm kan ha store konsekvenser i sykehjemmene, da pasientene blir 
mer pleie/behandlingstrengende som en konsekvens av samhandlingsreformen.  Svært 
pleietrengende pasienter kan ha behov for apparater som er avhengig av strøm og vil blant 
annet raskt ha behov for manuell hjelp ved strømbrudd. Manglende lys kan i seg selv 
innebære en viss risiko, i tillegg vil strømbortfall i ved lave temperaturer kunne føre til 
uforsvarlig drift. 
 
Også for hjemmebasert omsorg vil strømbortfall kunne få store konsekvenser. I 
omsorgsboliger mv kan det være pasienter/klienter som er svært pleietrengende og har behov 
for elektriske apparater. Også hjemmeboende pleietrengende kan være koblet til 
hjelpeapparater som er avhengige av strøm som hjemmedialyse, oksygenapparater, 
forstøverapparater og slimsuging. For disse gruppene vil langvarig strømbrudd kunne gjøre 
det vanskelig å bo hjemme og det vil kunne være behov for ”evakuering”. 
 
Husstander som ikke har analoge fasttelefoner, men opplegg som krever strøm (isdn-telefon, 
internettelefon og lignende) vil miste kontakten utad ved et strømbrudd. 
 
Helseradionettet (Sambandet mellom AMK-sentralene, ambulansetjenesten og brannvesenet) 
er sentral for den akutte beredskapen. Nettet er delvis knyttet til det vanlige nettet i forhold til 
bruk av nødnummer og kontakt med kommuner og vil ikke fungere normalt ved strømbrudd. 
Ved utrulling av nytt Nødnett vil sårbarheten sannsynligvis reduseres. 
 
RingeriksKjøkken er ikke utstyrt med aggregat. Ferdigvarelager har alltid et volum 
tilsvarende 2-3 ukers leveranse. Ved strømbrudd over 12 timer, vil situasjonen her være 
kritisk. Dersom RingeriksKjøkken får en ukes forvarsel i forhold til kritiske situasjoner i 
kommunen vil ferdigvarelageret kunne «blåses opp» til 6 ukers forbruk. 
 
For boliger vil strømbrudd under kalde forhold om vinteren kunne bli svært alvorlig. Spesielt 
der store deler av boligmassen kun har tilgang på strøm som oppvarmingskilde. Dette gjelder 
bl.a. kommunens omsorgsboliger. Innetemperaturen i en dårlig isolert blokkleilighet vil 
synke fra 21,5 °C til 10 °C på under 12 timer ved en utetemperatur på – 20 °C.)  
 

 

 

3.2 Ulykke med transportmidler - hendelse på vei, jernbane, med luftfart 

eller på vann 

 

Skildring av uønsket hendelse Samferdselsulykke 

Årsak til hendelse Vei; hastighet, værforhold, hastighet, veistandard, slitasje, 
vedlikehold, kapasitet, kollaps bru/tunnel, brann i tunnel, 
masseutglidning, menneskelig årsak, kollisjon med vilt/fugl. 

Jernbane; slitasje, vedlikehold, kollaps bru/tunnel, 
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masseutglidning, solslyng, menneskelig årsak, brann i 
tunnel. 

Luftfart; menneskelig årsak, feil navigering, teknisk årsak, 
kollisjon med vilt/fugl, tilsiktet handling. 

Vann; hastighet, værforhold, grunnstøting, menneskelige 
forhold, feil navigering. 

Årsaksreduserende tiltak Vei; Informasjon og motivasjon, tilsyn og kontroll, 
trafikksikringstiltak, fartsgrenser, vedlikehold og 
tilstrekkelig utbedring av ulykkesbelastede veistrekninger. 
Reguleringsplaner. Oppgradering av sikkerheten i tunneler. 
 
Jernbane; vedlikehold, sikring av planoverganger, oppsett 
av gjerder, oppsyn ved ekstremvær. 
 
Luftfart; Tiltak som hindrer vilt i å komme inn på 
rullebaner. 
 
Vann; Informasjon og motivasjon, tydelige skiller mellom 
badeområder og leder, merking av grunner, forbedring av 
kartverk.  
 

Sannsynlighet 

 

Meget sannsynlig; Liten ulykke vei, bilbrann, stor ulykke 
vei, båtbrann, liten ulykke med farlig gods på vei/jernbane 
(se egen analyse for Akutt forurensing). 

Sannsynlig; Stor ulykke vei, bilbrann i tunnel, påkjørsel 
jernbaneovergang, togavsporing, liten ulykke båt, stor 
ulykke med farlig gods på vei/jernbane (se egen analyse for 
Akutt forurensing). 

Liten ulykke luftfart, havari småfly/helikopter, utglidning av 
vei- eller jernbane, liten ulykke jernbane. 

Mindre sannsynlig; Stor ulykke jernbane, luftfart, vann. 

Lite sannsynlig; Stor ulykke jernbane, luftfart, vann. 

Konsekvensskildring Liten ulykke 

<5 skadde, <5 døde, moderate til store materielle skader.  
Denne type hendelser skjer ukentlig og håndteres av brann- 
og redningsmannskapene som er på vakt. 
Ulykker med jernbane, luftfart, vann og i tunneler vil 
normalt være mer ressurskrevende enn ulykker på vei. 
 
Stor ulykke 

>5 skadde, >5 døde, store materielle skader.  
Denne type hendelser håndteres av brann- og 
redningsmannskapene som er på vakt med hjelp fra 
støttestyrke eller nabobrannvesen. 
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Beredskapsmessig bør man dimensjonere for slike hendelser 
med en frekvens på 1 -10 år. 
Førsteinnsats ved store ulykker med jernbane, luftfart og 
vann kan i stor grad håndteres med samme beredskap og 
etter samme reaksjonsmønster som for stor trafikkulykke. 
 

Konsekvensreduserende tiltak  Kompetanseheving og materielltilførsel på bistasjonene 
innen frigjøring, tunnelbrann, vannredning, førstehjelp 
og ulykker med farlig gods. 

 Slokkeavtale med andre brannvesen.   
 Årlige samøvelser med andre nødetater. 
 Utstyr for redning utenfor vei. 

 
Konsekvensgradering Liv og helse; ufarlig til katastrofalt. 

Miljø; en viss fare til katastrofalt (se egen analyse for Akutt 

forurensing). 

Materielle verdier; ufarlig til katastrofalt. 

Klima Klimaendringer kan gi ekstremvær som kan ha påvirkning 
på uønskede situasjoner. 

 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 

Ringerike brann- og redningstjeneste har slokkeavtaler med alle nabobrannvesen som sikrer 
nødvendig bistand ved store og krevende innsatser. Dette gjelder blant annet dykkertjenesten, 
hvor vi har avtaler med Drammensregionens brannvesen og Oslo brann- og redningsetat. 

Brann- og redningstjenesten har ikke egnet utstyr for å kunne håndtere en stor brann i tunnel. 

 

 

3.3. Akutt forurensning 
 

Skildring av uønsket hendelse Akutt forurensning 
Årsak til hending Utslipp, eller fare for utslipp, av farlige stoffer som følge av 

transportulykke, lagring, omlasting, bruk eller brann og 
eksplosjon. 

 Utslipp fra næringsvirksomhet/kraftverk 
 Kjøleanlegg 
 Landbruk 
 Drivstofftanker 
 Gassanlegg, herunder forbrukergassanlegg 
 Gassdrevne kjøretøy 
 Kjemisk eller biologisk forurensing 
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 Utilsiktet handling (materialtretthet, uaktsomhet ved 
håndtering, o.l) 

 Tilsiktet handling (kriminell handling eller terror) 
 

Årsaksreduserende tiltak Informasjon og motivasjon, kontroll og tilsyn, destruering av 
tanker og anlegg som ikke er i bruk, øke antall 
sikkerhetsbarrierer mot sårbare installasjoner 
 

Sannsynlighet Se merknader, kommentarer og utfyllende opplysninger 

Konsekvensskildring Ulykker med farlige stoffer kan gi meget store konsekvenser 
for liv, helse og miljøet, type stoff og mengde vil være 
avgjørende for skadeomfanget redningsmannskapene blir 
stilt ovenfor. 
 
Farlig gods deles i 9 klasser, for produksjon, transport og 
lagring. På veier og jernbane i vårt distrikt er hovedvekten 
av stoffene som transporteres i klasse 3 (brannfarlige 
væsker), klasse 2 (gasser) og klasse 8 (etsende stoffer). 
Konsekvensen for miljøet vil variere ut fra faktorer som 
nærhet til sårbare områder (f.eks. verneområder og 
vannkilder) og årstid. 
 

Konsekvensreduserende tiltak  Beredskapsplaner, 
 IUA-samarbeid (Det interkommunale utvalget not akutt 

forurensing) 
 Kompetanseheving og materielltilførsel brann- og 

redningstjenesten 
 Slokkeavtaler med nabobrannvesen, 
 Kartlegging av lagring og bruk 
 Gode innsatsplaner 
 ELS - lederstøtte ved større hendelser. 
 

Konsekvensgradering Liv og helse; ufarlig til katastrofalt. 
Miljø; en viss fare til katastrofalt. 
Materielle verdier; ufarlig til katastrofalt. 
 

Klima Klimaendringer kan gi ekstremvær som kan ha påvirkning 
på uønskede situasjoner. 
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 
Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke 
er tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven. 
 

Meget sannsynlig 

Liten gasslekkasje i forbrukergassanlegg (<400 liter), lekkasje fra tank for drivstoff eller 
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fyringsolje (<3.000 liter), lekkasje fra drivstofftank på tunge kjøretøy som følge av 
transportulykke som ikke krever evakuering av tilliggende områder, men kan kreve 
overflatesanering/oppsamling av stoff. Mindre gasslekkasje giftig- eller miljøfarlig gass eller 
lite utslipp av kjemisk eller biologisk stoff som krever evakuering av et rom eller et avgrenset 
område, ingen behov for dekontaminering av mennesker. 
 
Sannsynlig 
Stor gasslekkasje i forbrukergassanlegg (<400 liter), lekkasje fra tank for drivstoff eller 
fyringsolje (>3.000 liter), lekkasje fra transportbeholder (<20.000 liter) som følge av 
transportulykke, eller lekkasje fra lager som krever evakuering av tilliggende områder 
og/eller sanering av grunn. Større gasslekkasje giftig- eller miljøfarlig gass eller stort utslipp 
av kjemisk eller biologisk stoff som krever evakuering av et objekt, installasjon og/eller 
nabobygg, og behov for dekontaminering av <5 mennesker, og med <5 skadde/døde. 
 
Mindre sannsynlig 
Liten brann i forbrukergassanlegg eller opplag (>400 liter), liten brann i tank for drivstoff 
eller fyringsolje (>3.000 liter) med <5 skadde/døde. Liten brann i transportbeholder (>20.000 
liter) som følge av transportulykke, eller liten brann fra lager/depot som krever evakuering av 
tilliggende områder og/eller sanering av grunn, og skadeomfang <5skadde/døde. Stor 
gasslekkasje giftig- eller miljøfarlig gass eller stort utslipp av kjemisk eller biologisk stoff 
som krever evakuering av et objekt, installasjon og/eller nabobygg, og behov for 
dekontaminering av >5 mennesker. 
 
Lite sannsynlig 
Stor brann i forbrukergassanlegg eller opplag (>400 liter), stor brann i tank for drivstoff eller 
fyringsolje (>3.000 liter), stor brann i transportbeholder (>20.000 liter) som følge av 
transportulykke, stor brann i lager/depot som krever evakuering av tilliggende områder 
og/eller sanering av grunn, og skadeomfang >5skadde/døde. Større gasslekkasje giftig- eller 
miljøfarlig gass eller stort utslipp av kjemisk eller biologisk stoff som krever evakuering av 
et objekt, installasjon og/eller nabobygg, og behov for dekontaminering av >5 mennesker, og 
med >5 skadde/døde).  
 

 

3.4 Uønsket hendelse knyttet til bygning/konstruksjon, brannobjekt eller 

arrangement 

Skildring av uønsket hendelse Diverse uønskede hendelser knyttet til 
bygning/konstruksjon, brannobjekt eller arrangement. 
 

Årsak til hending Teknisk/mekanisk årsak; konstruksjonsfeil, 
materialtretthet, teknisk svikt, brann i elektrisk anlegg, 
gasslekkasje. 
 
Naturbasert; lynnedslag, flom, skred, snøfall. 
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Ikke tilsiktet handling; varme arbeider, sprengningsulykke, 
organisatorisk, menneskelig svikt, panikk ved evakuering. 
 
Tilsiktet handling; brannstiftelse, opptøyer, sabotasje, 
kriminell handling, terror. 
 

Årsaksreduserende tiltak Brann; kartlegging av utsatte objekt og grupper, 
informasjons- og motivasjonsarbeid, øvelser, feiing og 
tilsyn, håndhevelse av byggeforskrifter, risikoanalyse  
 
Bygningskollaps; informasjon- og motivasjonsarbeid, 
tilsyn, håndhevelse av byggeforskrifter, beredskapsplaner, 
kartlegging av utsatte områder. 
 
Sprengningsulykke; kontroll, plassering av 
lager/produksjonslokale, tilsyn med anleggsområder, 
risikoanalyse, dialog med entreprenører, befaring av 
anleggsområder. 
 
Uønsket hendelse ved arrangement; utarbeidelse av 
risikoanalyse, beredskapsplaner, tilsyn med arrangementer. 
 

Sannsynlighet Meget sannsynlig 

Liten boligbrann (<5 skadde), branntilløp særskilt 
brannobjekt. 
 
Sannsynlig 

Liten boligbrann (<5 skadde/døde), stor brann i særskilt 
brannobjekt,/brann i flermannsbolig, liten ulykke/kollaps 
scene/tribune (<5 skadde/døde), liten sprengningsulykke (<5 
skadde/døde). 
 
Mindre sannsynlig 
Stor brann i særskilt brannobjekt (<5 skadde/døde), stor 
ulykke kollaps scene/tribune eller bygningskollaps (>5 
skadde/døde), stor sprengningsulykke (>5 skadde/døde), 
kriminell handling eller terror som krever ressurser 
tilsvarende liten brann/ulykke. 
 
Lite sannsynlig 

Kriminell handling eller terror som krever ressurser 
tilsvarende stor brann/ulykke. 
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Konsekvensskildring Liten brann/ulykke 

<5 skadde, <5 døde, moderate til store materielle skader.  
Denne type hendelser skjer ukentlig og håndteres av brann- 
og redningsmannskapene som er på vakt. Brann/ulykker i 
særskilte brannobjekter, flermannsbolig, tett bebyggelse eller 
på steder hvor et stort antall mennesker oppholder seg vil i 
tillegg kreve innsats fra støttestyrke og/eller nabobrannvesen 
 
Stor brann/ulykke 

>5 skadde, >5 døde, store materielle skader. Denne type 
hendelser håndteres av brann- og redningsmannskapene som 
er på vakt med hjelp fra støttestyrke eller nabobrannvesen. 
Ved bygningskollaps vil det være aktuelt å be om bistand 
med Oslo brann- og redningsetat sin USAR-styrke (Urban 
Search and Rescue). 
 

Konsekvensreduserende tiltak Brann; kompetanseheving og materielltilførsel brann- og 
redningstjenesten, slokkeavtaler med nabobrannvesen, 
vedlikehold og fornying av vannledningsnettet, sikker 
vannforsyning ved strømbrudd, krav om etablering av 
brannkummer ved eiendomsutvikling, ingen utbygging i 
områder som ikke har forskriftsmessig brannvannsdekning, 
sikre tilgang for slokkemannskaper, tekniske- og 
organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekt, 
beredskapsplaner som ivaretar sikkerheten til utsatte 
brukergrupper, håndheve krav om varsling, rømningsveier 
og slokkeutstyr. 
Brann- og redningstjenesten tar med tankbil på utrykning til 
områder med dårlig brannvannsdekning. 
 
Bygningskollaps; ekstraordinære tiltak ved ekstremvær, 
kompetanseheving og materielltilførsel brann- og 
redningstjenesten, slokkeavtaler med nabobrannvesen. 
 
Sprengningsulykke; innsatsplaner for aktuelle 
objekt/anleggsområder 
 
Uønsket hendelse ved arrangement; befaring i forkant av 
arrangement, representant i stab, samarbeid med arrangør og 
politi. 
 

Konsekvensgradering  Liv og helse; ufarlig til katastrofalt. 
 Miljø; en viss fare til farlig. 
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 Materielle verdier; ufarlig til katastrofalt. 
 

Klima Klimaendringer kan gi ekstremvær som kan ha påvirkning 
på uønskede situasjoner. 
 
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 
 

 

3.5 Dyresykdommer 

Skildring av uønsket hendelse Omfattende sykdomsutbrudd blant 
dyrebestander/besetninger. 
 

Årsak til hending Sykdom som kan ramme en husdyrbesetning blant annet på 
grunn av kommersialisert landbruk, eller spredning fra blant 
annet villfugl (fugleinfluensa) 
 

Årsaksreduserende tiltak  Forebyggende tiltak, tilsyn. 
 Liten kunnskap om dyresykdommer, zoonoser, 

smittebeskyttelse og regelverk kan føre til at personer i 
ren uvitenhet kommer i skade for å spre smitte. Det er en 
stor utfordring å gi tydelig og god informasjon. 

 Fokus på hygiene etter omgang med husdyr og 
håndtering av slakt. 

 God informasjon i forhold til reisevirksomhet med dyr 
 Vaksinasjoner 
 

Sannsynlighet Gruppe A-sykdommer (f eks svinepest, rabies og blåtunge): 
Noe sannsynlig 
Gruppe B-sykdommer (f eks salmonella, kverke (hest)): 
Meget sannsynlig 
 

Konsekvensskildring Enkeltpersoner vil kunne bli utsatt for fare/smitte.  
Fare for store økonomiske tap 
 

Konsekvensreduserende tiltak  Varsling, 
 Beredskapsplaner 
 Isolasjon av grupper av befolkningen 
 Stansing av møtevirksomhet 
 
Ved utbrudd av alvorlige smittsomme dyresykdommer og 
zoonoser kan konsekvensene bli svært store dersom ikke 
sykdommen oppdages tidlig og tilfellet rapporteres allerede 
på mistanke. Ved munn- og klauvsjukeutbruddet i 
Storbritannia i 2001 gikk det lang tid (tre uker) fra første 
syke dyr ble registrert til situasjonen ble håndtert som et 
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munn- og klauvsjuketilfelle. Dette sammen med den 
utstrakte forflytningen og omsetningen av dyr gjennom 
livdyrmarkeder, gjorde at myndighetene kom på etterskudd 
og konsekvensene ble enorme.  
 

Konsekvensgradering Munn- og klovsyke: 

Katastrofale økonomiske konsekvenser 
 
Skrapesyke:  

Alvorlige økonomiske konsekvenser 
 
Salmonella:  

En viss fare (inntil 10 mill. kr) 
 
Sykdom på svin: 

En viss fare (inntil 10 mill. kr) 
 
Rabies:  

Alvorlige, vil forringe den generelle 
smittevernberedskapen 
 
Sykdom på fjørfe: 

Med de nye virusvariantene 
(fugleinfluensa) vil dette være katastrofalt   
 

Klima Klimaendringer medfører at smittsomme sykdommer som 
for få tiår siden bare fantes i varme strøk, nå også er aktuelle 
i Norden. 
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 
Mattilsynet har det faglige og forvaltningsmessige ansvaret for bekjempelse av 
dyresykdommer. Ved store sykdomsutbrudd, - utbrudd av alvorlige, smittsomme 
dyresykdommer - og zoonoser, kan Mattilsynet ha behov for bistand fra andre statlige og 
kommunale myndigheter. 
 
Situasjonen med hensyn til smittsomme dyresykdommer og zoonoser i Norge er god. 
Det er flere årsaker til dette, men de viktigste begrensende faktorene for sykdommer på 
produksjonsdyr er effektive overvåkningsprogrammer, gode rapporteringsrutiner, 
næringsstruktur som medfører lite innenlands forflytninger - og lite import av levende dyr. 
Importen av produksjonsdyr har den senere tiden vært liten fordi Norge gjennom 
overvåkning og kontrollprogrammer har kunnet dokumentere fravær av viktige sykdommer, 
og derigjennom også har kunnet kreve karantene og prøvetaking av importdyr. 
 
Det kan være svært ressurskrevende og i noen tilfeller umulig, å bekjempe smittsom 
dyresykdom når den først har etablert seg i et område. Dette gjelder særlig for sykdommer 
der viltet kan være smittereservoar; f eks rabies (rev), fugleinfluensa (ville fugler) og 
svinepest (villsvin).  
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Samfunnsutviklingen med økt internasjonal handel med næringsmidler og import av 
utenlandsk arbeidskraft, er faktorer som medfører økt risiko for spredning av sykdommer. 
Folks stadig økende reisevirksomhet bidrar også til raskere spredning av zoonoser som nå 
hyppig opptrer som truende, verdensomspennende sykdomsutbrudd – pandemier (f.eks. 
fugleinfluensa og svineinfluensa). Reisevirksomheten har utviklet seg til reiser over lengre 
avstander enn før og til verdensdeler med sykdommer som er ukjente for norske myndigheter 
og helsepersonell. At sports – og kjæledyr er med på feriereiser, eller kjøpes i utlandet 
innebærer risiko for at smitte kommer med hjem som ”nissen på lasset”. Handel med levende 
dyr gjennom internett øker, men er ikke å anbefale hvis man ikke kjenner selgeren, siden det 
ved netthandel er vanskeligere å avsløre useriøse selgere enn når kontakten skjer ansikt til 
ansikt. 
 
At Norge og Skandinavia er ”høykostland” medfører at folk fristes til å smugle både varer og 
levende dyr. Norske og svenske tollmyndigheter har avdekket tilfeller der valper uten 
helsepapirer er forsøkt smuglet inn. Dette skjer fordi prisdifferansene er store og 
strafferammene lave i forhold til alternative smuglervarer. Smugling innebærer risiko for 
innslepp av sykdommer. Sykdomsrapportering blir ofte utsatt og epidemiologisk utredning 
vanskelig, når det ligger straffbare forhold i historikken. 
 
I forbindelse med politisk og religiøs fanatisme kan terrorhandlinger med spredning av 
smittestoff dessverre være aktuelt. Dersom eksempelvis miltbrannsporer skulle bli spredt, 
kan dette få katastrofale følger for et stort antall dyr og mennesker. 
 
Å beregne sannsynligheter for uønskede hendelser er vanskelig når det gjelder smittsomme 
sykdommer og zoonoser. Dette fordi mange av de nevnte faktorene raskt endres av grunner 
som norske myndigheter har liten eller ingen innflytelse på. Dyrehelsesituasjonen i andre 
land kan endre seg mye på kort tid og dette kan medføre total endring av premissene for 
sannsynlighetsberegninger. Mattilsynet bruker Veterinærinstituttet som faglig 
forvaltningsstøtte til beregning av sannsynligheter, men tallene vil i mange tilfeller bygge på 
usikre forutsetninger. 
 

 

3.6 Plantesykdommer 

Skildring av uønsket hendelse Planteskadegjørere får rotfeste i norsk fauna 
 

Årsak til hending Import, naturlig spredning 
 

Årsaksreduserende tiltak Forebyggende tiltak, tilsyn. Følgende tiltak kan vurderes: 
 Begrensinger i transport av skogsutstyr inn og ut fra 

etablerte soner 
 Det er krav om å rydde alle nåletrær i områder med 

påvisninger. Kartlegge betydning 
 for verneområder, rødlistearter osv. 
 Finne forbrenningsanlegg som kan ta i mot skogsavfall 

til forbrenning 
 

Sannsynlighet Sannsynlig 
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Konsekvensskildring Angrep på naturlig flora 
 

Konsekvensreduserende tiltak  
Konsekvensgradering  

 
Klima Klimaendringer kan føre økt spredning av plantesykdommer 

 
 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 
I løpet av det siste 10-året har det vært en rekke større utbrudd av karanteneskadegjørere i 
Norge. I de fleste tilfellene har skadegjørerne blitt bekjempet, men det har ført til store 
kostnader for både bransjen og det offentlige. 
 
Karanteneskadegjørere er planteskadegjørere som kan være vanskelig å bekjempe, og som 
kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, nærmere bestemt miljømessige og 
økonomiske konsekvenser hvis de får etablere og spre seg. Forekomst av 
karanteneskadegjørere i et land kan dessuten skape vanskeligheter ved eksport av planter og 
plantedeler til andre land.  
 
I tillegg til å hindre innførsel til Norge er det også viktig å hindre videre spredning av 
karanteneskadegjørere, som er etablert i Norge. 
 
Et viktig mål med Mattilsynets tilsyn på plantehelseområdet er å redusere faren for 
introduksjon og spredning av karanteneskadegjørere, effektivisere utrydding av disse, 
redusere behovet for bruk av plantevernmidler, redusere private og offentlige tap og 
kostnader ved utbrudd og legge til rette for eksport av plantemateriale. Selv om Mattilsynet 
har det faglige og forvaltningsmessige ansvaret vil det kunne oppstå situasjoner som vil 
berøre fylkesmannens og kommunenes ansvarsområder. 
 
Handelen med planter i Norge er økende. En konsekvens av det er at også import av levende 
planter til Norge har økt. Endringer i handelsmønsteret har også økt sannsynligheten for å 
importere planteskadegjørere som har opphav i mer fjerntliggende strøk, eks Asia, økt. 
Plantemateriale som emballasje eks, trekasser, trepaller m.fl. kan også føre med seg viktige 
planteskadegjørere. De viktigste skadegjørerne er skadegjørere som angriper naturlig flora.  
 

 

3.7 Avløp og renseanlegg   

Skildring av uønsket hendelse Akutt lokal forurensning 
 

Årsak til hending Langvarig strømutfall 
Mekaniske eller elektronisk havari av styringssystemer 
Brudd på ledningssystem 
Massive overløp fra ledningsanlegg 
Innbrudd 
Hærverk 
Terror eller terrorlignende anslag. 
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Årsaksreduserende tiltak Risikovurderinger før anlegg bygges. 
Sikringstiltak i fysiske anlegg, godt vedlikeholdsnivå på 
anlegg og infrastruktur 
 

Sannsynlighet Meget sannsynlig: Lite ledningsbrudd/havari 
Sannsynlig: Omfattende ledningsbrudd/havari 
 

Konsekvensskildring Avbrudd i borttransport og rensing av kloakk gir akutt 
forurensning lokalt og kan ha regionale konsekvenser for 
drikkevannskilder nedstrøms i vassdraget.  
 

Konsekvensreduserende tiltak Strømbrudd:  
 Faste og mobile nødaggregater 
 
Akutt forurensning:  
 Varslingssystem via sms/tale til mobil og fasttelefon. 
 
Havari og ledningsbrudd:  
 Lagerføre kritiske reservedeler 
 

Konsekvensgradering En viss fare;  
Farlig; Brann og bygningsskade 

Kritisk; Havari, ledningsbrudd og strømbrudd 
 

Klima Klimaendringer (akutt) kan medføre situasjoner som 
resulterer i akutt forurensing. 
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 
Akutt lokal forurensning fra avløp- og renseanlegg kan finne sted ved langvarig strømutfall, 
mekaniske eller elektronisk havari av styringssystemer, ved brudd på ledningssystem eller 
også ved massive overløp fra ledningsanlegg som følge av ekstrem nedbørintensitet. 
 
Ringerike kommunes renseanlegg og innsamlingssystem i de mindre tettstedene (Nakkerud, 
Tyristrand, Sokna, Hallingby, Ringmoen og Nes) er små og vil påvirke avgrensede 
geografiske områder og et begrenset antall mennesker. 
 
Innsamlingssystemet i Hønefoss og omegn og Monserud renseanlegg behandler over 3 mill.  
m3 /år og har større konsekvenser ved havari/strømstans. Felles for de fleste overløp og 
renseanlegget er at de munner ut i Begna, Randselva eller Storelva og dermed konsentrerer 
mulige utslipp på strekningen Hønefoss-Tyrifjorden. 
 
Risikoen for slike hendelser vurderes som ”Mindre sannsynlig” med gjentakelsesfrekvens  
15-50 år. Konsekvensene vurderes som ”En viss fare” med noen skadde og et økonomisk tap 
i størrelsen 1-5 mill. 
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3.8 Brudd i vannforsyning   

Skildring av uønsket hendelse Brudd i vannforsyningen 
Årsak til hending Naturbasert; Økning i jern/mangan i grunnvannskilde, 

storm, skred eller flom. 
 

Ikke tilsiktet handling; Strømbrudd, farlige stoffer i 
kilde/distribusjonssystem, brann eller fysisk bygningsskade, 
innlekking av avløpsvann i drikkevannsystem, havari i 
maskiner eller styresystem samt ledningsbrudd i 
hovedledninger. 
 

Tilsiktet handling; Innbrudd, hærverk, terror eller 
terrorlignende anslag. 
 

Årsaksreduserende tiltak  Risikovurderinger før anlegg bygges. 
 Sikringstiltak i fysiske anlegg, godt vedlikeholdsnivå på 

anlegg og infrastruktur. 
 Kontroll med fyllmasser nær vannkilder og uttak av 

grusmasser som kan ødelegge barrierene. 
 

Sannsynlighet Meget sannsynlig: Lite ledningsbrudd/havari 
Sannsynlig: Omfattende ledningsbrudd/havari 
 

Konsekvensskildring Avbrudd i vannforsyning medfører bortfall i drikkevann, 
bortfall av sanitærvann som transportmedium for kloakk 
samt bortfall av brannvann. 
 
Mangel på hygienisk sikkert vann til drikke, matlaging og 
personlig hygiene øker sterkt risiko for sykdomsspredning. 
 
Avbrudd i borttransport og rensing av kloakk øker risiko for 
bakteriell forurensning. 
 
Manglende brannvannsdekning reduserer evnen til å 
slokke/begrense brann. 
 

Konsekvensreduserende tiltak Strømbrudd: 
 Faste og mobile nødaggregater 
Forurensning kilde/distribusjonssystem: 
 Varslingssystem via sms/tale til mobil og fasttelefon. 

 
Havari og ledningsbrudd:  
 Lagerføre kritiske reservedeler 
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Konsekvensgradering En viss fare; Brann og bygningsskade 
Farlig; Havari, ledningsbrudd og strømbrudd 
Kritisk; Forurensning kilde/distribusjon 
 

Klima Klimaendringer (akutt) kan medføre situasjoner som 
resulterer i brudd i vannforsyningen. 
 
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 
 
Kommunale vannverk er sikret mot forurensning gjennom klausulering av vannkilde og 
hygieniske barrierer etter krav i ”Drikkevannsforskriften” (FOR 2001-12-4 nr. 1372.) 
ROS-analyser gjennomføres på temaene Kilde, Inntak, Behandlingsanlegg og 
Distribusjonsanlegg (KIBD). Vannforsyning fra grunnvannsbrønner gir høy grad av 
beskyttelse mot mikroorganismer og bakterier fra råvann, og analyserte hendelser på tema 
kilde, inntak og behandlingsanlegg har enten lav sannsynlighet og/eller liten konsekvens. 
Distribusjonsnettet er sårbart på særlig 2 områder: 
 

1) Svikt i leveranse som følge av brudd på ledninger. 
2) Innlekking av forurenset vann med sykdomsfremkallende organismer. 

 
Gjennom Hovedplan vann er risikomomenter identifisert og prioriterte tiltakslister for 
planperioden utarbeidet med sikte på å redusere risiko for uønsket hendelse og 
konsekvensnivå dersom uhellet likevel skjer. 
 
Det er mange private vannverk i kommunen, de flest av disse er små < 50 personer. 
Kommunen vil kunne bidra med vann fra tank ved avbrudd i forsyningen ved disse. Unntaket 
er Tyristrand vannverk som forsyner Tyristrand/Nakkerudområdet med mange hundre 
abonnenter – her kan kapasitetsproblemer oppstå. 
 
Totalvurderingen er at brudd i vannforsyningen eller sykdom spredt med drikkevann er i 
gruppen ”mindre sannsynlig” med gjentakelsesfrekvens 15-50 år. Konsekvensgruppen er ”En 
viss fare” med noen skadde og et økonomisk tap i størrelse 1-5 mill. 
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4 HELSEBEREDSKAP, SMITTSOMME SYKDOMMER OG EPIDEMIER 
Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

 

Ufarlig 

 

En viss fare 

 

Farlig 

 

Kritisk 

 

Katastrofalt 

 

 

Meget 

sannsynlig 

Årlig 
influensa 
 

Enkelttilfelle av 
alvorlig allmenn 
farlig, smittsom 
sykdom som: 
 Legionella 
 Tuberkulose 

   

 

 

 

 

Sannsynlig 

  Større utbrudd av 
alvorlig smittsom 
sykdom som f.eks. 
tuberkulose. 
 
Omfattende 
influensautbrudd. 
 
Radon 
 

  

 

Mindre 

sannsynlig 

 

  Større utbrudd av 
legionella 

 Pandemisk 
influensa 

 

Lite 

sannsynlig 

 

     

 

4.1 Helse og sosial beredskap 

Skildring av uønsket hendelse Plutselige hendelser som uvarslet avgjørende påvirker enkelt 
individer eller gruppers mestringsevne. 
 

Årsak til hending  Selvmord, uventede dødsfald, plutselig spedbarnsdød, 
mord 

 Vold, ran 
 Uhell (trafikk, fritidsaktiviteter) med skade/død. 
 Terror. 
 Brann, ras, flom og ulike naturkatastrofer. 
 

Årsaksreduserende tiltak Ulike og til dels lite spesifikke for dette området.  
Velfungerende primær helsetjeneste, inkl. psykisk helsevern. 
Velfungerende spesialisthelsetjeneste med godt samarbeid. 
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Sannsynlighet Sannsynlig. Daglig forekommende begivenheter, men typisk 
uten behov for omfattende og koordinert bistand. 
 

Konsekvensskildring  Enkelt individer, i noen tilfelle større grupper og 
lokalsamfunn rammes av en enkeltstående hendelse som 
uvarslet og i avgjørende omfang reduserer 
mestringsevnen og gir et akutt behov for bistand psykisk, 
sosialt og helserelatert. 

 Økonomisk belastende for enkelt individer 
 Omdømme bygging for kommunen 

 
Konsekvensreduserende tiltak Lett tilgjengelig akutt medisinsk allmennlegetjeneste og 

kriseteam (psykososial bistand).  
 

Konsekvensgradering Alvorlig for enkelt individer/grupper.  
 

Klima Ikke relevant 
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 

Viser til Ringerike Kommunes «Beredskapsplan helse», «Beredskapsplan legevakt» og «Plan 
for kriseteam». 
Dette er «hverdagskriser», som rammer enkelt individer og grupper i samfunnet. Behovet for 
bistand avhenger av hendelsens karakter og omfang, av de berørtes evne til å håndtere 
hendelsen og den enkeltes nettverk.  
 

Omfang:  

Legevakten hadde i 2012 ca. 4500 legekonsultasjoner. Fastlegen er sentral som helseaktør i 
forhold til enkeltindividet. Spesialisthelsetjenesten skal bistå kommunen, når det etter en 
begivenhet er behov for oppfølging og bistand fra spesialist Det er ikke mulig å skille ut 
konsultasjoner og sykebesøk fra disse tjenester, som er relatert til enkelte hendelsestyper, og 
vi har derfor ikke tall som beskriver omfanget. 
 

Kriseteamet hadde i 2012 i alt 14 utrykninger. Det omhandler bistand ved akutte hendelser 
som plutselig spedbarnsdød, selvmord, ran, brann, trafikk uhell, akeuhell. Antall berørte har 
vært fra få til over 100. Bildet har vært stabil siden oppstart av nåværende organisering i 
2010. Kriseteamet er organisert som del av hjemmetjenesten, og aktiveres av politiet eller 
legevakten ved behov for bistand. Kjernegruppen er sykepleiere i hjemmetjenesten, som alle 
er dedikerte til oppgaven. De avgjør omfanget av bistand fra andre faggrupper; typiske 
eksempler er helsesøster og prest. Kriseteamet ledes av en koordinator, som også er leder av 
styringsgruppen, som fungerer som et koordineringsorgan for kriseteamet (deltakere: politi, 
prest, brann, legevakt, kriseteam, helsesøster).  
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Særlige forhold 

Ringerike kommune er vertskommune for følgende institusjoner, og som øker behovet for 
tilgjengelig psykososialt og allmenn medisinsk beredskap: 
 

- Utdanningsinstitusjoner: Høgskolen i Buskerud, Videregående skoler, 
Folkehøgskolen. Ved skolene er mange unge mennesker fra hele landet og utlandet 
samlet; alle utenfor sin normale sosiale og familiære nettverk.  

- Ringerike Fengsel er et høg sikkerhets fengsel med 160 plasser. Innsatte i norske 
fengsler har en dokumentert redusert generell helseprofil. 

- Hvalsmoen transitt mottak. Er landets største transittmottak, med plass til mer enn 
400 asylsøkere. Det er en arena med grobunn for helse og psykososiale utfordringer. 

- Interkommunalt krisesenter 
 

 

4.2 Smittsomme sykdommer via næringsmidler, - herunder vannbåren 

smitte 

Skildring av uønsket hendelse Smitte via næringsmidler (vann, mat), som rammer større 
befolkningsgrupper. 
 

Årsak til hending Inntak av næringsmidler (vann, mat) som inneholder 
sykdomsutløsende mikroorganismer eller toksiner. 
Kan være utløst av forurensede råvarer, eller forurensning 
under tilberedning/servering, inkl. smitte fra smittebærer. 
 

Årsaksreduserende tiltak  Hånd og kjøkken hygiene 
 Optimal vannforsyning (kilde, og rørsystemer) 
 God kontroll med produksjon, tilberedning, oppbevaring 

og servering av næringsmidler. God kontroll med 
vannkilder. 

 Kompetanse i flere grupper personell og hos innbyggere. 
 

Sannsynlighet Meget sannsynlig 
 

Konsekvensskildring  Ofte selvbegrensende med redusert varighet. 
 Enkelt personer og grupper kan bli svært syke, inkl. med 

behov for sykehus innleggelse, risiko for varige men og 
død. 
 

 Omfattende sporingsarbeid, økonomisk belastende  
 Frykt i befolkningen  
 Fravær fra jobb og skole. 

Side 310 av 355



36 
 

 Vil kunne lamme samfunnsfunksjoner. 
 

Konsekvensreduserende tiltak  Tidlig diagnostikk og behandling. Utredning og sanering 
 Gode samhandlingsrutiner med mattilsynet og 

folkehelseinstituttet 
 Håndhygiene  
 Isolasjon av syke 
 

Konsekvensgradering Farlig 
 

Klima Klimaendringer vil påvirke smittefloraen. 
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 
Ved utbrudd av næringsmiddel båren sykdom samarbeider kommunen med 

 Mattilsynet (www.mattilsynet.no) 
 Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) 

 
Andre kommunale aktører er: Teknisk tjeneste (vann, kloakk), Landbrukskontoret.  
Viser til «Beredskapsplan Helse» (2012) og «Smittevernplan» (2009). 
 
Beskrivelse 

Mattilsynet er sentral i arbeid med alle næringsmiddelbårne sykdommer, og reguleres av eget 
regelverk. Mattilsynet har ansvar for kontroll og oppfølging av dyrehold (forproduksjon, 
dyrehold, håndtering av råvarer) og mathygiene (bearbeiding), i alle produksjonsledd fram til 
servering.  
 
Helsetjenesten har ansvar for de enkelte syke og for den delen av sporingsarbeidet som er 
relatert til individer. Folkehelseinstituttet er en sentral samarbeidspartner. 
 
Eksempler på matbåren smitte er:  

Norovirus infeksjon. Vinteren 2012 ble en stor gruppe gjester ved et hotell på 
Østlandet og et hotell i Oslo syke etter å ha spist muslinger; det skyldtes norovirus 
smitte i muslinger. I våren 2007 ble en håndballturnering avlyst i en liten 
vestlandskommune. Det skyldtes uheldig håndtering av mat servert på hotellet før 
turneringen. I en gruppe gjester var en syk av norovirus, personalet ble smittet – og 
bar smitten videre via mat og berøringsflater i hotellet. Vinteren 2012 ble avdelinger 
ved et sykehus i Oslo steng pga. norovirus infeksjon. Personale og pasienter ble syke, 
slik driften ikke kunne opprettholdes. Det var uforsvarlig å ta i mot pasienter, dels 
pga. manglede driftsmulighet, dels pga. smittefare.  Norovirus er veldig smittsomt, og 
smitter mellom mennesker. 
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E.coli infeksjon. Vinteren 2012 ble en stor gruppe gjester ved et hotell på Ringerike 
syke etter å ha spist eggerøre. Det skyldes turistdiare bakterien ETEC (en ecolitype), 
som sandsynlig ble introdusert i eggerøren via gressløk, som var kraftig infisert med 
bakterien. 
 

Særlige forhold 

Ringerike kommune har flere institusjoner, som håndterer matvarer, eks.: 
 

 Hoteller, restauranter, cateringfirmaer, cafeer og gatekjøkkener 
 Ringeriks Kjøkken, er Ringerike kommunes eget storkjøkken som betjener alle 

matserveringer i pleie og omsorgstjenesten, samt enkelt serveringer. 
 Ringerike Sykehus 
 Institusjoner : sykehjem, barnehager og skoler. Transitt mottak Hvalsmoen. 
 Matvarebutikker, dels stormarkeder, dels detaljbutikker. 

 

Vann 

Vann er en særlig sårbar kilde til smittsomme sykdommer, eksempelvis legionella, e-coli, 
giardia. Samarbeid med Teknisk tjeneste er derfor sentralt ved mistanke om vannbåren 
smitte. Vann forsyning er en av vårt samfunns mest sårbare områder.  
Årsaker til forurensning av drikkevann kan være: 
 

 Forurensning av vannkilde 
 Forurensning av vannføring (f.eks. lekkasje fra avløpsledning i drikkevannsledning, 

feilkobling fra industribedrifter) 
 Forurensning pga. utslipp, f.eks. uhell ved transport av farlig gods, flom, ras og 

lignende. 
 Langvarig strømbrudd  

 
I Ringerike har vi i dag svært godt vann. Det skyldes i hovedsak  en veletablert 
grunnvannskilde på Kilemoen. Der er i dag arbeid på gang for å finne fram til supplerende 
vannkilde, dels i tilfelle av svikt i hovedvannkilden, dels i tilfelle av plutselig økt behov for 
vann (se avsnitt relatert til vann).  
 
Tiltak for å forebygge smitte fra vannforsyning er bla.: 

 Sikring av nedslagsfelt rundt drikkevannskilder. Sikre 2 hygieniske barrierer.  
 Sikre ledningsnett for vann (obs. vannrør fra før 1970 ligger sammen med 

kloakknettet).  
 Gode driftsrutiner. Kontroll av drikkevannskvalitet. 
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4.3 Smittsomme sykdommer, - epidemier, pandemier 

Skildring av uønsket hendelse Utbrudd av smittsomme sykdommer, som oppfattes kritiske 
for grupper i befolkningen og/eller i et omfang som påvirker 
viktige samfunnsfunksjoner. 
 

Årsak til hending Eksponering av befolkningen for en allmenn farlig smittsom 
sykdomsfremkallende mikroorganisme. Smitte kan skje: 
 Direkte kontakt, nærkontakt, dråpesmitte 
 Smitte via matvare, drikke, avføring, blod, forurenset 

miljø. 
 

Årsaksreduserende tiltak  Høy vaksinasjonsdekning i befolkningen, inkl. 
asylsøkere, eldre, rusmisbrukere, andre risikogrupper 

 Håndhygiene, renhold. 
 Gode sosiale rammebetingelser: næringstilstand, 

boforhold 
 Overvåking av sykdommer og smitteførende kilder  
 Vann hygiene (temperatur, rørsystemer) 

 
Sannsynlighet Meget sannsynlig 

 
Konsekvensskildring  Alvorlig sykdom hos enkelt individer eller grupper, med 

risiko for varige men og død. 
 Utbredelse i store befolkningsgrupper med påvirket 

samfunnsfunksjon, inkl. helsetjenesten. 
 Økonomisk eksklusiv behandling, sporing og 

begrensende tiltak 
 

Konsekvensreduserende tiltak  Behandling og isolasjon av syke. Smitteregime i omgang 
med syke. 

 Vaksinasjon, evt. forebyggende behandling (f.eks. 
meningitt/hjernehildebetennelse) 

 Håndhygiene. 
 Unngå større forsamlinger 
 Karantene bestemmelser 
 

Konsekvensgradering Alvorlig 
 

Klima Klimaendringer vil antagelig kunne påvirke utbredelsen av 
enkelte sykdommer, men er lite utredet. 
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
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Ved utbrudd av allmennfarlige smittsomme sykdommer samarbeider kommunen med: 

 Folkehelseinstituttet (www.fhi.no): har ansvaret for overvåking av sykdom hos 
mennesker, rådgiving, og vaksineberedskap, inkl. kontakt med internasjonale miljøer.  

 Helsedirektoratet (www.helsedirektoratet.no): har overordnet nasjonalt ansvar for 
koordinering og veiledning ved utbrudd av smittsomme sykdommer med nasjonalt 
trusselbilde. 

 Mattilsynet (www.mattilsynet.no): ansvar for næringsmiddelsikkerhet (mat og vann), 
fra produksjonsledd til servering.  

 Veterinærinstituttet: har ansvar for dyresykdommer, fjærkre og villfugl.  
 

Viser til Ringerike kommunes: «Beredskapsplan Helse» (2012) og «Smittevernplan» (2009). 
En epidemi betegner en sykdom som sprer seg raskt i en befolkningsgruppe. 
Sykdomsutbruddet regnes som en epidemi dersom tallet på nye sykdomstilfeller blir doblet 
på en uke. En epidemi som sprer seg over store deler av verden blir kalt en pandemi. 
 
Smittsomme sykdommer representerer et bredt spekter av vidt forskjellige sykdommer og 
forløp, spredningsmønstre og tiltaksmuligheter. I ROS analysen gis et generelt overblikk, 
med enkelte eksempler til illustrasjon. 
 
Beskrivelse  

En erkjent stor risiko i dag er relatert til reiseaktivitet og befolkningsmigrasjon:  
 Via smittebærere, som bringer sykdommer til landet, som vi enten har betraktet som 

svært sjeldne (f.eks. tuberkulose, der Norge i 2010 avviklet rutine screen og 
vaksinasjon av barn og unge med henvisning til at sykdommen er utryddet). Det er nå 
en økt forekomst bl.a. relatert til arbeidsinnvandring/flyktninger, asylsøkere. Vi ser 
også problemstillinger som ikke har vært en utfordring tidligere (f.eks. 
motstandsdyktige bakterier som MRSA). 

 Via arbeidsinnvandring, flyktninger og asylsøkere, der befolkningens grunnhelse og 
vaksinasjonsstatus ikke er lik den norske (redusert vaksinasjonsdekning for f.eks. 
meslinger, har resultert i utbrudd av meslinger i større befolkningsgrupper i Oslo i 
2011).  

 Pga. økt reisevirksomhet (f.eks. raskere og mer tilfeldig spredning av influensa ved 
epidemier, importering av smittsomme sykdommer). 
 

Klima som faktor i forhold til smittsomme sykdommer i Norge er lite utredet. Det er kjent at 
noen sykdommer sprer seg ut i nye miljøer og som kan være relatert til klimaendring: F.eks.: 
mygg, som bærer smittsomme sykdommer nå har etablert seg uten for tradisjonelle 
risikoområder.  
 
Særlige forhold 

Ringerike kommune er vertskommune for: 
 Hvalsmoen transitt mottak og boliger for mindreårige asylsøkere. Representerer en 

betydelig arena for spredning av smittsomme sykdommer. Stor gruppe ikke 
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vaksinerte beboere. 
 Ringerike Sykehus. Alvorlig syke fra egen og nærliggende kommuner vil bli innlagt 

på lokalsykehus; en stor gruppe av ansatte er hjemmehørende i Ringerike Kommune. 
 Arbeidsinnvandring, i forhold til smittsomme sykdommer spesielt fra Øst-Europa. 

Det er bl.a. arbeidskraft i landbruk og byggindustri.  
 Ringerike Fengsel. Økt forekomst av flere kroniske smittsomme sykdommer blant 

innsatte. 
 

Beskrivelse av mal for håndtering av utbrudd av smittsomme sykdommer 
Felles for alle smittsomme sykdommer er at de krever et SMITTESTOFF. Det må være en 
bakterie, virus eller annen mikroorganisme til stede, for at smitten kan forekomme. Dette 
smittestoffet må bæres av en SMITTEBÆRER. For å bli til en allmenn farlig smittsom 
sykdom må smittestoffet kunnes spres fra smittebæreren – dvs. det må ha en 
UTGANGSPORT; en TRANSPORTVEI og en INNGANGSPORT hos et individ, som kan 
være SMITTE MOTTAKER.  
 
Tiltak for å begrense smitte rettes mot hvert trinn i denne prosessen. Mest effektivt for å 
stoppe spredning av smittsomme sykdommer er vaksinasjon. Da brytes smittekjeden ved 
smittemottakeren. Håndhygiene er et annet generelt tiltak, som vil begrense smittestoffets vei 
fra den smittede til smittemottaker. Behandling av smittebæreren vil kunne eliminere 
smittestoffet hos bæreren, og dermed smitteveien. Bruk av hansker og munnbind begrenser 
så vel smitte via utgangsport, som mottak via inngangsporten.  
 
Eksempler: 

 Vaksinasjon for meslinger har stort sett utryddet sykdommen i Nord-Europa. Det er 
små «lommer» av barn som er uten vaksinasjonsdekning, typisk pga. foreldres 
motstand mot vaksine. I midlertid er disse grupper så små, at de stort sett i hverdagen 
beskyttes av at øvrige barn er vaksinerte.  

 Influensa er et virus som opptrår i ny utgave hvert år. Det opparbeides derfor ikke 
varig immunitet overfor sykdommen. For å redusere smittespredning tilbys 
vaksinasjon til risikogrupper og til kontakter av risikogrupper. Det settes økt fokus på 
håndhygiene. Rutiner som «å nyse i albuen» er tiltak i denne kategorien. 

 Norovirus er et svært smittsomt virus, som gir gastroenteritt/omgangssyke. Det 
opparbeides ikke immunitet, og man kan få sykdommen flere ganger. Den smitter 
lenge etter symptomene er forsvunnet, og det tilrås derfor at isolasjon av den syke fra 
andre i arbeids og institusjonsliv i 48 timer etter at symptomene er borte.  
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4.4 Radon 

Skildring av uønsket hendelse Langvarig eksponering for radon gass i et omfang som er 
helseskadelig. 
 

Årsak til hending Radon gass, frigitt fra radium i bergarter og løsmasser inkl. 
alunskifer. 
Kilder: grunnfjel , løsmasser 
 

Årsaksreduserende tiltak  Radon kartlegging i Arealplanlegging 
 Radonsperrer og tiltak i nye bygg basert på kunnskap om 

stråling på tomt. Unngå bruk av fyllmasse med radium 
holdig materiale. 

 Kartlegging i eksisterende boliger og institusjoner med 
iverksetting av tiltak for reduksjon 

 Tiltaksnivå: 100 Bq/m3. 
Sannsynlighet Sannsynlig. 

 
Radonforekomst i Ringerike ikke kartlagt detaljert. 
Alunskifer finnes i Buskerud. 
 

Konsekvensskildring Økt risiko for utvikling av lungekreft.  Staten strålevern 
anslår at 100-300 tilfeller av lungekreft pr år kan tilskrives 
radon som sandsynlig årsak. 
Økonomisk belastning: nybygg anslått kostnad 10 000 kr. 
Korreksjon av eksisterende bygg er betydelig dyrere. 
 

Konsekvensreduserende tiltak Syke: utredning og behandling 
 

Konsekvensgradering Alvorlig 
 

Klima Klimaendringer vil ha liten eller ingen effekt. 
 

 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 
 
Helsetjenesten, ved kommuneoverlege og fagansvarlig for miljørettet helsevern er 
kommunens rådgiver i spørsmål om radon, og bidrar i utredning ved mistanke om radon 
utløst sykdom. Den kurative helsetjeneste i varetar utredning og behandling av enkelt 
individer.   
 
I spørsmål om radon og annen type bestråling samarbeider kommunen med  

 Statens strålevern 
 Norges geologiske undersøkelser (NGU) 
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Beskrivelse 

Radon er en fargeløs, luktfri radioaktiv gass, som dannes ved nedbryting av radium. Radium 
finnes naturlig i alle typer bergarter og løse masser, spesielt alunskifer og noen granitter.  
Radon øker risikoen for lungekreft, når den innåndes. Det er spesielt relevant og dokumentert 
for eksponering av høge konsentrasjoner i innemiljøet. Nivået av radon varierer fra bolig til 
bolig, avhengig av årstiden og bruk av byggematerialer. 
 
Kartlegging av radon gjøres optimalt i vinterhalvåret, over en 4 måneders periode. 
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5 Terror og sabotasje  

 
Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

 

Ufarlig 

 

En viss fare 

 

Farlig 

 

Kritisk 

 

Katastrofalt 

 

Meget 

Sannsynlig 

Datasabotasje 
mot 
kommunens  
datanett 

  
 

  

 

Sannsynlig 

 

 Datasabotasje 
mot viktige  
anlegg 
 

   

 

Mindre 

Sannsynlig 

 

 Hendelser i 
skole, -  
barnehage 

 
Gisseltaking 

 
Bombe- 
anslag 

 

 

Lite 

sannsynlig 

  

    Terrorangrep 
mot 
infrastruktur 

 
 

5.1 Terror og sabotasje 
 
Skildring av uønsket hendelse  Terrorangrep mot infrastruktur/større 

bygninger/store folkemengder 
 Bombe eksplosjon 
 Datasabotasje mot viktige anlegg 
 Gisseltaking 
 Barnehager 
 Skoleterror 

Årsak til hending  Enkeltpersoner/gruppers behov for å synliggjøre og 
markere ytterliggående meninger  

 Mennesker i psykisk ubalanse 
 Store familiære konflikter/barnefordelingssaker 
 «Hat mot samfunnet» 

Årsaksreduserende tiltak Generell årvåkenhet i forhold til enkeltpersoner 
(«tikkende bomber») og ytringer i sosiale media av 
ekstrem karakter. 
 

Sannsynlighet  Terrorangrep mot infrastruktur/større 
bygninger/store folkemengder vurderes fortsatt som lite 
sannsynlig, men er under kontinuerlig vurdering. 

 Bombe eksplosjon: Mindre sannsynlig 
 Datasabotasje mot kommunens datanett: Meget 

sannsynlig (1 gang i året eller oftere) 
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Datasabotasje mot viktige anlegg: Sannsynlig 
 Gisseltaking: Mindre sannsynlig 
 Barnehager: Mindre sannsynlig 
 Skoleterror: Mindre sannsynlig 

 
Konsekvensskildring  Terrorangrep mot infrastruktur/større bygninger og store 

folkemengder 
 Bombeeksplosjon 
 Datasabotasje mot viktige anlegg 
 Gisseltaking 
 Barnehager 
 Terror og trussel mot elever, lærere og skolens materiell 

 
Konsekvensreduserende tiltak Ansvarsprinsippet gjelder også for beredskapen mot terror 

og sabotasje. Det betyr at alle virksomheter på alle nivåer i 
samfunnet har ansvar for å håndtere konsekvensene av slike 
handlinger innenfor sine ansvarsområder 
 

Konsekvensgradering  Terrorangrep mot infrastruktur/større 
bygninger/store folkemengder: Katastrofal 

 Bombeeksplosjon: Kritisk 
 Datasabotasje mot viktige anlegg: Farlig 
 De tre overstående punktene, kan alle påvirke 

infrastrukturen 
 Gisseltaking: Farlig 
 Barnehager: En viss fare 
 Skoleterror: En viss fare 

 
Klima Klimaendringer antas ikke å ha påvirkning 
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 
 
Opplegg i forhold til terror og sabotasje ligger i dag i politiets planer. Risikonivået blir 
løpende vurdert. Rene terrorhandlinger vil ofte rette seg mot hendelser der skadeomfanget 
blir størst mulig spektakulært. Internasjonal terrorisme er i endring. 
 
Organiserte og kriminelt belastede MC-klubber, har på få år spredd seg over hele Norge. På 
tross av en nedgang i antallet aksjoner, øker dødstallene og skadeomfanget ved aksjonene 
som 
gjennomføres. Voldsmidlene blir sterkere og handlingene skjer mer vilkårlig enn tidligere. 
Nye gjerningsmenn med nye motiver og terrormetoder kan representere utfordringer for vår 
felles forståelse og bekjempelse av terrorisme. 
 
Terrormål kan også være rettet mot viktige samfunnsmessige funksjoner å sette disse ut av 
drift. Enkelte kriminelle grupper med internasjonale tilknytninger, kan være en trussel mot 
samfunnsøkonomiske interesser og styring. For enkelte funksjoner er trusselen spesielt 
vurdert (i egne rapporter fra NSM og PST). Faren for alvorlige terroranslag mot 
vannforsyningen i Norge antas blant annet å være meget liten selv om trusselbildet har vært i 
endring de siste årene. Hendelsen bombeeksplosjon er vurdert som mindre sannsynlig og 
konsekvensen som kritisk. De samme vurderinger som ved tidligere analyse legges fortsatt til 
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grunn, men bør regelmessig vurderes. 
 

Ansvarsfordeling for forebygging av konsekvenser ved bombe /eksplosjon: 
 

 Planlegging av opptreden ved bombetrussel: Virksomhetseier/kommunen 
 Informasjon om opptreden ved gisseltaking og utdeling av sjekkliste til bruk ved 

mottak av telefon om bombe. Ansvarsfordeling for forebygging av konsekvenser ved 
gisseltaking: Politiet  

 Planlegging av opptreden ved gisseltaking. Gjelder også planlegging av opptreden i 
barnehager og skoler: Virksomhetseier/kommunen 

 Informasjon om opptreden ved gisseltaking: Politiet 

 

Generelt vil det være nyttig med et fleksibelt planverk som er skalerbart fra mindre, tilfeldige 
hendelser til omfattende og villede terrorangrep. Hovedutfordringen på plansiden kan knyttes 
til ressurstilgang, og beredskapsplanleggerens tilbakevendende spørsmål vil alltid være 
knyttet til hvor «stort» man skal dimensjonere for. 
 
I Norge får MC-gruppene vokse i fred gjennom små og kriminelle undergrupper for å bevise 
troskap før de blir tatt opp som reelle medlemmer til noen av hovedklubbene. I forhold til en 
rekke av disse hendelsene vil vi vise til analysene i virksombasert risiko og sårbarhet. Mange 
medlemmer bruker trusler og vold for å skaffe seg makt. Frykten gjør vitner og ofre tause. I 
mange andre land defineres klubbene som en samfunnstrussel og mafialignende forhold. 
 
Både i Norge og Nederland finnes grupper i ekstreme bevegelser som ønsker sivil ulydighet 
og som beveger seg i retning terrorisme. Noe av det som kjennetegner de mest ekstreme 
gruppeelementene, er at de har mistet troen på evnen til å påvirke samfunnet med lovlige 
midler og tradisjonelle organisasjonsprinsipper. 
 
Hells Angels (HA) er blant landets beste organiserte kriminelle nettverk. Denne utviklingen 
betyr at de ekspanderer ytterligere og får en enda bredere organisasjon over hele landet. Det 
er en ny utvikling som av flere årsaker er sterkt bekymringsfull. 
 
I løpet av kort tid har HA etablert på seg på 27 nye tettsteder og byer i Norge. Norske 
kommuner frykter at det vil føre til mer vold og kriminalitet kommunene. KS har i mange år 
forsket på kriminalitet og kommunesektoren, og sier utviklingen er svært bekymringsfull.  
 
NRK Brennpunkt (publisert 1.2.2011) har fått tilgang til en rekke interne møtereferater fra 
flere HA avdelinger i Norge. Dokumentene viser at HA i et helt år har arbeidet aktivt for å 
formalisere samarbeidet med MC-klubber over hele landet, fra Alta i nord til Mandal i sør. 
27 lokale MC-klubber har sagt ja til å bli offisielle støtte-klubber for HA i Norge. 24 nye 
kommuner i Norge får dermed nærvær av en MC-klubb med formell tilknytning til HA`s 
nettverk. 
 

Etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene (EOS) har ansvar både i forbindelse med 
å forebygge trusler mot viktige samfunnsverdier og i forbindelse med utøvelse av 
krisehåndtering. EOS-tjenestene består av Forsvarets etterretningstjeneste, Politiets 
sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 
 
  

Side 320 av 355



46 
 

6 Atomulykker 
Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

 

Ufarlig 

 

En viss 

fare 

 

Farlig 

 

Kritisk 

 

Katastrofalt 

 

Meget 

sannsynlig 

 

     

 

 

 

Sannsynlig 

   Ulykker ved: 
Kjernekraftverk 
Atomdrevet 
fartøy 
Satellitter 
Forskningsreaktor 
Nedfall 

 

 

Mindre 

Sannsynlig 

 

     

 

Lite 

sannsynlig 

 

     

 

6.1 Radioaktiv forurensing 

 Skildring av uønsket hendelse Befolkningen utsettes for uakseptable høye strålingsverdier 
over tid. 

Årsak til hending Uhell ved kjernekraftverk 
 Uhell med atomdrevet/ atombærende fartøy 
 Nedfall av satellitter med kjernekraftreaktorer 
 Uhell ved norske forskningsreaktorer 
 Forurensing fra radioaktivt nedfall 
 Andre hendelser 

 
Årsaksreduserende tiltak  
Sannsynlighet Sannsynlig 

 
Konsekvensskildring  

 
Konsekvensreduserende tiltak Se oppgaver ved akutte kriser nedenfor 
Konsekvensgradering Hendelsen vurderes å være kritisk (Noen døde og opptil 20 

alvorlig syke, kostnad 20 – 100 mill. kr) 
 

Klima Ekstremvær og klimaendringer kan øke 
sannsynligheten for uønskede hendelser 
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Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 
 
Det har siden 1945 vært en rekke alvorlige atomhendelser rundt om i verden. Eksempler er 
detonasjon av kjernevåpen, uhell under transport av kjernevåpen eller annet radioaktivt 
materiell, ulykker ved kjernekraftanlegg og lagre for radioaktivt materiale, tyveri av 
radioaktivt materiale og styrt av satellitter med radioaktive energikilder ombord.  
 
Faren for at Norge skal bli rammet av slike hendelser i framtiden er reell, og konsekvensene 
kan bli kritisk. Dersom Norge rammes av slike uhell, vil alle tiltak og informasjon være 
sentralt styrt. Fylkesmannens samordningsansvar iht. Kgl. res av 17.2.2006, ligger til grunn 
for den rolle Fylkesmannen har i atomberedskapsorganisasjonen. Fylkesmannen er leder av 
atomberedskapsutvalget (ABU) i Buskerud og har som oppgave å samordne og koordinere 
iverksettelse og oppfølging av sentralt vedtatte tiltak i forbindelse med atomhendelser som 
inngår i den nasjonale atomberedskapsorganisasjonen.  
 
Atomberedskapsplanen er et iverksettelses- og oppfølgingsverktøy for å redusere 
konsekvensene av et eventuelt atomuhell innen fylkene. Tiltakene formidles normalt som 
oppdrag fra Kriseutvalget og Fylkesmannen sørger for nødvendige tilpasninger og 
prioriteringer ut fra regionale forhold. Fylkesmannen skal formidle til Kriseutvalget relevant 
informasjon (statusrapport) fra regionen, som kan være av betydning for de beslutninger som 
treffes og tiltak som iverksettes. 
 
Arbeidsoppgaver og ansvar ved akutte kriser er fordelt på følgende måte (kommunens 

ansvar er uthevet): 
 

Sikring av forurensede områder: 

 Kriseutvalget informerer om at befolkningen bør oppholde seg innendørs. 
 Fylkesmennene, politimestrene og kommunen skal, hvis Kriseutvalget beslutter, 

iverksette tilsvarende informasjonstiltak. 
 Politimesteren, eventuelt i samarbeid med sivilforsvaret og forsvaret, skal om 

nødvendig iverksette tiltak for å få befolkningen fjernet fra området. Området må 
fysisk avsperres. 

 

Akutt evakuering: 

 Kriseutvalget kunngjør om akutt evakuering av aktuelt område. 
 Fylkesmennene skal koordinere planlegging av evakueringen. 
 Politi -/ politimesteren skal gjennomføre evakuering i samarbeid med kommunen, 

eventuelt også i samarbeid med sivilforsvaret og forsvaret. 
 

Tiltak i næringsmiddelproduksjon: 

 Kriseutvalget kunngjør kortsiktige tiltak/restriksjoner i produksjon av næringsmidler. 
 Mattilsynet og landbruksmyndighetene iverksetter informasjonstiltak og utarbeider 

retningslinjer til produksjon og distribusjon av næringsmidler. Iverksetter 
kontrolltiltak. 

 Fylkesmennene koordinerer, informerer og rapporterer om tiltakene regionalt. 
 

Rensing av forurensede personer: 

 Kriseutvalget kunngjør/informerer om rensing av enkeltpersoner eller grupper av 
befolkningen. 
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 Dersom noen tror de har blitt utsatt for radioaktiv forurensning: skift klær og ta en 
dusj. Kommer de utenfra, legg igjen klær og sko utendørs. 

 Fylkesmennene og kommunen skal iverksette tilsvarende koordinert 
kunngjøring/informasjon regionalt og lokalt. 

 Den etat som er gitt oppdraget skal om nødvendig iverksette tiltak for å få 
gjennomført rensing av enkeltpersoner eller grupper av befolkningen. 

 

Råd om innendørs opphold: 

Kriseutvalget informerer om at befolkningen bør oppholde seg innendørs. 
 

 Dersom det forventes mye radioaktivitet i luften eller på bakken kan det komme råd 
om at det er tryggest å oppholde seg innendørs. Dører, vinduer og luftekanaler lukkes 
og ventilasjonen stenges av. 

 Fylkesmennene, politimestrene og kommunen skal, hvis Kriseutvalget beslutter, 
iverksette tilsvarende informasjonstiltak. 

 Politimestrene, evt. i samarbeid med sivilforsvaret skal om nødvendig iverksette tiltak 
for å få befolkningen til å oppholde seg innendørs. 

 

Råd om opphold i tilfluktsrom 

 Kriseutvalget iverksetter informasjonstiltak som påvirker at befolkningen holder seg 
innendørs i lukkede rom evt. tar opphold i eksisterende tilfluktsrom. 

 Fylkesmennene, politimestrene og kommunen skal, hvis Kriseutvalget beslutter, 
iverksette tilsvarende informasjonstiltak. 

 Politimesteren, eventuelt i samarbeid med sivilforsvaret og forsvaret, skal om 
nødvendig iverksette tiltak for å få publikum til å ta opphold i tilfluktsrom. 

 

Råd om bruk av jodtabletter (kaliumjodidtabletter) skal bare skje etter anbefaling fra 

Kriseutvalget ved atomulykker: 

 Kriseutvalget kunngjør utlevering av jodtabletter, (gjelder primært barn og unge). 
Personer over 40 år anbefales ikke å innta jodtabletter 

 Kommunen i nært samarbeid med det lokale helsevesen forestår distribusjon (gjelder 
for tiden Nordland fylke nord for Salten/Lofoten, Troms og Finnmark) 

 Fylkesmennene koordinerer og rapporterer om utdelingen. 
 

Kostholdsråd: 

 Kriseutvalget iverksetter kunngjøring om kostholdsråd. Mattilsynet og 
landbruksmyndighetene iverksetter informasjonstiltak og utarbeider retningslinjer til 
produsenter og distributører av næringsmidler. Iverksetter kontrolltiltak bl.a. via 
LORAKON-systemet ("LORAKON" (LOkal RAdioaktivitetsKONtroll) er et 
landsdekkende nett av instrumenter for måling av radioaktivitet i ulike næringsmidler. 
Systemet brukes også til å måle radioaktivitet i luften og på bakken. I dag er det til 
sammen 60 slike målestasjoner rundt om i landet). 

 Fylkesmennene koordinerer, informerer og rapporterer om tiltakene regionalt. 
 

Råd om dosereduserende tiltak: 

 Kriseutvalget iverksetter informasjonstiltak som påvirker at dosereduserende tiltak 
blir oppnådd. Fylkesmennene og kommunen skal iverksette tilsvarende 
koordinerende informasjonstiltak regionalt og lokalt. 
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Regjeringen har gjennomført en gjennomgang av norsk atomberedskap, basert på to faser: 
 

1. Første fase inneholder en vurdering av de trusler Norge står overfor på dette området. 
2. Andre fase består i en vurdering av ressursene i berørte sektorer i lys av en slik 

vurdering av trusselbildet. 
 
Første fase er avsluttet og regjeringen legger til grunn følgende 6 scenarier over ulike typer 
atomtrusler for å kunne foreta en prioritering av behovene og planlegge en best mulig 
oppgradering av beredskapen. Scenariene som presenteres, gir ikke en innbyrdes prioritert 
rekkefølge, siden det er et krav for beredskapen at alle hendelser skal kunne håndteres: 
 

Uønsket hendelse 

Med uønsket hendelse menes; atomulykke /uhell ved kjernekraftverk, uhell med 
atomdrevet/atombærende fartøy, nedfall av satellitter med kjernekraftreaktorer, uhell ved 
norske forskningsreaktorer, forurensing fra radioaktivt nedfall, lokale hendelser med 
eksponering og andre hendelser innen området atomuhell/-hendelser. 
Mulige trusler mot norske interesser inkluderer: 
 

1. Hendelser fra anlegg i utlandet som gir stort luftbåret utslipp som kan komme inn 
over Norge og berøre store eller mindre deler av landet som for eksempel ved 
Tsjernobylhendelsen i 1986. 

2. Stort luftbåret utslipp fra anlegg eller annen virksomhet i Norge, for eksempel fra 
norske atomanlegg. 

3. Lokal hendelse i Norge eller norske nærområder uten stedlig tilknytning, for 
eksempel hendelse med reaktordrevet fartøy. 

4. Lokal hendelse som utvikler seg over tid før den oppdages, for eksempel 
Litvinenkosaken i 2006. 

5. Stort utslipp til marint miljø i Norge eller norske nærområder eller rykte om betydelig 
marin eller terrestrisk forurensning, for eksempel som den russiske atomubåten Kursk 
i 2000. 

6. Alvorlig atomhendelser i utlandet uten direkte konsekvenser for norsk territorium 

Atomberedskapsorganisasjonen vurderer fortløpende trusselbildet for å kunne opprettholde 
en effektiv beredskap mot atomhendelser. En hendelse anses som sannsynlig. 
 

Statens strålevern har en ledende rolle i etableringen av en bedre og mer effektiv 
internasjonal beredskap ved atomulykker og radiologiske ulykker, inklusive terroraksjoner. 
Landene som har undertegnet konvensjonene om tidlig varsling og assistanse ved atom- og 
strålingsulykker, har gått sammen om en handlingsplan for å videreutvikle beredskapen 
internasjonalt. 
 
Handlingsplanen er godkjent av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og 
gjennomføres i regi av en koordineringsgruppe med representanter fra hele verden. 
Koordineringsgruppen ledes av Norge. 
 

Hendelsen vurderes å være kritisk. Trolig ikke så mange døde, men det kan få store 
økonomiske kostnader bl.a. oppfølging av alvorlig syke. 
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7. Anbefalte tiltak (ikke prioritert rekkefølge) 

 Gjennomgå «Beredskapsplan for Ringerike kommune» og oppjustere denne i forhold 
til denne ROS-analysen. 
 

 Sikre følgende vitale objekter1 tilfredsstillende nødstrømsaggerater: 
o Ringerike rådhus 
o RingeriksKjøkken 
o Austjord 
o Nes sykehjem 
o Hvelven sykehjem 
o Sokna sykehjem 

 
 «Intervjumal» fra politiet anskaffes ved sentralbord og andre steder i kommunen der 

en eventuell trusselsituasjon kan forventes å bli varslet. 
 

 Etablere rutiner for SMS varsling fra Ringeriks-Kraft til hjemmetjenesten i Ringerike 
kommune på forhåndsavtalt nummer ved planlagte strømbrudd.  
 

 Politiet skal ha oppdaterte plantegninger av alle bygninger som er potensielle mål for 
terroranslag/gisselsituasjoner. Dette er: 

o Barnehager 
o Skoler 
o Ringerike rådhus 
o NAV 

 
 Utarbeide oversikter over hvilke områder i kommunen som har høy 

radonkonsentrasjon i bygninger/hus. 
 

 Etablere en utlånsordning for elektronisk radonmåling i hus. Målte verdier skal 
rapporteres inn for å komplettere kommunens egen oversikt. 
 

 Reaktivisere «spritdispensere» som er utplassert i kommunen for å bedre 
håndhygienen 
 

 Brann og redningsetaten har i dag ikke nødvendig utstyr og materiell til å takle en 
større brann i kjøretøy inne i tunell. Tiltak må utredes, kostnadsberegnes og 
implementeres i økonomiplan. 
 

 Brann og redningsetaten har i dag ikke nødvendig utstyr og materiell til å takle en 
større trafikkulykke der tyngre kjøretøyer (tungbilredning) er involvert. 
Investeringsbehov i størrelsesorden kr. 150 000,-. 

                                                           
1
 Bygninger som viktige for opprettholdelse av samfunnsmessige og viktige funksjoner 
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8. Styrende dokumenter: 
 
 
Ad. 2. Naturbasert sårbarhet 

 
 http://www.skrednett.no 
 http://www.nve.no 

 
Ad. 3. Virksomhetsbasert sårbarhet 

 
Dyresykdommer/Zoonoser: 

 FOR 1965-03-19 nr. 9941: Forskrift om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av 

matloven. 

Forskriften grupperer dyresykdommene i gruppe A, B, C og D, der gruppe A er de 
alvorligste. Det er særlig ved utbrudd av en av de 28 sykdommene som (p.t.) er listet i 
gruppe A at Mattilsynet i forbindelse med begrensning og bekjempelse, vil ha behov 
for assistanse fra andre etater og organisasjoner. Dette gjelder særlig sykdommer med 
høy smittsomhet (munn og kløvsyke, svinepest, newcastle disease, aviær (fugle) 
influensa m flere), og/eller der sykdommen er en zoonose dvs. smitter mellom dyr og 
mennesker (f eks miltbrann og pandemisk influensa). 

 FOR 2002-06-27 nr. 732: Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer 

 FOR 2008-05-07 nr. 438: Forskrift om håndtering av dyrekadaver ved utbrudd av 

smittsomme dyresykdommer 

 FOR 1990-02-05 nr. 144: Forskrift om instrukser for A-, B- og C- sykdommer 

(dyresykdommer) 

 
Plantesykdommer: 

Planteskadegjørere som er å anse som karanteneskadegjørere er beskrevet i matloven § 18 og 
i forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 4 vedlegg 
1 og 2. 
 
Vann: 

 ”Drikkevannsforskriften” (FOR 2001-12-4 nr. 1372.) 
 
Ad. 4. Helseberedskap, - smittsomme sykdommer og epidemier 

 
 Smittevern plan for Ringerike Kommune. 
 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) 
 Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgsloven) 
 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
 Lov om helsepersonell mv. (helsepersonell oven) 
 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 
 Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 
 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 
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 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Ad. 6. Atomulykker: 

 Dimensjonering av atomberedskapen – regjeringsbeslutning. Det kongelige helse -og 
omsorgsdepartementet av 9.8.2010 (se Statens strålevern, Årsmelding 2010) 

 Atomulykkesberedskap. Sentral og regional organisering. Kgl. Res. av 17.2.2006. 
 (Rev. Utgave av Kgl. Res. av 26.6.1998 for bedre å møte dagens trusselbilde) 
 Forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall 

(http://www.regjeringen.no/nb/dep/md.html?id=668 ) 
 Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). 
 St.meld. nr. 25 (1997-98) 
 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivil beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) helsemessig og sosial beredskap Lov- 2010-06-25-45 
 Se også Statens strålevern sine nettsider: www.nrpa.no 

 

9. Aktuelle kartverk 
 Kart over flomfare (situasjonskart 10 og 100-årsflom) 
 Kart over flomfare (situasjonskart 200-årsflom) 
 Kart over rasfarlige områder (Kvikkleire) 
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MENOVA   -   INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING  
 

Arkivsaksnr.: 13/1664  Arkiv: 255   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/13 Formannskapet 04.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet tar årsregnskap og årsberetning samt revisjonsberetning for 2012 
for Menova AS til orientering. 

2. Som representant fra Ringerike kommune til styret i Menova AS foreslås valgt: 
1. ……………. 
2. ……………. 
3. ……………. 

 

Beskrivelse av saken 
 
Generalforsamling i Menova AS avholdes 26. juni 2013 kl. 08:30 på ordførerens kontor i 
Ringerike rådhus. 
 
Følgende av styrets medlemmer er på valg: 
 Finn Moholdt, styreleder. 
 Unn Teslo, medlem. 
 Oddny Espen, ansattvalgt medlem. 
 Jon Ola Skrutvold, observatør. 
 Anne Søhol.  
 
Menova AS eies av Ringerike og Hole kommuner med en eierandel på henholdsvis 93,33 % 
og 6,67 %.  Selskapets formål er å tilby arbeids- og velferdstjenester i form av tilrettelagte 
arbeidsplasser i egne avdelinger, avklaring og utvikling av den enkelte deltakers muligheter 
for arbeid og aktivitet, samt formidling til arbeid. 

 
Vedlegg 

 Innkalling til ordinær generalforsamling i Menova AS. 

 Regnskap for 2012. 

 Revisjonsberetning for 2012. 

 
Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
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 Ringerike kommune, 14.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Torbjørn Hansen 
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POLITISK KOMITE NEDSATT AV KOMMUNESTYRET 13.12.12 - 
MANDAT, PROSESS, ARBEIDSFORM OG OPPFØLGING 
 

Arkivsaksnr.: 13/322  Arkiv: 033   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
77/13 Formannskapet 04.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken fremmes uten forslag til vedtak da det er formannskapet som iht. fastsatt plan skal 
fremme innstilling i saken.   
 

Innledning / bakgrunn 
I 2012 ble det fra politisk hold bedt om å utrede konkurranseutsetting av renhold, park- og 
idrett, lønn/økonomi/IKT samt Ringerikskjøkken. Administrasjonen fremla derfor forslag om 
dette ifm. budsjett for 2013. Da kommunestyret den 13. desember 2012 behandlet 
årsbudsjett 2013 og handlingsprogram for 2013 til 2016 ble det isteden vedtatt å nedsette 
et tverrpolitisk utvalg med følgende oppgave: 

«drøfting/avklaring av prinsipielle føringer som grunnlag for videre utvikling av 
Ringerike kommune med tanke på varig bærekraftig økonomi og utvikling.»  

Ytterligere beskrivelse av bakgrunnen og utvalgets mandat følger av vedlagte 
rapport.  

 
Det er fastsatt at utvalgets (komiteens) rapport skulle foreligge i april/mai 2013 og at 
formannskapet skulle vedta innstilling i saken i forbindelse med sitt strategiseminar i juni 
2013. Komiteen fremlegger iht. sitt mandat vedlagte rapport for videre behandling i 
formannskapet. 

 

Forslag til videre saksbehandling 
Det foreslås at formannskapet drøfter innholdet i den vedlagte rapporten som et eget 
punkt under sitt strategiseminar den 3. juni, og at det på grunnlag av strategidiskusjonen 
vedtas en formell innstilling til kommunestyret under formannskapets formelle møte den 4. 
juni.  
 
Kommunestyret forutsettes deretter på grunnlag av formannskapets innstilling treffe et 
prinsippvedtak i det siste kommunestyremøtet før ferien. Vedtaket vil være førende for det 
videre arbeidet med budsjett 2014 og langtidsplan 2014-2016. 
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Økonomiske forhold 
Beslutter formannskapet å fremme de forslag om eksterne utredninger som det 
tverrpolitiske utvalget ha gått inn for, må det samtidig besluttes å avsette de nødvendige 
midler til å engasjere et eksternt miljø for å utrede. 
 
Rådmannens vurdering 
Kommunestyret tilla den tverrpolitiske komiteen ansvaret for å foreta en vurdering og 
utforme forslag til føringer. Komiteen har fungert som et ad-hoc utvalg og rådmannen 
fremmer saken kun i egenskap av å være ansvarlig for utvalgets sekretariatsfunksjon. Det er 
forutsatt at det er utvalgets vurdering som skal legges til grunn ved behandlingen.     

 
Vedlegg 
Rapporten fra den tverrpolitiske komiteen følger som vedlegg til saksfremlegget. 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 27.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Dag Erlend Reite 
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Rapport fra tverrpolitisk komite 
Rapporten avgitt til formannskapets strategiseminar 3-4. juni 2013  

 
1. Om bakgrunnen for opprettelsen av utvalget og formålet med utvalget. 
I 2012 ble det fra politisk hold bedt om å utrede konkurranseutsetting av renhold, park- og 
idrett, lønn/økonomi/IKT samt Ringerikskjøkken. Administrasjonen fremla derfor forslag om 
dette ifm. budsjett for 2013. 

I løpet av budsjettbehandlingen ble dette endret slik at da kommunestyret den 13. 
desember 2012 behandlet årsbudsjett 2013 og handlingsprogram for 2013 til 2016 ble det 
vedtatt å nedsette et tverrpolitisk utvalg med følgende oppgave: 

«drøfting/avklaring av prinsipielle føringer som grunnlag for videre utvikling av 
Ringerike kommune med tanke på varig bærekraftig økonomi og utvikling.»  

I kommunestyremøte den 31. januar 2013 ble det fastsatt at formålet til det tverrpolitiske 
utvalget bl.a. var: 

« å drøfte relevante overordnede og prinsipielle spørsmål som kan bidra til å styrke 
kommunens økonomiske stilling og optimaliseringer av driftsnivå». 

 
2. Gruppens sammensetning: 
Gruppen har bestått av gruppelederne samt ordfører og varaordfører. Varaordfører har 
vært gruppens leder. Gruppen har dermed bestått av følgende personer: 
 

 Varaordfører Runar Johansen (leder) 

 Ordfører Kjell B. Hansen 

 Alf Meier 

 Dag E. Henaug 

 Helge Stiksrud 

 Arnfinn Holten 

 Dag Stenersen 

 Karl-Petter Endrerud 

 Hans Petter Aasen 
 
Administrasjonen ved rådmannen var utpekt som sekretær, og kommuneadvokatkontoret 
har vært tildelt oppgaven som sekretariat.  
 
3. Gruppens mandat og arbeid: 
Gruppens mandat/oppgave følger av innledningen. Utvalget har hatt 3 møter, hhv. 21. 
mars, 16. april og 6. mai 2013.  
 

 Utvalgets første møte ble benyttet til å få belyst ulike selskapsformer og valg av 
alternative driftsformer. I tillegg ble det fra sekretariatet orientert om rettslige 
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spørsmål særlig knyttet til regler for offentlige anskaffelser og 
arbeidstakerrettigheter ved virksomhetsoverdragelse.  

 

 Til sitt andre møte fikk utvalget klarlagt a) hva man legger i definisjon av 
konkurranseutsetting og privatisering, b) fordeler og ulemper med ulike 
driftsformer, c) praktiske eksempler på måter å organisere driften slik som 
eksempelvis interkommunale samarbeid, heleide aksjeselskaper og andre 
driftsformer som brukes enten i Ringerike eller andre kommuner og d) oversikt over 
type og omfang av tjenester Ringerike kjøper i dag.  

 

 I sitt tredje møte ble gruppen enig om konklusjonen og en anbefaling. 
 
4. Gruppens vurderinger og forslag: 

Gruppen er samstemt om at hvis man skal sikre kommunen en varig bærekraftig økonomi 
bør man vektlegge noen tiltak som kan gi betydelig effekt i form av besparelser fremfor en 
rekke tiltak som hver for seg gir liten økonomisk uttelling.  
 
Gruppen er enig om å anbefale tre føringer i form av særskilt innsats på tre felter som har 
potensiale til å gi stor effekt. For det første foreslås å intensivere arbeidet med reduksjon av 
sykefravær hos de ansatte, for det andre sikre effektiv arealbruk og for det tredje å sørge 
for kostnadseffektive tjenester med vekt på de sektorer der kommunen bruker mest midler. 
Hver av disse tre tiltakene beskrives nærmere nedenfor. 
 
At gruppen anbefaler å se på tre føringer betyr ikke at man skal se vekk fra andre tiltak, 
men bare at det nå skal jobbes særlig målrettet med de utvalgte tiltakene.  
 
Gruppen vil understreke viktigheten av å videreføre innsatsen som er gjort i kommunen for 
å sikre innsparinger der man kan. Det har i diskusjonene vært påpekt at de mange små 
sparetiltakene i kommunens mange enheter har et stort samlet potensiale. Eksempelvis vil 
100 innsparingstiltak i størrelsesorden 10.000,- samlet bety en million spart, og det monner.  
Gruppen har drøftet om dette - som i diskusjonen er gitt betegnelsen 
«kvardagsrasjonalisering» -, bør inn som egen føring, men har blitt stående ved at dette må 
være del av nettopp «kvardagen» uten å være en utpekt føring.   
 
4.1 Reduksjon av sykefravær: 

Kommunens ansatte utfører samlet ca. 2000 årsverk. Hvert prosentpoeng sykefravær utgjør 
dermed en tapt arbeidsinnsats på 20 årsverk. Legger man til grunn en snittkostnad på 
mellom 400.000,- til 500.000,- per årsverk (inkludert sosiale kostnader) betyr det 
effektivisering i størrelsesorden 8 til 10 millioner årlig for hvert prosentpoeng redusert 
sykefravær man kan oppnå. Riktignok vil refusjon fra NAV medføre at kommunens 
økonomiske tap blir mye mindre, men eksempelet synliggjør kostnaden ved sykefravær.  
 
Det er på det rene at kommunen har jobbet over lang tid med å redusere sykefravær, men 
man har ikke lykkes. 
 
Gruppen er samstemt om at man må kartlegge hvor mye av fraværet som er arbeidsrelatert 
og hva som knytter seg til ordinær sykdom, samt hva som er langtidsfravær og 
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korttidsfravær slik at kommunen har best mulig fakta for å finne målrettede tiltak. Det har 
også vært fremhevet i gruppens diskusjoner at langtidsfravær gir meget høy risiko for at 
personer trer ut av arbeidslivet for godt, og statistisk sett ofte blir uføre. Dette er et 
samfunnsproblem.   
 
I tillegg til at kommunen må sikre seg bedre tallmateriale for sykefravær, og dermed kunne 
målrette tiltak, ser gruppen det som nevnt nødvendig å endre strategien.  
 
Gruppen har drøftet hvordan sykefravær er grepet an i andre virksomheter i regionen 
eksempelvis tidligere Follum, Norpapp og Ringeriks-Kraft AS, og mener kommunen bør 
vurdere om det kan finnes eksempler til etterfølgelse. Videre om man ved hjelp av andre 
bidragsytere som KLP, NAV og bedriftshelsetjeneste kan finne nye måter å vinkle arbeidet 
på. Det har også vært nevnt eksempler på hvordan bedrifter som Aker sponser idrett og får 
tilbake foredrag og råd om forebyggende helsearbeid, kosthold, hverdagstrening mv. med 
gevinst for de ansatte og virksomheten.     
 
Sammenfattet så vil gruppen foreslå at kommunen utarbeider bedre statistisk materiale for 
sykefraværet og utarbeider og iverksetter en ny strategi for å redusere sykefravær gjennom 
å lære opp ledere og ansatte i sykefraværshåndtering og hente inn bistand fra andre 
herunder bl.a. NAV og bedriftshelsetjenesten.  Det skal være et mål at sykefraværet i 
Ringerike kommune ikke overstiger landsgjennomsnittet1. Gruppen er samstemt om at av 
det man sparer i redusert sykefravær skal en betydelig andel av det man sparer, f. eks 20 % 
gå tilbake til incentiver til de ansatte i form av trivselsskapende og andre forebyggende 
tiltak mot sykefravær.  
 
4.2 Effektiv arealbruk 

Administrasjonen har igangsatt et prosjekt for å se på kommunens samlede arealbruk. 
Dette gjennomføres med bistand fra eksterne konsulenter. Analysen skal iht. tidsplanen 
foreligge i starten av juni, dvs. innen formannskapets strategiseminar i juni 2013. 
Forslagene vil dermed være kjent når formannskapet skal diskutere denne rapporten.  
 
Dersom arealbruken kan effektiviseres betyr det sparte kostnader i husleie og driftsutgifter 
til eksempelvis oppvarming, strøm, renhold og vedlikehold for øvrig. Det kan heller ikke 
utelukkes at mer effektiv arealbruk kan gi samhandlingsgevinster selv om disse effektene vil 
være vanskelige å måle. Gruppen vil også peke på at der det kan frigjøres areal må dette 
leies ut eller vurderes solgt.  
 
Det er også vesentlig at kommunen sørger for langsiktighet når det gjelder arealbruk. Det 
betyr å sørge for god oversikt over fremtidige arealbehov og innholdet i de leiekontrakter 
man har inngått, slik at ikke bindinger i eksisterende kontrakter blir til hinder for en ønsket 
utvikling.    
 
Gruppen foreslår at administrasjonen så snart som mulig iverksetter de 
arealeffektiviseringstiltak som lar seg løse på kort sikt.  
 

                                                      
1   I dag er landsgjennomsnittet ca. 6,5 % og i Ringerike kommune i underkant av 10 %. 
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4.3 Sikre kostnadseffektiv oppgaveløsning og tjenesteyting – Utrede kommunens 
kostnadsnivå ift. andre tjenesteytere.  

Kommunen løser de fleste oppgaver i egen regi, dvs. med egne ansatte. I en viss utstrekning 
løses oppgaver ved kjøp fra eksterne. Kjøp av eksterne tjenester skjer ved 
anbudskonkurranser der kommunen velger det økonomisk mest fordelaktige tilbudet2. 
Dermed er det ikke noe sparepotensiale på det som kjøpes gjennom slike konkurranser, selv 
om bedre intern samordning av anbudskonkurransene kan virke besparende.  
 
Skal man spare på drift må kommunen derfor enten prioritere vekk oppgaver eller finne 
måter å drive rimeligere.  Å prioritere vekk oppgaver er kun mulig for oppgaver som ikke er 
lovpålagte. Er oppgaven lovpålagt kan besparelse kun oppnås ved å redusere tilbudt 
tjeneste til det minstenivå loven tillater, eller å finne ut om oppgaven kan løses billigere. 
Det siste betyr å avklare om egne ansatte kan gjøre jobben mer effektivt enn før, alternativt 
om oppgaven kan løses billigere av andre.   
 
Skal kommunen overlate utførelsen av oppgaver til andre (private, ideelle organisasjoner 
eller fristilte offentlige selskaper), må det være en forutsetning at kommunen oppnår 
besparelser og samtidig får minst samme tjenestekvalitet som før. Reell besparelse 
forutsetter at følgende tre premisser foreligger samtidig: 
 

1. At tjenesten kan leveres billigere enn om tjenesten utføres i egen regi.  
2. At kvaliteten på innkjøpte tjenester holder samme eller bedre nivå enn 

egenproduksjon.  
3. At kostnaden med å overføre ansvaret til eksterne ikke «spiser opp» 

besparelsen, og at den løpende kostnad ved å utøve bestillerfunksjonen da er 
innkalkulert.   

 
Når det gjelder premiss a) og b) må man sikre at det kommunen «tjener» i starten ikke 
tapes på sikt fordi man skaper en ekstern monopolist som kan øke pris og la kvalitet falle 
etterhvert.  Det må ifm. c) sikres at ikke oppgaver som er billige å løse settes ut og at dyre 
«restoppgaver» gjenstår og må løses internt slik at totalkostnaden for oppgaveløsningen 
blir den samme eller høyere.   
 
Per i dag vet ikke kommunen om egne ansatte løser kommunale oppgavene billigere og 
bedre enn eksterne, jevngodt med eksterne eller eventuelt dyrere og/eller dårligere enn 
eksterne. For å få svaret på hvordan kommunens egenproduksjon ligger an målt mot andre, 
må man foreta en benchmarking eller på annen måte gjennomføre en sammenligning.  
 
Viser det seg at kommunen drifter bedre enn andre så er egenproduksjon det økonomisk 
mest fordelaktige. Driver man dyrere så kan konkurranseutsetting være et alternativ. Dette 
valget kan kommunen først ta stilling til når et tilstrekkelig godt faktagrunnlag foreligger.  
 
Gruppen anbefaler at det iverksettes en prosess for å kartlegge kostnad og kvalitet for 
enkelte av de oppgaver kommunen løser i egen regi og sammenligne med hva private 
tilbydere, andre kommuner og ideelle organisasjoner kan levere samme tjeneste for.  

                                                      
2   Det påpekes at kommunen normalt velger det samlet sett mest økonomisk fordelaktige tilbudet etter at 

oppfyllelse av krav til kvalitet/leveranse/vedlikehold etc. er vurdert. Man vurderer altså ikke billigste pris alene.   
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Gruppen foreslår at det engasjeres eksterne til å foreta denne vurderingen. Årsaken er at 
eksterne miljøer trolig er mer trenet i å gjennomføre en slik oppgave enn kommunens egne 
ressurspersoner, og ekstern vil antagelig også kunne se mer objektivt på oppgaven.  
 
Gruppen anbefaler å velge ut noen spesifikke områder for sammenligning, og noen av 
områdene bør være felter det går mye penger til slik at det er et sparepotensiale gitt at 
kommunen skulle ønske å gå videre dersom eksterne kan produsere tjenesten billigere.   
 
 
4.4 Oppsummering av gruppens forslag 
Gruppen vil foreslå at formannskapet vedtar følgende føringer: 
 

1) Kommunen iverksetter en strategi for å redusere sykefravær ned til 
landsgjennomsnittet så fort som mulig. 

2) Administrasjonen iverksetter mulige effektiviseringstiltak for arealbruk så snart som 
mulig etter at konklusjonene fra analysen er ferdigstilt. 

3) Gruppen anbefaler at det iverksettes en prosess for å kartlegge kostnad og kvalitet 
for enkelte av de oppgaver kommunen løser i egen regi og sammenligne med hva 
private tilbydere, andre kommuner og ideelle organisasjoner kan levere samme 
tjeneste for. Kartleggingen benyttes som grunnlag for å vurdere om kommunen 
eventuelt skal konkurranseutsette deler av sin virksomhet.  

 

5. Andre spørsmål – Begrepsbruk - Involvering av ansatte 
Komiteen er klar over at iverksettelse av tiltakene vil kreve involvering av de ansatte, men 
hvordan dette skal gjennomføres er ikke del av oppgaven å besvare, så det omtales ikke 
nærmere.   
 
I gruppens diskusjoner er det klarlagt at ingen av gruppens medlemmer ser 
konkurranseutsetting som noe mål i seg selv. I kommunens økonomiske situasjon må man 
likevel være åpen for å kartlegge om en tjeneste av samme kvalitet kan utføres billigere enn 
i dag.  Først når en analyse foreligger vet man svaret på dette, og kan vurdere om det er 
grunn og ønske om å gå videre.  

 

For å unngå at uklarheter omkring hva som legges i begrepet konkurranseutsetting vil 
utvalget opplyse at man har bygget på definisjonen i veileder fra tidligere 
Moderniseringsdepartementet der konkurranseutsetting betegner situasjonen der det 
offentlige lar ulike tilbydere konkurrere om å utføre oppgaver det offentlige tidligere har 
utført selv. Det offentlige er bestiller og finansierer produksjonen, og er fortsatt ansvarlig 
for at innbyggerne får den tjenesten de har krav på. Konkurranseutsetting utelukker ikke 
at det offentlige selv utfører tjenesten. Ved konkurranseutsetting kan det offentlige selv, 
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eller gjennom en virksomhet i offentlig eie, delta i konkurransen om å utføre tjenesten.3 
Det er altså ikke snakk om ren privatisering. 
 
6. Tidsplan og veien videre 
Da komiteen ble vedtatt nedsatt (i kommunestyremøtet den 13. desember 2012) ble det 
fastsatt at den skulle fremlegge rapport med forslag til vedtak senest april/mai 2013.  
Formannskapet skulle vedta innstilling i saken i forbindelse med sitt strategiseminar i juni 
2013, dvs. den 3-4. juni. Kommunestyret skulle deretter på grunnlag av formannskapets 
innstilling treffe et prinsippvedtak i det siste kommunestyremøtet før ferien og vedtaket 
skulle være førende for det videre arbeidet med budsjett 2014 og langtidsplan 2014-2016. 
 
Gruppen fremlegger med dette sin rapport innen strategiseminaret for videre behandling i 
formannskapet slik mandatet fastsetter.  Formannskapet kan i juni kunne ta stilling til 
forslaget og eventuelt beslutte å avsette de nødvendige midler til å engasjere et eksternt 
miljø for å utrede.  
 
Utvalget har ikke tatt inn i forslaget noen tidsfrist for en slik utredning. Det er først aktuelt å 
iverksette et slikt oppdrag etter at formannskapet har drøftet saken. Utvalget vil imidlertid 
peke på at det er hensiktsmessig at analysen er ferdigstilt i tide til å inngå i 
grunnlagsmaterialet for budsjettet 2014.  
 
 
7. Eksempel på hvordan en kravspesifikasjon for tiltak 4.3 kan se ut.    
På bakgrunn av de vurderinger og konklusjoner som gruppen har trukket, se punkt 4.3, så 
fremlegges et utkast til kravspesifikasjon for en ekstern utredning.  Dette er fra utvalgets 
side ment som et eksempel og gruppen har ikke drøftet enkelthetene. Utkastet er derfor 
ikke er å anse som et omforent forslag fra utvalget, men et diskusjonsgrunnlag.  
 
7.1 Utkast til kravspesifikasjon for utredningsoppdraget.  

Ringerike kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og har behov for å treffe tiltak 
som gir en varig bærekraftig økonomi. Som ledd i dette ønsker Ringerike kommune å få 
utredet kostnads- og kvalitetsnivået på de tjenester kommunen utfører i egen regi 
sammenlignet med tilsvarende tjeneste som: 
 

- ytes i egen regi av andre kommuner,  
- leveres av fristilte offentlige virksomheter eller av interkommunalt selskap/samarbeid  
- leveres av private, herunder ideelle organisasjoner. 

 
Kommunen ønsker at kostnads og kvalitetsnivået i Ringerike kommune sammenlignes med 
hhv.: 
                                                      

3 Beskrivelse hentet fra «Veileder for brukervalg og konkurranseutsetting – Hvordan skaffe best mulige 
tjenester for innbyggerne». Veileder utgitt av Moderniseringsdepartementet i 2006. Lenke: 
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/mod/rap/2005/0007/ddd/pdfv/255800-
brukervalg_og_konkutsetting.pdf 
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- 3 kommuner som driver i egen regi og som har en størrelse, 

befolkningssammensetning og bosettingsstruktur/geografi som er sammenlignbar 
med Ringerike kommune.  

- 3 private tilbydere hvorav minst en skal være en ideell organisasjon. Forutsetningen 
er naturligvis at slike tilbydere finnes innenfor det tjenesteområde man 
sammenligner. 

- 3 selvstendige offentlige selskaper/virksomheter som leverer tilsvarende tjeneste 
 

De tjenester som ønskes sammenlignet hva gjelder kostnad og kvalitet er:  (Listen er kun 
eksempler og er laget ut fra at de er hentet fra de sektorer der kommunen bruker mest 
budsjettmidler dvs. helse- og omsorg samt oppvekst og kultur. I tillegg er noen 
administrative oppgaver tatt med.): 
 

- Renhold av skoler og barnehager 
- Levering av mat til sykehjem slik Ringerikskjøkken utfører i Ringerike.  
- Lønnskjøring 
- Økonomi og regnskap 
- Drift av ett sykehjem  
- Noe fra teknisk sektor 
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