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MÅNEDSRAPPORT - JULI 2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/2838  Arkiv: 210   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
115/13 Formannskapet 17.09.2013 
/ Kommunestyret 26.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport pr juli tas til orientering 
 

Sammendrag 
Fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr juli 2013. Helårs prognose viser 
et merforbruk på 12 mill. kroner knyttet til driftsutfordringer innen helse og omsorg samt 
lavere utbytte fra RiK enn budsjettert. Det presiseres at det knyttes noen usikkerhets-
momenter til årsprognosen. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyre om den økonomiske 
utviklingen i 2013. Månedsrapportene er kortere sammenfatning av status, mens det etter 
hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble 
vedtatt i KS sak 15/2013. 
 

Beskrivelse av saken 
Prognosen pr juli indikerer at kommunen vil bruke rundt 12,4 mill. kroner mer enn 
budsjettert i 2013. Det er en negativ endring på 2,5 mill. kroner siden forrige 
månedsrapport pr mai.  

Beløp i hele tusen kroner

Regnskap      

til og med 

juli 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mai)

Sum frie disponible

 inntekter  (Rammeområde 8) -894 096 -780 752 -1 476 243 -1 476 243 -0 0 % 0                           

Sum nettofinans-

utgifter (Rammeområde 9) 12 024 16 411 95 263 101 839 -6 576 -7 % -6 205                 

Sum til fordeling drift til 

rammeområdene 0-7 -882 071 -764 341 -1 380 980 -1 374 404 -6 576 -7 % -6 205                 

Sum forbruk drift 

rammeområdene 0-7 712 786 762 780 1 380 980 1 386 867 -5 887 0 % -3 702                 

Mer /mindreforbruk -169 285 -1 561 0 12 463 -12 463 -9 907                  
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Driftsområdene (rammeområdene 0 – 7) melder om merforbruk i forhold til budsjett på 5,9 
mill. kroner.  De største avvikene finner vi nå innenfor følgende områder: 

 Helse og omsorg melder om et merforbruk på 6,5 mill. kroner knyttet til kjøp av 
institusjonsplasser, utfordringer med å oppnå ønsket økonomisk effekt på vedtatte tiltak og 
økende utbetalinger til sosialhjelp. 

 Oppvekst og kultur melder om et mindreforbruk på 1,7 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 lenge det er forsvarlig ved langtidsfravær og permisjoner 

 Forsiktig bruk av vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden 

 Fortløpende gjennomgang av turnusplaner  

Kommunens regnskap viser at det gjenstår 21,2 mill. kroner å nedbetale av tidligere års 
underskudd. Gitt prognosen pr mai vil det være mulig å nedbetale ca 18 mill. kroner av 
kommunens akkumulerte underskudd i 2013. 
Budsjett 2013 inneholder definerte innsparingskrav på 20 mill. kroner. Mange av tiltakene 
er gjennomført og vil gi varige reduksjoner i driftsutgiftene i tiden fremover. Det er 
imidlertid avdekket utfordringer med å oppnå de økonomiske målene for enkelte av 
tiltakene innenfor helsesektoren spesielt. Nærmere status om de enkelte tiltakene vil 
presenteres i 2. tertialrapport. 
 
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 juli antyder at det 
vil bli et negativt avvik rundt 20 mill. kroner. Rammetilskudd og skatteutjevning er 
budsjettert med 687 mill. kroner og beregningsmodellen til KS viser foreløpig at 
kommunens anslag vil treffe godt.  
I denne rapporten legger vi årsprognosen for sentrale inntekter i balanse. Det er fremdeles 
to store skattemåneder igjen (september og november) før vi kan konkludere endelig på et 
eventuelt avvik. I tillegg vil kommunen ikke få svar på endelige inntekter gjennom 
skatteutgjevningen før i januar 2014. Det er imidlertid en sterk tendens som viser at 
Ringerike må forberede seg på at skatteinntektene blir noe lavere enn budsjettert dette 
året. 
 
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. 
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 Endelige tall for skatteinntekter m/ skatteutgjevning foreligger ikke før i januar 2014. 

 

Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Det foreslås ikke 
budsjettreguleringer. Rapporten tilstreber å gi et bilde av den økonomiske situasjonen pr 
juli 2013. 
  

Prinsipielle avklaringer 
Forslag til tiltak som berører kvaliteten i tjenestene vil bli fremmet for politisk behandling 
som enkeltsaker.  
 

Rådmannens vurdering 
Høsten står for døren og årsprognosen som legges frem her har sine usikkerhetsmomenter. 
Det vil fremdeles kunne komme både positive og negative økonomiske overraskelser frem 
til regnskapsavslutningen. Rådmannen registrerer allikevel at vi går mot et regnskapsmessig 
resultat som viser en drift i balanse, men at det blir utfordrende å skape 30,5 mill kroner i 
regnskapsmessig resultat til dekning av tidligere års merforbruk og avsetning til fond. 
Det gjøres en god jobb innenfor driftsområdene for å overholde budsjettrammer og levere 
gode tjenester til Ringerikes innbyggere. Gjennom årsprognosen som legges frem i 
månedsrapporten ser vi imidlertid at det er utfordrende å innfri de økonomiske 
budsjettkravene på grunn av årsaker som har vært vanskelig å forutse. Større behov for 
institusjonsplasser enn planlagt, økende sosialhjelpsutbetalinger, ekstraordinære 
flomutgifter og mindre utbyttebetaling enn ønsket har alle negativ økonomisk effekt som 
kan være utfordrende å dekke inn på andre områder. Det er også en stigende bekymring 
knyttet til endelige skatteinntekter for 2013 som i budsjettet ble lagt noe høyere enn 
anbefalt fra KS og Departement. På den positive siden har vi i år fått et lønnsoppgjør som 
ble lavere enn budsjettert og dermed bidrar til å dekke noe av dette. 
Organisasjonen vil de siste månedene av året ha økt fokus på å foreta økonomiske valg som 
bidrar til et ekstra lavt ressursbruk for på den måten å dekke inn noen av de ekstraordinære 
utgiftene/ tapte inntektene som ikke er hensyntatt i budsjettet. Dette betyr blant annet 
minimalt med innkjøp og at det ikke settes inn vikarer ved sykdom så lenge det er forsvarlig. 

 
Vedlegg 
Månedsrapport juli 2013 

 
 
 Ringerike kommune, 03.09.2013 
 
 
 Knut E. Helland 
 konstituert rådmann 
 
 
Saksbehandler: Roger Mathiesen 
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1. Innledning 
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske 

planer som er lagt for 2013. Kommunen 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 31.07.2013 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 pr juli indikerer at kommunen vil bruke rundt 12,4 mill. kroner mer enn budsjettert i 2013. 

Det er en negativ endring på 2,5 mill. kroner siden forrige månedsrapport pr mai.  

 

Driftsområdene (rammeområdene 0 – 7) melder om merforbruk i forhold til budsjett på 5,9 mill. 

kroner.  De største avvikene finner vi nå innenfor følgende områder: 

 Helse og omsorg melder om et merforbruk på 6,5 mill. kroner knyttet til kjøp av 

institusjonsplasser, utfordringer med å oppnå ønsket økonomisk effekt på vedtatte tiltak og 

økende utbetalinger til sosialhjelp. 

Beløp i hele tusen kroner

Regnskap      

til og med 

juli 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mai)

Sum frie disponible

 inntekter  (Rammeområde 8) -894 096 -780 752 -1 476 243 -1 476 243 -0 0 % 0                           

Sum nettofinans-

utgifter (Rammeområde 9) 12 024 16 411 95 263 101 839 -6 576 -7 % -6 205                 

Sum til fordeling drift til 

rammeområdene 0-7 -882 071 -764 341 -1 380 980 -1 374 404 -6 576 -7 % -6 205                 

Sum forbruk drift 

rammeområdene 0-7 712 786 762 780 1 380 980 1 386 867 -5 887 0 % -3 702                 

Mer /mindreforbruk -169 285 -1 561 0 12 463 -12 463 -9 907                 
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 Oppvekst og kultur melder om et mindreforbruk på 1,7 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 lenge det er forsvarlig ved langtidsfravær og permisjoner 

 Forsiktig bruk av vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden 

 Fortløpende gjennomgang av turnusplaner  

Kommunens regnskap viser at det gjenstår 21,2 mill. kroner å nedbetale av tidligere års underskudd. 

Gitt prognosen pr mai vil det være mulig å nedbetale ca 18 mill. kroner av kommunens akkumulerte 

underskudd i 2013. 

Budsjett 2013 inneholder definerte innsparingskrav på 20 mill. kroner. Mange av tiltakene er 

gjennomført og vil gi varige reduksjoner i driftsutgiftene i tiden fremover. Det er imidlertid avdekket 

utfordringer med å oppnå de økonomiske målene for enkelte av tiltakene innenfor helsesektoren 

spesielt. Nærmere status om de enkelte tiltakene vil presenteres i 2. tertialrapport. 

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 juli antyder at det vil bli et negativt avvik rundt 20 

mill. kroner. Rammetilskudd og skatteutjevning er budsjettert med 687 mill. kroner og 

beregningsmodellen til KS viser foreløpig at kommunens anslag vil treffe godt.  

I denne rapporten legger vi årsprognosen for sentrale inntekter i balanse. Det er fremdeles to store 

skattemåneder igjen (september og november) før vi kan konkludere endelig på et eventuelt avvik. I 

tillegg vil kommunen ikke få svar på endelige inntekter gjennom skatteutgjevningen før i januar 2014. 

Det er imidlertid en sterk tendens som viser at Ringerike må forberede seg på at skatteinntektene blir 

noe lavere enn budsjettert dette året. 
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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 2014.  
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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 17 av 119



 

 
RINGERIKE KOMMUNE 
Månedsrapport - juli 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 foreligger rapport fra Holthe consulting som legges frem for politisk behandling høsten 2013. 
 
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 

oppvekst og kultur som viser et mindreforbruk. Støtteenhetene antyder nå et negativt avvik på 0,6 

mill. kroner som er en negativ endring på 1,1 mill. kroner fra forrige månedsrapport. Totalt ser vi en 

økning i samlet negativt avvik på 2,2 mill. kroner fra månedsrapporten pr mai. 

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 som skulle tilsi store avvik på dette området. 

Beløp i hele tusen kroner

Regnskap      

til og med 

juli 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mai)

0. Folkev. styringsorg 3 316 3 812 6 436 6 435 0 0 % -0                         

1. Rådm. strat. tiltak 6 631 9 583 16 512 16 682 -169 -1 % -405                    

2. Støtteenheter adm. 40 395 43 906 69 879 70 462 -583 -1 % 511                      

3. Oppvekst og kultur 243 737 258 964 446 510 444 808 1 701 0 % 1 192                   

4. Helse og omsorg 353 470 373 282 640 636 647 136 -6 500 -1 % -5 000                 

5. Tekniske områder 66 894 80 995 147 613 147 948 -336 0 % 0                           

7. Avsetninger -1 656 -7 762 53 395 53 395 -0 0 % -0                         

Sum forbruk 

rammeområdene 0-7 712 786 762 780 1 380 980 1 386 867 -5 887 0 % -3 702                 

0 Folkevalgte 

styringsorganer

Regnskap

til og med 

juli 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mai)

Driftsregnskap 3 316 3 812 6 436 6 435 0 0% -0 

Driftsresultat 3 629 3 861 6 391 6 390 0 0% -0 

Driftsutgifter 3 880 3 979 6 644 6 670 -26 -0% -30 

Driftsinntekter -251 -118 -253 -280 27 11% 29 

Finansresultat -313 -49 45 45 0 0 0 

Finansutgifter 0 55 55 0 0 0 

Finansinntekter -313 -49 -10 -10 0 0 % 0 
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Område 1, rådmann/ strategiske tiltak, melder om et merforbruk på 0,2 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 er en 

negativ endring på 1,1 mill. kroner fra forrige rapport og skyldes i hovedsak utbetalinger til 

pasientskadeerstatninger og større utgifter enn ventet i forbindelse med valget. Tiltak for å redusere 

10 årsverk (innenfor område 1 og 2) er langt på vei gjennomført, og det jobbes for å finne gode 

varige løsninger. 

 

1 Rådmann, 

strategiske tiltak

Regnskap

til og med 

juli 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mai)

Driftsregnskap 6 631 9 583 16 512 16 682 -169 -1% -405

Driftsresultat 7 286 9 738 16 612 16 782 -169 -1% -405

Driftsutgifter 8 828 10 135 17 739 18 114 -375 -2% -512

Driftsinntekter -1 542 -397 -1 126 -1 332 206 18% 108

Finansresultat -655 -155 -100 -100 0 0 0

Finansutgifter 11 

Finansinntekter -665 -155 -100 -100 0 0 % 0

2 Støtteenheter adm

Regnskap

til og med 

juli 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mai)

Driftsregnskap 40 395 43 906 69 879 70 462 -583 -1% 511

Driftsresultat 40 932 44 124 70 873 70 954 -81 -0% 513

Driftsutgifter 44 774 46 914 75 453 77 030 -1 577 -2% -878

Driftsinntekter -3 842 -2 790 -4 580 -6 076 1 496 33% 1 390

Finansresultat -537 -218 -994 -492 -503 -51% -2

Finansutgifter 6 4 6 8 -3 -44% -2

Finansinntekter -543 -222 -1 000 -500 -500 -50 % 0

3 Oppvekst og 

kultur

Regnskap

til og med 

juli 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mai)

Driftsregnskap 243 737 258 964 446 510 444 808 1 701 0% 1 192

Driftsresultat 244 207 260 019 446 662 444 991 1 671 0% 1 156

Driftsutgifter 291 469 309 483 529 358 529 695 -337 -0% -1 389

Driftsinntekter -47 262 -49 464 -82 696 -84 704 2 008 2% 2 546

Finansresultat -470 -1 055 -152 -182 30 20% 35

Finansutgifter 3 20 10 -20 30 301% -15

Finansinntekter -473 -1 075 -162 -162 0 0 % 50
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Område 3, oppvekst og kultur, antyder et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner som følge av årets 

lønnsoppgjør.   

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. Skolene melder stort sett om drift som planlagt, men vil få et mindreforbruk 

på grunn av årets lønnsoppgjør.  

Læringssenteret for voksne har noe høyere inntekter enn budsjettert knyttet til norsk for 

fremmedspråklige og viser et mindreforbruk på 2 mill. kroner 

Kulturtjenesten viser noe merforbruk knyttet til bibliotek og kulturskole, men ellers drift i henhold til 

budsjett.  

PPT drifter i henhold til budsjett og antyder et lite mindreforbruk. 

 

Kommunale barnehager viser mindreforbruk i forhold til budsjett på grunn av en lavere lønnsvekst 

enn budsjettert, men tilskudd til private barnehager vil bli noe høyere enn budsjettert. Avregning av 

tilskudd 2012 viste at det måtte etterbetales ca 2,8 mill. kroner til de private barnehagene.  

 

 

Helse og omsorg, område 4, melder om mulig merforbruk på 6,5 mill. kroner, som er en økning på 

1,5 mill. kroner siden forrige rapportering. Økningen skyldes nye ressurskrevende brukere og fortsatt 

stort behov for å kjøpe eksterne institusjonsplasser. 

Dette er det største driftsområdet i kommunen. Mange av sparetiltakene i årets budsjett treffer 

naturlig nok dette området. 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. 

Det har i år vært et stort behov for institusjonsplasser, og det har vært nødvendig med flere kjøpte 

plasser fra andre kommuner/ private institusjoner enn tidligere år. Budsjettet tar ikke høyde for så 

mange plasseringer som våren og sommeren har ført med seg. Det antydes nå et merforbruk i 

forhold til budsjett på 9 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 

juli 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mai)

Driftsregnskap 353 470 373 282 640 636 647 136 -6 500 -1% -5 000

Driftsresultat 359 510 377 013 640 286 646 828 -6 542 -1% -4 998

Driftsutgifter 442 834 465 622 813 311 828 860 -15 549 -2% -16 793

Driftsinntekter -83 324 -88 609 -173 026 -182 033 9 007 5% 11 795

Finansresultat -6 040 -3 731 350 308 42 12% -2

Finansutgifter 301 466 450 477 -27 -6% -2

Finansinntekter -6 341 -4 196 -100 -169 69 69 % 0
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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. 

Ringerike kommune har i det interkommunale legevaktsamarbeidet søkt Helsedirektoratet og fått 

innvilget penger til etablering av øyeblikkelig hjelp plasser i løpet av høsten 2013. Dette er 

korttidsplasser som skal redusere sykehusinnleggelser. Plassene vil også bidra til å redusere presset 

på kommunale institusjonsplasser. 

Det registreres en stadig økning i utbetalingene av sosialstønad. Strøm og boligutgifter er det som 

øker mest samtidig som antall brukere av tjenesten er stigende. Budsjett 2013 legger ikke opp til en 

økning fra 2012 nivået og det ligger an til et merforbruk på 2 – 4 mill. kroner for NAV samlet. 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 ingen store avvik i forhold til budsjett. I tertialrapporten ble det 

meldt om et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner på grunn av effekter fra årets lønnsoppgjør. Vårens 

flom førte til økte utgifter og det er gjort et anslag på om lag 1 – 1,5 mill. kroner. I tillegg trekker høye 

utgifter til fyring i idrettsparken og høye strømutgifter til veilys i negativ retning.  

I budsjett 2013 ligger det til grunn at Brutorget skulle stenges for parkering etter 1. kvartal. Der er 

planene noe forsinket og det fører til større parkeringsinntekter enn budsjettert, ca 0,8 mill. kroner. 

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 

juli 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mai)

Driftsregnskap 66 894 80 995 147 613 147 948 -336 -0% 0

Driftsresultat 67 261 81 306 146 044 148 449 -2 405 -2% 4

Driftsutgifter 154 547 164 790 297 011 300 471 -3 460 -1% -1 472

Driftsinntekter -87 286 -83 484 -150 967 -152 022 1 055 1% 1 476

Finansresultat -367 -311 1 568 -501 2 069 132% -3

Finansutgifter 6 9 1 568 -501 2 069 132% -3

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. Akkurat nå ser det totalt sett ut som budsjettet er på et 

fornuftig nivå.  

 

Område 8, skatt og rammetilskudd, melder om balanse i forhold til budsjett. Budsjettet på dette 

området er i 2013 satt ca 30 mill. kroner høyere enn anbefalinger fra KS og KRD. Skatteinngangen 

hittil i år er sviktende i forhold til budsjett, og foreløpige beregninger antyder et negativt avvik på ca 

20 mill. kroner. Det gjenstår to store skatteutbetalinger i september og november som kan rette noe 

på dette bildet, og i tillegg vil endelig inntektsutjevning ikke være klar før i januar 2014. Usikkerheten 

rundt dette gjør at vi foreløpig ikke tar med avvik i prognosen. 

 

7 Avsetninger, 

overføringer

Regnskap

til og med 

juli 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mai)

Driftsregnskap -1 656 -7 762 53 395 53 395 -0 -0% -0

Driftsresultat 1 580 -3 674 53 395 53 424 -29 -0% -21

Driftsutgifter 2 738 -702 53 410 56 403 -2 993 -6% -2 561

Driftsinntekter -1 158 -2 973 -15 -2 979 2 964 19 884% 2 539

Finansresultat -3 236 -4 088 0 -28 28 X 21

Finansutgifter 191 140 40 000 40 016 -16 -0% 0

Finansinntekter -3 427 -4 228 -40 000 -40 044 44 0 % 21

8 Skatt og 

rammetilsk 

Regnskap

til og med 

juli 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mai)

Driftsregnskap -894 096 -780 752 -1 476 243 -1 476 243 -0 -0% 0

Driftsresultat -894 096 -780 752 -1 476 243 -1 476 243 -0 -0% 0

Driftsutgifter 16 17 207 103 104 50% 86

Driftsinntekter -894 112 -780 769 -1 476 450 -1 476 346 -104 -0% -86

Finansresultat 0 

Finansutgifter 0 

Finansinntekter 0 

9 Renter, avdrag og 

finansposter

Regnskap

til og med 

juli 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr mai)

Driftsregnskap 12 024 16 411 95 263 101 839 -6 576 -7% -6 205

Driftsresultat -279 6 6 -6 X -5

Driftsutgifter 1 0 0 -0 X -0

Driftsinntekter -280 6 6 -6 X -4

Finansresultat 12 304 16 405 95 263 101 833 -6 570 -7% -6 200

Finansutgifter 28 029 74 766 164 267 164 137 130 0% 700

Finansinntekter -15 726 -58 361 -69 004 -62 303 -6 700 -10 % -6 900
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Prognosen for område 9 viser et merforbruk på 6,6 mill. kroner. Kommunen mottar i år et utbytte fra 

RiK som ligger 6,2 mill. kroner lavere enn budsjett. I tillegg viser beregninger at minimumsavdrag på 

kommunens låneportefølje i år vil bli i overkant av 43 mill. kroner som er 1 mill. kroner høyere enn 

budsjettert.  

Det ventes noe lavere innskuddsrenter enn budsjettert, men dette oppveies av fortsatt lave 

lånerenter. Det vil kunne oppstå et større 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. 
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5. 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.  

Gjennomsnittlig antall årsverk har falt noe sammenlignet med 2012 som er en naturlig konsekvens av 

de innsparingstiltak som er gjennomført hittil i år. Variasjoner fra måned til måned sammenlignet 

med 2012 skyldes hovedsakelig bevegelige helligdager og sykefravær. 

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. 

  

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 1824 222 2046 2044

juli 1801 238 2039 2035

august 1786 283* 2069 2126

september 2102

oktober 2051

november 2075

desember 2094

Gj.snitt årsverk 1821 209 2040 2062

*Det har vist seg vanskelig å få ut tall  for variabel utlønning i august.

Tallet er sannsynligvis noe høyere og vil  bli  korrigert så fort det lar seg gjøre.

Måned

Bemanning 2013

Sum årsverk 

2012
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6. Utvikling i sykefravær 
Det er satt i gang et stort arbeid med forberedelse til et prosjekt som skal bedre nærværet i Ringerike 
kommune. Kommunens egne tall skal analyseres sammen med øvrige relevante parametere som 
påvirker nærværet. Samarbeidspartnere i dette prosjektet blir: NAV, KS, BHT, KLP,  andre kommuner, 
organisasjoner og bedrifter for innhenting av best praktice på området. I tillegg blir forskningsmiljøet 
sparringpartnere. Mål med prosjektet er ny strategi for nærværs og sykefraværsarbeid i Ringerike 
kommune. 

 
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.  

 Alle MKS-grupper kalles inn til et inspirasjonsseminar 30. august.  

 Alle ledere i helse og omsorg har gjennomført turnusopplæring.  

 Nytt kartleggingsverktøy i sykefraværsarbeidet igangsettes høst 2013 (www.vip24.no). 

 NAV arbeidslivssenter igangsetter arbeidsmiljøprosess i Ringeriksbarnehagene.  

 Bedriftshelsetjenesten benyttes mer en budsjettert hvilket er en utfordring men samtidig 
positivt.  

 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 tiltak iverksatt.  

 Ytterliggere 6 enheter får hjelp og støtte i større arbeidsmiljøprosesser. 

 Arbeidsmiljøopplæring for ledere og tillitsvalgte 15. og 16. oktober. 

 Alle ledere får opplæring i sykefraværsarbeid 15. oktober og 20. november. 

 Opplæring i stoffkartotek Ecoonline 19. og 24. september.  

 Viderefører opplæring i forflytningsteknikk innenfor helse og omsorg. 

 Lederopplæringsprogram starter opp høst 2013. 

 Tettere samarbeid med NAV-lokalt etableres.  

 Nettverksbygging og erfaringsutveksling med andre virksomheter som har gode erfaringer 
med nærværsarbeid, bla Ringerikes kraft.  

 Det etableres prosjekt med formål om å redusere sykefravær.  

 Det er tatt høyde for økt aktivitet innenfor kjøp av bedriftshelsetjeneste i budsjett 2014.  
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Status sykefravær januar tom juli 2013 
 

    Egenmeldt  
sykefravær 

Sykefravær,  
1 - 16 dager 

Sykefravær,  
> 16 dager 

Totalt 
sykefravær 

 Måned 2013 % % % % 

Ringerike kommune Januar  1,71 4,17 7,51 11,69 

 Februar  1,14 3,55 8,27 11,82 

 Mars  0,80 2,58 6,42 9,00 

 April  0,86 2,78 6,56 9,34 

 Mai  0,58 1,83 4,12 6,95 

 Juni  0,43 1,93 6,03 7,96 

 Juli  0,09 0,93 4,68 5,62 

Samlet resultat 0,84 2,62 6,42 9,04 

Tabell 1. Sykefravær fra januar tom juli 2013. Det kan komme endringer i tallene dersom det er fravær som 
ennå ikke er innrapportert.  

 

    
Egenmeldt  
sykefravær,  
prosent 

Sykefravær,  
1 - 16 dager,  
prosent 

Sykefravær,  
> 16 dager,  
prosent 

Sykefravær,  
prosent 

Personalområde Måned 2013 % % % % 

Helse og omsorg Januar  1,50 4,53 9,85 14,37 

 Februar  0,83 3,60 10,40 14,00 

 Mars  0,70 2,61 8,47 11,08 

 April  0,76 3,01 8,10 11,12 

 Mai  0,61 2,25 5,95 8,20 

 Juni  0,44 2,51 7,53 10,04 

 Juli  0,12 0,96 5,11 6,07 

Oppvekst og kultur Januar  2,00 4,13 5,68 9,81 

 Februar  1,29 3,97 6,34 10,30 

 Mars  0,71 2,45 4,30 6,75 

 April  0,95 2,60 4,95 7,54 

 Mai  0,70 1,59 4,12 5,71 

 Juni  0,48 1,53 4,67 6,20 

 Juli    1,05 3,76 4,81 

Tekniske områder Januar  1,57 2,68 5,88 8,57 

 Februar  1,56 2,56 6,87 9,43 

 Mars  1,16 2,25 5,96 8,21 

 April  0,85 1,99 7,06 9,05 

 Mai  0,30 1,32 5,81 7,13 
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Tekniske områder Juni  0,19 1,27 5,66 6,93 

 Juli  0,15 0,94 4,98 5,92 

Tabell 2. Sykefravær per sektor månedsvis januar tom juli. Det kan komme endringer i tallene dersom det er 
fravær som ennå ikke er innrapportert.  
 
Statistikk fra NAV 

 Nav presenterte tall fra 1. kvartal 2013 14 juni. Ringerike kommunes fravær er økt med 0,6 % 
sammenlignet med 1. kvartal 2012.  

 Tallene fra NAV viser betydelig reduksjon i antall arbeidsforhold og avtalte dagsverk siden 
2009 – gjelder i alle sektorene. 

 Det er en økning i tapte dagsverk i samme periode.  

 Ringerike kommune produserer flere langtidssykemeldte: 8 uker og mer har vi økning i tapte 
dagsverk 

 Det er en økning av sykemeldte fra og med de som har vært sykemeldt mer en 20 uker.  

 Samtidig er antall arbeidsforhold og avtalte dagsverk er redusert i perioden. 

 Største økningen er i aldersgruppen 30-39 år og i aldersgruppen 50-59år. 
 

Det pågår en analyse av tallmaterialet fra NAV i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og NAV- 

arbeidslivssenter. Videre skal det gjennomføres en kartlegging i august/september i samarbeid med 

enhetene, tillitsvalgte og vernetjenesten om hva som er årsaken til utviklingen. 
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ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I 
RINGERIKE KOMMUNE 
 

Arkivsaksnr.: 13/1176  Arkiv: 007   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
116/13 Formannskapet 17.09.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune revideres. De nye etiske 
retningslinjene skal gjelde både for ansatte og politikere i Ringerike kommune. 

 
2. Revisjonen foretas av en arbeidsgruppe ,med representanter for ansatte og fra 

politisk miljø. Fra politisk side deltar: 
 

 …………………………………………………… 
 

 …………………………………………………… 
 

Beskrivelse av saken 
  

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget 
som gjelder i organisasjonen. For kommunens virksomhet bør det i tillegg til det som følger 
direkte av lover og regler drøftes og nedfelles hva som skal være organisasjonens etiske 
retningslinjer, dvs. en felles plattform for hva som oppfattes som moralsk godt, rett og 
rettferdig. 

Som en åpen organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggernes tillit. Denne 
svekkes ved mistanke om for eksempel korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk eller andre 
uetiske handlinger. 

Dagens etiske retningslinjer for Ringerike kommune ble vedtatt av formannskapet i sak nr. 
0146 den 3.7.1995, og følger vedlagt saken. 

 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen vil anbefale at kommunestyret iverksetter en rullering av etikkreglementet. 
Dagens reglement er gammelt og begrenses til ansatte i kommunen. Det bør også omfatte 
de folkevalgte. 
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Rådmannen vil sette ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe fra administrasjon og ansatte 
i Ringerike kommune for å utarbeide et forslag til nye etiske retningslinjer, og ber 
kommunestyret om å oppnevne nødvendig politisk representasjon til arbeidsgruppen. 
 
 
 
 
Vedlegg 
 

 Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune av 3.7.1995 
 

 
 
 
 Ringerike kommune, 04.09.2013 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert rådmann 
 
 
 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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Etiske retningslinjer for Ringerike kommune, vedtatt av formannskapet 3.7.1995, sak nr. 
0146: 

1. Ringerike kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. 
Tilsatte har ansvar for å etterleve dette. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det 
spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for 
kommunen. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for 
kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er 
truffet (både av folkevalgt organ og administrativ myndighet). 

2. Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og 
holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe uetisk 
forvaltningspraksis. 

3.a. Tilsatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan, eller være 
egnet til å, eller gi andre grunn til å tro, at det vil påvirke handlinger, saksforberedelse eller 
vedtak. Dette gjelder ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell og blomster o.l. 
Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander eller penger, men også andre fordeler, f.eks. i 
form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Slike personlige rabatter skal ikke 
forekomme, dersom rabatt blir gitt på grunn av arbeidsområde/arbeidsoppgaver som tilsatt i 
kommunen. 

b. Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går utover kommunens retningslinjer, skal 
nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med brev 
som redegjør for kommunens regler om dette. Personer som mottar tjenester fra kommunen, 
eller deres foresatte/pårørende, kan ha ønske/behov for å gi utrykk for 
anerkjennelse/takknemlighet. Slike ønsker/behov skal en vise respekt for, men forklare 
regelverket og underrette nærmeste overordnede. Slike gaver skal eventuelt gis til 
tjenesteleder, institusjoner o.l. og spørsmål om å motta gaver av vesentlig verdi forelegges 
overordnet myndighet til avgjørelse. 

c. Moderate former for gjestfrihet og representasjon kan høre med til samarbeidsforhold og 
informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at 
den kan påvirke beslutningsprosessen, eller gi andre grunn til å tro det. Nærmeste 
overordnede skal orienteres om slike forhold. 

d. Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet 
kan bare skje etter særskilt vedtak. 

4. Kommunens tilsatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom 
kommunenes interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke 
rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan 
påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, 
eller kan gi andre grunn til å tro det, skal en ta dette opp med overordnede. Eksempler på slike 
mulige interessekonflikter kan være: 

- Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger 

- Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen 
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- Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den 
enkelte arbeider med i kommunen 

- Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i 
en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet 

- Familiære og andre nære sosiale forbindelser 

6. Normalinstruks for kommunale/fylkeskommunale innkjøp - vedtatt av Formannskapet 
03.10.94 sak nr. 628 og Normalinstruks for kontrahering av bygg- og anleggsarbeider - 
vedtatt av kommunestyret 03.10.94 sak nr. 228 er gjeldende i Ringerike kommune. For øvrig 
vises til internkontrollhåndbok C (HMS) vedr krav til produkter. 

7. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må 
respekteres og ikke brukes til personlig vinning, jfr. for øvrig Forvaltningslovens 
bestemmelser. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal 
være korrekt, pålitelig og i klar forståelig form og ikke med hensikt gis tvetydig formulering. 

8. Brudd på disse retningslinjer kan medføre forføyninger etter kommunens Ansettelses- og 
arbeidsreglement og Arbeidsmiljøloven. 
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WEBVISNING AV KOMMUNESTYREMØTER - HELTHETLIG SYSTEM  
 

Arkivsaksnr.: 11/4105  Arkiv: 056   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
117/13 Formannskapet 17.09.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. I kommunestyresalen installeres det et system for direktesending av lyd og bilder på 
internett, inklusive voteringssystem og integrasjon mot Ringerike kommunes saks- 
og arkivsystem.  

2. Totalkostnaden kr. 775 000,-  finansieres av dagens drifts- og investeringsramme for 
IKT med 330.000,- kr mens det øvrige innarbeides i Handlingsplan 2014-2017, 
budsjett 2014. 

 

Bakgrunn 

Visning av politiske møter på internett gjør det mulig for innbyggerne å følge den politiske 
debatten hjemmefra via internett. Det muliggjør også deling i sosiale media. Det er viktig at 
overføringene har god lyd- og bildekvalitet og legger til rette for interaktivitet.  
 
Kommunestyret har tidligere behandlet sak om webvisning av kommunestyremøter (sak 
19/12 og 82/13). I vedtak fra sak 82/13 fikk rådmannen i oppdrag å fremme sak som 
omhandler et helhetlig system for visning av kommunestyremøter på nett. Systemet skal 
omhandle lyd, bilde, avstemmingssystem og god integrasjon mot kommunens sakssystem.  
 
Det er tidligere innhentet pristilbud på weboverføring – jf sak 82/13. 
 
Det faste lydutstyret i kommunestyresalen ble oppgradert  i 2010, mens det trådløse 
utstyret ble oppradert våren 2012.  
 

System for weboverføring  

Det er innhentet tilbud for direktesending av både lyd og bildet ut på internett. Når 
sendingen er over, arkiveres opptaket. Etter møte kan man publisere opptaket med 
tilhørende saksliste. Det bør minimum installeres 2 kameraer i kommunestyresalen, ett for 
podiet og ett for talerstolen. Installasjonen er fast på grunn av innstilling av kameraer og 
tilkoblinger til stasjonær pc for administrasjon. 
 

Kostnader 

Grunnpakke med 2 stk kamera og 1 PC kr      180 000,- 
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Driftskostnad pr år inkl. support vedlikehold, integrasjon og lagring  
(pris avhenger av trafikkmengde) 

kr        30.000,- 

Integrasjon mot sakssystem inkl. oppsett  kr        30.000,- 
 
Noe merarbeid med tilrettelegging før, og redigering i etterkant av møtene kommer i 
tillegg. 
 
Totalkostnad for kommunestyreperioden (4 år) kr 330.000,- 
 

Lydanlegg 

Lydanlegget i kommunestyresalen består av 2 høyttalere, 5 faste mikrofoner, 4 på podiet og 
1 på talerstolen. I tillegg er det 3 trådløse mikrofoner, 1 håndholdt og 2 «mygger» med 
bøyle. Mikrofonene styres via en forsterker med faste forhåndsinnstillinger. De trådløse 
mikrofonene er av god kvalitet, og påvirkes ikke av den pågående omlegging av 
frekvensbånd.  
 
Anlegget er satt opp etter gjeldende standard for små lydanlegg, og regnes som det 
enkleste og mest brukervennlige systemet som kan leveres. Det trengs ingen fagkunnskap 
for å bruke det. Lydanlegget er gjennomgått av en ekstern konsulent i forbindelse med 
forarbeid til saksframlegget. 
 
For å forbedre opplevelsen for brukere og tilhørere merkes brytere og utstyr bedre. Det 
utarbeides brukerveiledninger som omhandler hvordan slå av og på lydanlegget, slå av og 
på de trådløse mikrofonene og hvordan myggen skal sitte. I tillegg skal det rutinemessig 
kontrolleres at anlegget fungerer foran hvert møte. 
 

Kostnader 

Ingen 
 

Voteringssystem  

Det finnes ulike løsninger av voteringssystem. I sin enkleste form gir det mulighet til å 
stemme over 2 alternativer uten å vise hvem som stemmer hva. Systemet kan utvides med 
identifisering av stemmegiver via chipkort. Større system, som også er konferansesystem, 
har mikrofon på hver enhet med mulighet for å be om ordet via et tastetrykk. Her kan man 
også legge opp til voteringer med opptil 5 alternativer.  
 
Systemene styres via PC og resultatene vises via skjerm/prosjektor.  
 
Et større system vil kunne brukes i flere sammenhenger enn kommunestyrets møter, bl.a. 
ledermøter, opplæring og mindre konferanser. Det tar høyde for at folkevalgtes rutiner i 
forhold til voteringsrutiner og replikkveksling kan endres de kommende årene.  
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Kostnader 

Det er innhentet et uforpliktende prisoverslag fra en importør/leverandør. Det enkle 
systemet med kun votering har en prisantydning på ca kr 250 000. Utvidet system med 
mikrofoner koster ca kr 360 000,-. All programvare er inkludert i prisen, mens chipkort med 
produksjonenhet kommer i tillegg, antatt kostnad ca kr 25 000. PC er ikke inkludert. (Alle 
priser eks. MVA) 
 

Integrasjon med sakssystem (ESA) 

Ved oppgradering til nyeste versjon av kommunens sakssystem ESA vil det være godt 
tilrettelagt for integrasjon. Oppgraderingsprosjekt er for tiden stilt i bero, ny prosjektplan 
utarbeides innen utgangen av 2013. Det vil ikke være spesifikke kostnader i ESA-prosjektet 
knyttet til web-visning. 
  

Annen tilrettelegging 

Gode bilder er avhengig av god lyssetting/belysning og bakgrunn. Mørke vegger stjeler lys, 
så det bør vurderes om veggene kan behandles slik at de blir lysere. For å bedre 
lysforholdene bør belysningen oppgraderes.  Det vil påløpe kostnader til behandling av 
veggene og til oppgradering av belysning og ev strømfremføring. Utgiftene avhenger av 
hvor omfattende oppgradering man velger å gjøre. 
 
Sum kostnader – investering og drift 4 år: 

Alernativ 1 Alternativ 2

Weboverføring 330 000,00kr           330 000,00kr           
Voteringssystem 343 750,00kr           481 250,00kr           
Tilrettelegging KS-salen (rund sum) 100 000,00kr           100 000,00kr           
Sum 773 750,00kr           911 250,00kr            
 
Av disse beløpene utgjør 30.000,- kr årlig drift. Øvrig beløp er investering.  
 

Finansiering 

I sak 82/13, anbefalte rådmannen at weboverføringen, kr 330 000,-, finansieres innenfor 
drifts- og investeringsrammene for IKT. Øvrige drift og investeringer foreslås innarbeidet i 
Handlingsplan for 2014-2017, budsjett 2014. 
 

Rådmannens vurdering 

Ved å etablere mulighet for at innbyggerne kan følge politiske møter via internett, styrkes 
innbyggernes mulighet til å følge politiske møter. Dette er et godt bidrag til å skape mer 
åpenhet i Ringerike kommune. 
 
Rådmannen har 3 alternative forslag. 
 
Alternativ 1 er det mest fremtidsrettede systemet. Den vil i tillegg til politiske møter også 
gjøre det mulig for økt bruk av kommunestyresalen. Økt bruk av kommunestyresalen skal 
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innebære redusert bruk / leie av eksterne lokaler. Imidlertid har ikke rådmannen gjort 
økonomiske beregninger på besparelsen ved å leie færre eksterne lokaler. Rådmannen 
anbefaler derfor i denne saken den løsningen med lavest kostnad og som ivaretar behovene 
for kommunestyret, dvs alternativ 2 under. 
 
Alternativ 1: 
 

1. I kommunestyresalen installeres det et fremtidsrettet system for direktesending av 
lyd og bilder på internett, inklusive voteringssystem og integrasjon mot Ringerike 
kommunes saks- og arkivsystem. Systemet skal være framtidsrettet og legge til rette 
for økt bruk av kommunestyresalen også til andre formål. 

2. Totalkostnaden kr. 910 000,-  finansieres av dagens drifts- og investeringsramme for 
IKT med 330.000,- kr mens det øvrige innarbeides i Handlingsplan 2014-2017, 
budsjett 2014.  

 
Alternativ 2: 
 

1. I kommunestyresalen installeres det et system for direktesending av lyd og bilder på 
internett, inklusive voteringssystem og integrasjon mot Ringerike kommunes saks- 
og arkivsystem.  

2. Totalkostnaden kr. 775 000,-  finansieres av dagens drifts- og investeringsramme for 
IKT med 330.000,- kr mens det øvrige innarbeides i Handlingsplan 2014-2017, 
budsjett 2014. 

 
Alternativ 3: 
 

1. Det etableres ikke et system med mulighet for weboverføing og votering i 
kommunestyresalen ut fra kommunens økonomiske situasjon. 

 
 
 
 Ringerike kommune, 05.09.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/3001-3  Arkiv: H21 &10  

 
Sak: 46/13 
 
VESTRE VIKEN HF/ RINGERIKE KOMMUNE - NY REVIDERT 
SAMARBEIDSAVTALE  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 
 
Ringerike kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene i 
helseområde Vestre Viken og Vestre Viken HF. 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 03.09.2013: 
 
Ole Johan Andersen (Frp) og Brit Walbækken Bøhler (Sol) erklærte seg inhabile og forlot 
plassene. 
 
Avstemming: 
Av 9 medlemmer var 7 tilstede. 
 
Rådmannen forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HIOV) innstilling til 
formannskapet. 
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VESTRE VIKEN HF/ RINGERIKE KOMMUNE - NY REVIDERT 
SAMARBEIDSAVTALE  
 

Arkivsaksnr.: 13/3001  Arkiv: H21 &10  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/13 Eldrerådet 02.09.2013 
46/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 03.09.2013 
118/13 Formannskapet 17.09.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene i 
helseområde Vestre Viken og Vestre Viken HF. 
 

Bakgrunn for saken 

Partene i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken helseområde valgte i 2011 å inngå en 
samarbeidsavtale som skal sikre et felles systematisk samarbeid mellom kommunene og 
helseforetaket (kalt Overordnet samarbeidsavtale), og en samarbeidsavtale som regulerer 
ansvar og oppgaver for 5 lokale samarbeidsutvalg (LSU). Vestre Viken HF og kommunene i 
Kommunehelsesamarbeidet har inngått i alt 14 avtaler; 2 samarbeidsavtaler og 12 
tjenesteavtaler. Avtalene er første generasjons og er utarbeidet innenfor tidsplanen gitt av 
helsemyndighetene. Alle avtaler inneholder krav om evaluering. Formålet med evaluering 
er erfarings- og forbedringsarbeid.   
 

Beskrivelse av saken 

 
I sak 27/2012 godkjente Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) forslag til fremgangsmåte for 
evaluering av følgende 4 avtaler:  

 Overordnet samarbeidsavtale,  

 Lokal samarbeidsavtale,  

 Henvisning, behandling og utskrivning fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling  

 Henvisning, behandling og utskrivning for pasienter med behov for somatiske 
helsetjenester.  

Dette saksfremlegget omhandler overordnet samarbeidsavtale og lokal samarbeidsavtale. 

Det ble etablert en partssammensatt arbeidsgruppe som har hatt ansvaret for å samordne 
innspill til avtalene, og å fremme forslag til justert avtaletekst. Arbeidsgruppens forslag til 
revisjon er basert på: spørreundersøkelse sendt ut til medlemmene av de lokale 
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samarbeidsutvalgene, erfaringskonferanse i desember 2012 med deltakere fra lokale 
samarbeidsutvalg, samt diskusjoner i arbeidsgruppen. 

I sak 1/2013 sluttet OSU seg til framlagt forslag til revidert samarbeidsavtale. Avtalen ble 
sendt på høring til kommunene med frist 3. april 2013. Kommunene har ulik praksis i 
forhold til om avtalen behandles administrativt og/eller politisk noe som medfører at større 
kommuner har lengre beslutningsprosesser enn mindre kommuner. For å få en grundig 
hørings- og beslutningsprosess i kommunene ble høringen gjort administrativt i første 
omgang, for så i neste omgang å behandle saken politisk i kommunene.  

Følgende instanser har avgitt høring:  

 Ål kommune 

 Asker og Bærum kommune 

 Jevnaker kommune 

 Øvre Eiker kommune 

 Hole kommune 

 Drammensregionen: Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Sande og Svelvik 
kommuner 

 Norsk sykepleierforbund 

 Norsk sykepleierforbund, Bærum kommune 

 Fylkeseldrerådet i Buskerud 

 

I sak 7/2013 fattet overordnet samarbeidsutvalg følgende vedtak: 

1. Overordnet samarbeidsutvalg slutter seg til framlagt forslag til revidert 
samarbeidsavtale.  

2. Samarbeidsavtalen sendes ut til politisk behandling i kommunene 21. mai 2013.  
3. Høringsfrist settes til 1. oktober, med behandling i OSU 18. november 2013.  

 

Grunnlaget for endring i avtalene 

Resultat fra spørreundersøkelse og innspill fra erfaringskonferansen viser at prinsippet om 
likeverdighet mellom partene er en grunnleggende forutsetning for samarbeidet, men 
vanskelig å avtalefeste. Likeverd må ikke bli et mål i seg selv, men et middel for å oppnå 
resultater.  En må kunne være forskjellige der det er hensiktsmessig, og like der det er 
nødvendig. Det er derfor viktig at partene er bevisste på likeverdigheten i samhandlingen 
med hverandre. 

Informantene (fra spørreundersøkelsen og deltakerne på konferansen) er opptatt av å sikre 
struktur i de lokale samarbeidsutvalgene slik at samhandlingen henger sammen i alle ledd. 
De er i tillegg opptatt av at det skal være god informasjonsflyt, og at beslutningslinjene bør 
være tydelige. I avtalen bør det framgå at lokalt samarbeidsutvalg skal være et besluttende 
organ. For at utvalget skal kunne fungere etter intensjonene må medlemmene ha de riktige 
fullmakter til å kunne gjøre gode beslutninger og fatte vedtak. Det vektlegges at revidert 
avtale kan tilpasses lokale forhold og baseres på gode lokale erfaringer. Det er en klar 
tilbakemelding på at linken mellom overordnet og lokalt samarbeidsutvalg må gjøres 
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tydeligere, og at det bør være en gjennomgående representasjon mellom overordnet og 
lokalt samarbeidsutvalg.  

Evalueringsgruppen har vektlagt at samarbeidsavtalen må inneholde et felles rammeverk 
for alle kommunene og helseforetaket. Kommunehelsesamarbeidet består av 26 kommuner 
med ulik størrelse, demografi og innbyggerantall. Det har vært fokus på at en skal forsøke å 
finne felles løsninger som skal passe alle kommunene, men samtidig skal det være et godt 
handlingsrom for å tilpasse seg til lokale forhold. 

I revideringen av avtalene la evalueringsgruppen fram forslag om å slå sammen overordnet 
og lokal avtale. Argumentene for en sammenslåing av avtalene er: 

 Avtalene blir forenklet og konkretisert, og innholdet og krav i avtalen framstår 
tydeligere.  

 Alle tjenesteavtalene er i dag signert. Disse avtalene var ikke på plass når overordnet 
avtale ble signert i 2012. 

 Ved å slå sammen avtalene oppnår vi en bedre sammenheng mellom overordnet 
samarbeidsutvalg og lokal samarbeidsutvalg. 

 De lokale samarbeidsutvalgene kan i større grad organisere seg selv. 
 

Det ble gjennomført administrativ høring i kommunene med frist 3. april 2013. 
Oppsummert dreide høringsuttalelsene seg om følgende punkter:  

 Kommunene og organisasjonene er enstemmig i forslaget om sammenslåing av 
avtalene. 

 Tydeliggjøring av ansvar og oppgaver for OSU1 og LSU2.  

 Sammensetning, representasjon og likeverdighet i OSU og LSU. 

 Konkretiseringer av ansvar og oppgaver for OSU og LSU. 

 Varigheten på funksjonen som leder og nestleder OSU bør være 2 år. 

 Bruker og ansatterepresentasjon i LSU. 
 

Rådmannens vurdering 
Partene i Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken helseområde valgte i 2011 å inngå en 
samarbeidsavtale som skal sikre felles systematisk samarbeid mellom kommunene og 
helseforetaket. Overordnet samarbeidsavtale og lokal samarbeidsavtale er nå evaluert, og 
dette arbeidet har resultert i forslag til en ny felles samarbeidsavtale. 
Overordnet samarbeidsutvalg ga i møte 13. mai 2013 sin tilslutning til framlagte 
avtaleforslag, og avtalen må nå godkjennes i den enkelte kommune. Samarbeidsavtalen vil 
bli endelig behandlet i Overordnet samarbeidsutvalg den 18. november 2013. 
Behandlingsfrist i kommunene er satt til 1. oktober. 

Rådmannen sender med dette forslag til ny revidert samarbeidsavtale til politisk 
behandling. 

Den reviderte samarbeidsavtalen erstatter tidligere overordnet samarbeidsavtale (vedtatt i 
kommunestyret sak 97/2010 den 2.9.2010).  

                                                      
1 Overordnet SamarbeidsUtvalg 
2 Lokalt  SamarbeidsUtvalg 
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Vedlegg 

 Ny revidert samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2013 

 

 Knut E. Helland 
 Konstituert rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Kirsten Orebråten 

Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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Samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Vestre Viken HF 

 

 

 

 

 

 

1. Formål med avtalen og verdigrunnlaget 
 
Avtalen skal sikre et systematisk samarbeid for at helsetjenestene i Vestre Viken 
helseområde skal være av høy kvalitet og fremstå helhetlig. Helsetjenestene skal sette 
pasienten i sentrum og ivareta samfunnets ressurser på en god måte. 

 
Partene har et felles ansvar for at befolkningen får riktig bistand, behandling og oppfølging på 
rett sted og til rett tid. Helsetjenestene skal organiseres ut fra brukernes behov, uavhengig av 
forvaltningsansvar. Partene skal yte både forebyggende og behandlende helsetjenester og 
oppleves helhetlig for befolkningen. Gjennom avtalen forplikter partene seg til å legge 
forholdene til rette for etablering, drift og oppfølging av avtalen innenfor sitt ansvarsområde. 
 
Avtalen baserer seg på nasjonale verdier for helsetjenesten og omfatter tjenester til hele 
befolkningen i Vestre Viken helseområde: 

 Befolkningen i Vestre Viken skal ha likeverdige helsetjenester av god kvalitet uavhengig 
av bosted og sosiale forhold.  

 Primærhelsetjenesten er fundamentet for helsetjenesten til innbyggerne. 
 Samarbeidet skal understøtte sammenhengende behandlingsforløp for pasienter. 
 Samarbeidet skal bidra til fokus på helsefremmende tiltak. 
 Samarbeidet skal ha et særlig fokus på pasienter med kroniske lidelser og/eller behov 

for sammensatte tjenester. 
 Samarbeidet skal bidra til at de samlede ressurser stilt til rådighet for helsetjenester i 

regionen brukes på beste effektive behandlingsnivå. 
 Samarbeidet skal bidra til at helsetjenesten til befolkningen i regionen utvikles i tråd med 

nasjonale føringer og medisinsk faglig utvikling. 
 Avtalen skal sikre gjensidig involvering i prosesser som har konsekvenser for 

samhandlingsflaten mellom kommuner og helseforetak. 
 Samarbeidet skal bidra til tydelighet i ansvars- og oppgavefordeling. 
 Samarbeidet skal sikre at brukere blir hørt og får innflytelse innenfor avtalens områder. 

 
Avtalen erstatter tidligere overordnet samarbeidsavtale (godkjent av overordnet 
samarbeidsutvalg 21. november 2011) og avtale om lokalt samarbeid (godkjent av overordnet 
samarbeidsutvalg 7. februar 2011). Nytt punkt 6, lokale samarbeidsutvalg er tatt inn for å 
erstatte tidligere avtale om lokalt samarbeid.  
 
Når partene i denne samarbeidsavtalen bruker uttrykket avtale omfatter det både denne 
samarbeidsavtale og de spesifikke tjenesteavtaler/retningslinjer som omtales nedenfor. 
  

 

 

Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, 

omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. 

 

Stortingsmelding 47, Samhandlingsreformen 
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2. Avtalens parter  
 Vestre Viken HF 
 Ringerike kommune 

 
Likelydende avtale er inngått med de 26 kommunene i Kommunehelsesamarbeidet Vestre 
Viken.1  
 

3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov 
Vestre Viken HF skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen 
helseområde tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder sykehustjenester, 
medisinske laboratorietjenester, radiologiske tjenester, akuttmedisinsk beredskap, medisinsk 
nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt, transport til undersøkelse 
eller behandling i kommunene og Vestre Viken HF og transport av behandlingspersonell. 
Unntak fra dette er de spesialisthelsetjenester som er lagt utenfor helseområdet som følge av 
fag- og funksjonsfordeling i Helse Sør-Øst. Vestre Viken HF er pålagt veiledningsplikt ovenfor 
kommunehelsetjenesten. Denne plikten gjelder i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte 
pasient. 
 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, 
herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, 
sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter 
offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 
 

4. Avtaleinstituttet – samarbeidsavtale med tjenesteavtaler  
Plikt til å inngå samarbeidsavtaler er fastsatt i helse- og omsorgsloven § 6-1 og i 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 e. I helse- og omsorgslovens § 6-2 Krav til avtalens innhold 

heter det at avtalen som et minimum skal omfatte: 
 

1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for 
og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til en hver tid skal utføre. 

2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, 
rehabilitering og lærings – og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende 
helse - og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. 

3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus. 
4. Beskrivelse av kommunenes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter § 3-5 

tredje ledd. 

                                                                 

1 Kommunene i Kommunehelsesamarbeidet er: Asker, Bærum, Drammen, Gol, Flesberg, Flå, Hemsedal, Hol, Hole, 
Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore- og Uvdal, Ringerike, Rollag, 
Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik, Øvre Eiker, Ål. 
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5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for 
kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. 

6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige 
nettverk og hospitering. 

7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid. 
8. Samarbeid om jordmortjenester. 
9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt. 
10. Samarbeid om forebygging. 
11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske tjenesten. 

 
Partene er enige om at overnevnte punkter skal fastsettes i form av tjenesteavtaler eller 
retningslinjer og etter hvert som de utarbeides, tas inn som vedlegg til samarbeidsavtalen. Dette 
vil også gjelde andre ikke lovpålagte avtaler som Vestre Viken og kommunen ønsker å inngå. 
Tjenesteavtalene skal inneholde beskrivelse av hvordan avvik og eventuelle økonomiske 
konsekvenser håndteres.  
 
Tjenesteavtalene må revideres etter hvert som nye forskrifter ferdigstilles, og ved etablering av 
behandlingstilbud som krever avklaring av oppgave- og ansvarsfordeling.  
 

5. Overordnet samarbeidsutvalg 
Det er etablert et overordnet partssammensatt samarbeidsutvalg (OSU) bestående av 
representanter for helseforetaket Vestre Viken HF, kommunene i Kommunehelsesamarbeidet 
Vestre Viken og representanter for brukerne og arbeidstakere. Partene har en gjensidig 
forpliktelse til samhandling.  
 
OSU kan på vegne av Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og Vestre Viken HF initiere og 
sørge for felles utviklings- og utredningsarbeid. OSU har beslutningsmyndighet for saker som 
angår samarbeidet mellom helseforetaket og kommunene. 
 

Ansvar og oppgaver  

 å styrke strategisk og operativ samhandling, gjennom et velfungerende og likeverdig 
samarbeid mellom kommunene og sykehusene. 

 at lovpålagte avtaler utarbeides og revideres. 
 at det utarbeides tjenesteavtaler på prioriterte områder. 
 å initiere og følge opp konkrete samarbeidstiltak. 
 å sikre gjensidig og nødvendig informasjonsutveksling. 
 å sikre samhandlingen innenfor funksjoner/områder som er områdeovergripende.  

 

Sammensetning  

 7 rådmenn fra kommunene, en fra hver delregion2, valgt av regionrådet. 
Representantene møter med nødvendige fullmakter fra sine kommuner i delregionen. 
Medlemmene er selv ansvarlige for kontakten med dem man representerer. 

 Administrerende direktør og 6 klinikkdirektører fra Vestre Viken HF. 
                                                                 

2
 Kongsbergsregionen, Drammensregionen, Region Lier, Røyken og Hurum, Hallingdalsregionen, Midt-Buskerud, 

Ringeriksregionen og Asker/Bærum. 
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 2 brukerrepresentanter, 1 valgt av helseforetakets brukerråd og 1 valgt av kommunenes 
eldreråd/brukerråd. Brukerrepresentanter må representere både somatikk og psykisk 
helse og rus. 

 2 arbeidstakerrepresentanter, 1 fra Spekterområdet og 1 fra KS-området. 
 Et pasient- og brukerombud kan møte med tale og møterett. 

Samhandlingsprosess og møtestruktur 

 OSU møtes normalt to til fire ganger pr år.  
 Vedtak forutsetter konsensus mellom partene og er forpliktende. 
 Beslutning fattes normalt i påfølgende møte etter første framlegg av sak. 
 Saksliste og referat gjøres tilgjengelig på internett (Vestregionen og Vestre Viken HF 

hjemmeside). 
 Referat fra møtene oversendes de lokale samarbeidsutvalgene. 
 Det utpekes et felles sekretariat for planlegging og tilrettelegging av møter, referat mv. 

Sekretariatet består av minimum en fra Vestre Viken HF og en fra Kommunehelse-
samarbeidets sekretariat.  

 Leder og nestleder av overordnet samarbeidsutvalg går på omgang mellom 
kommunehelsesamarbeidet og Vestre Viken HF med 2 års varighet i funksjonene. 

 En gang i året arrangeres det en dialogkonferanse med alle ordførere i hele 
helseområdet og styret for Vestre Viken HF. 

 

6. Lokale samarbeidsutvalg 
Lokale forhold som geografi, infrastruktur, tjenestestruktur, befolkningssammensetning og 
kompetanse gjør at et likeverdig helsetilbud vil innebære lokale variasjoner i utforming av 
helsetjenesten. Det lokale samarbeidet i Vestre Viken helseområde ivaretas av fem lokale 
samarbeidsutvalg knyttet til lokalsykehusfunksjonene, og kommunene rundt de fire sykehusene 
og Hallingdal sjukestugu. 
 
De lokale samarbeidsutvalgene (LSU) skal på den ene siden operasjonalisere strategier og 
føringer gitt av overordnet samarbeidsutvalg, og på den andre siden ivareta lokal prioritering, 
utvikling og initiativ. 
 

Ansvar og oppgaver  
Lokalt samarbeidsutvalg er et besluttende organ med ansvar for å:  

 informere og involvere samarbeidspartnere i planprosesser som har betydning for 
utforming av helsetjenestene. Partene skal orientere hverandre om endringer i rutiner, 
organisering og lignende som kan ha innvirkning på de områdene avtalen omfatter. 

 koordinere lokalt planarbeid og sikre deltagelse i hverandres planprosesser. 
 beslutte prioriterte innsatsområder og sørge for at det utarbeides årlige handlingsplaner. 
 å regulere lokale forhold gjennom avtaler som vedlegg til denne samarbeidsavtale og 

tjenesteavtale.  
 følge opp og operasjonalisere partenes forpliktelser i de tjenesteavtalene som er inngått 

mellom kommunene og helseforetaket. 
 drøfte og søke løsninger på problemstillinger av praktisk og prinsipiell art. 
 beslutte at det skal gjennomføres nødvendig arbeid som sikrer sammenhengende 

behandlingskjeder. 
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 ha fokus på forbedringsarbeid i samhandlingen. 
 initiere og være styringsgruppe for lokale utviklingsprosjekter. 
 etablere de underutvalg, faggrupper, kliniske rådgivningsgrupper og referansegrupper 

det er behov for. 

 
Representantene fra kommuner og sykehus møter med nødvendige fullmakter fra 
helseforetakets og kommunenes ledelse til å fatte beslutninger. Vedtak i lokalt 
samarbeidsutvalg forutsetter konsensus mellom partene og er forpliktende. 
 

Sammensetning 
Partene avtaler lokalt den konkrete sammensetning og påser at den er likeverdig. De berørte 
kommunene beslutter selv om alle kommuner skal være representert, eller om det skal være en 
representasjonsordning for å begrense utvalgets størrelse. Det legges ikke faste føringer på 
hele sammensetningen i utvalget i avtalen, men som et minimum må den lokale ledelsen i 
helseforetaket og ledere for kommunene på kommunalsjefnivå inngå i utvalget. LSU omfatter 
både somatikk og psykisk helse og rus. Representasjon må gjenspeile dette. Det anbefales at 
følgende kompetanse er representert fra både helseforetak og kommune: 

 medisinskfaglig  
 helsefaglig  
 samhandling 
 brukerrepresentasjon 

Samhandlingsprosess og møtestruktur  

 Lokalt samarbeidsutvalg møtes minimum fire ganger pr år.  
 Leder og sekretær går på omgang mellom kommunene og helseforetaket.  
 Det etableres et arbeidsutvalg med representasjon fra kommunene og helseforetaket 

som forbereder sakene. 
 Referat fra møtene oversendes overordnet samarbeidsutvalg. 
 De lokale samarbeidsutvalgene kan be om at saker blir tatt opp i overordnet 

samarbeidsutvalg.  
 

7. Plikt til gjennomføring og forankring av samarbeidsavtalen 
Partene forplikter seg til å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og brukere. Pasient- og 
brukerorganisasjoner skal også medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering, 
oppfølging og endring av avtalen. 
 
Partene skal også sette av nok ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for 
samarbeid. 
  
Partene forplikter seg til å opprette en klar adressat i egen virksomhet som har et overordnet 
ansvar for å veilede og hjelpe ved samhandlingsbehov mellom tjenesteyterne. 
 

8. Håndtering av uenighet - tvisteløsning 
Partene er enige om følgende prinsipper for håndtering av uenighet: 
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Prinsipielle pasientrelaterte enkeltsaker skal løses så nært pasienten/brukeren som mulig.  
Oppnås ikke enighet opprettes en uenighetsprotokoll som sendes til lokalt tvisteløsningsorgan 

for drøfting og anbefaling av løsning. 
 
Prinsipielle saker knyttet til avtalen, tjenesteavtaler, retningslinjer, rutiner eller øvrig tolkning av 

avtalen skal om mulig løses på lavest mulig tjenestenivå. Oppnås ikke enighet, kan en eller 
begge parter be om at saken behandles i tvisteløsningsutvalget for Vestre Viken helseområde 
for drøfting og anbefaling av løsning.  
 

9. Varighet og oppsigelse 

Avtalen trer i kraft x.x 2013. Avtalepartene skal innen utgangen av hvert år gjennomgå avtalen. 
Avtalen kan sies opp skriftlig med ett års frist. 

  

10. Underskrift 
Avtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar. 
 
 
Dato  Dato 
 
 

  
 

Administrerende direktør 
Vestre Viken HF 

 Kjell B. Hansen, ordfører 
Ringerike kommune 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/3001-2  Arkiv: H21 &10  

 
Sak: 43/13 
 
VESTRE VIKEN HF/ RINGERIKE KOMMUNE - NY REVIDERT 
SAMARBEIDSAVTALE  
 
Vedtak i Eldrerådet: 
 
Ringerike kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene i 
helseområde Vestre Viken og Vestre Viken HF. 
 
 

Behandling i Eldrerådet 02.09.2013: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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HØRING - NOU 2013:9     ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE 
FREMTIDENS UTFORDRINGER 
 

Arkivsaksnr.: 13/2835  Arkiv: X31 &13  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
119/13 Formannskapet 17.09.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune tar NOU 2013:9 ”Ett politi – rustet til å møte fremtidens 
utfordringer” til etterretning, og er i hovedsak enige i utvalgets intensjoner  

2. Ut i fra erfaringer med den forrige politireformen, er Ringerike kommune mer 
usikker på om den foreslåtte strukturreform og kvalitetsreform vil styrke 
”nærpolitiet” og ikke utvikle et ”fjernpoliti” basert på mobile patruljer. De 
anbefalinger som ble gitt den gang, og de endringer som da ble gjort, har ikke virket 
etter intensjonene. 

3. Utredningen peker på en rekke områder som kan overlates til andre instanser, 
deriblant kommunene, for å frigjøre tid og ressurser til politifaglig arbeid. 
Kommunen er ikke uenig i dette, men forutsetter at tilstrekkelig midler og ressurser 
overføres framtidige utøvende enheter. 

Innledning / bakgrunn 

Justis og beredskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å 
møte fremtidens utfordringer». Utrednignen er avgitt til Justis- og 
beredskapsdepartementet 19. juli 2013 av et utvalg oppnevnt av departementet 8. 
november 2012. Utvalgets mandat var å gjennomføre en politianalyse, som skulle danne 
grunnlaget for en langsiktig plan for videreutvikling av etaten. Analysen skulle pekke på 
forbedringspunkter og tiltak for å legge til rette for bedre oppgaveløsning og mer effektiv 
ressursbruk i politiet. Høringsfristen er satt til 1. oktober 2013.  

Beskrivelse av saken 

Fremtidens politi må kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende 
kriminaliteten og samtidig levere en god polititjeneste der befolkningen bor. For å utvikle et 
politi som kan møte fremtidens behov anbefaler utvalget at det gjennomføres to reformer i 
norsk politi;  

1. En strukturreform som formål å frigjøre ressurser til å løse kjerneoppgavene og legge 
forutsetninger for et kompetent og robust lokalt politi samt robuste fagmiljøer og 
spesialister regionalt og nasjonalt. Strukturreformen omfatter forslag om spissing av 
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politiets oppgavesett mot kjerneoppgavene, endringer i politiets oppgavesett og en 
ny struktur og organisering av politiet. 

 En kvalitetsreform som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med 
evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Kvalitetsreformen vil omfatte 
forbedringer i styring og ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og 
prestasjoner. 

Selv om strukturreformen og kvalitetsreformen er fremstilt som to atskilte reformer, 
understreker utvalget at disse i stor grad både henger sammen, og også i noen grad danner 
forutsetninger for hverandre.  

 Politiet er i dag under et betydelig endringspress. Grunnleggende utviklingstrekk i 
samfunnet utfordrer den norske politimodellen og stiller nye krav til hva som er en god 
polititjeneste. Utvalget mener at politiet ikke i tilstrekkelig grad er organisert, styrt og ledet 
for å møte denne utviklingen. 

Den underliggende årsaken til dagens utfordringer er etter utvalgets vurdering todelt. På 
den ene siden har ikke politiet fått de rammevilkår som er nødvendige for å kunne styre, 
lede og utvikle virksomheten på en måte som best mulig svarer til oppgavene. På den 
annen side har heller ikke politiet evnet å utnytte de muligheter som faktisk finnes. For å 
utvikle et bedre og mer effektivt politi i fremtiden må politiet gis større handlingsrom til å 
organisere, styre og lede virksomheten. Samtidig må politiets egen evne til å gjøre nettopp 
dette også forbedres. 

Politiet utfører en del av statens funksjoner som er av grunnleggende betydning både for 
den enkeltes sikkerhet og for utviklingen av et lovlydig og velfungerende samfunn. Politiet 
skal forebygge og bekjempe kriminalitet, samt skape trygghet for befolkningen. 
Forutsetningene for å kunne ivareta dette viktige samfunnsoppdraget er endret.  

Selv om kriminaliteten går ned, blir den samtidig mer organisert og kompleks. Informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi danner stadig oftere både en arena og et virkemiddel for 
kriminalitet. Befolkningen vokser, den blir mer heterogen og den konsentreres geografisk. 
Det forventes en ytterligere forsterkning i geografiske forskjeller når det gjelder omfang av 
kriminalitet, type av kriminalitet og andre saker politiet er forventet å håndtere i fremtiden. 
Samtidig har hele befolkningen krav på en polititjeneste med lik kvalitet. 

En effektiv løsing av kjerneoppgavene stiller høye krav til spesialisering, fagkompetanse, 
kontinuerlig læring og utvikling i hele organisasjonen. Disse kravene skjerpes like mye for 
det lokale politiet som for de spesialiserte enhetene og fagmiljøene. Utfordringen blir i 
fremtiden å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt politi der befolkningen 
bor og samtidig utvikle robuste spesialistmiljøer. I tillegg må man sikre at det lokale politiet 
og spesialistmiljøer virker effektivt sammen som én organisasjon. Et kompetent lokalt politi 
er en forutsetning for at spesialistmiljøene skal fungere godt. 

Utvalgets gjennomgang avdekker at dagens politi har et vanskelig utgangspunkt for å møte 
disse utfordringene. Det er store variasjoner i hvordan politiet er organisert, med hvilken 
kvalitet og effektivitet oppgavene løses og hvordan det enkelte politidistrikt prioriterer og 
innretter tjenesten. Politiet er i dag heller ikke dyktige nok til å lære, utvikle og forbedre 
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egen virksomhet. Utvalget peker også på svak teknologiledelse og en organisasjon som ikke 
har en tidsmessig og hensiktsmessig teknologiunderstøttelse. Utvalget mener også at 
styringen og ledelsen av politiet ikke fungerer tilfredsstillende. 

Utvalget mener videre at tilleggsoppgavene til politiet binder opp for mye ressurser og 
trekker oppmerksomhet vekk fra kjerneoppgavene. Struktur og organisering legger ikke 
godt nok til rette for å utvikle verken spesialistmiljøer eller et effektivt og kompetent lokalt 
politi. 

Dagens organisering i 27 politidistrikter gir ikke de nødvendige forutsetninger for å utvikle 
spesialistfunksjoner og kapasiteter til å håndtere større og alvorlige saker og hendelser godt 
nok. Det er kun i de få store politidistriktene grunnforutsetningene er på plass og robuste 
spesialistmiljøer og spesialistfunksjoner kan utvikles og bevares. Det er store forskjeller 
mellom politidistriktene i størrelse, volum, og kriminalitetsomfang. Det gir et dårlig 
grunnlag å bygge et felles kunnskapsgrunnlag, prosedyrer og metoder på. Dagens 
organisering gjør det meget vanskelig å etablere en effektiv styring og utvikling av etaten. 
Utvalget anbefaler derfor at politiet bør organiseres i færre og større politidistrikter, og 
konkluderer med seks politidistrikter. 

Utvalget mener også at dagens lokale struktur ikke gir et effektivt lokalpoliti eller gode nok 
publikumstjenester lokalt. Den lokale strukturen er i mange tilfeller et hinder for politiets 
mulighet til å drive effektiv forebygging, sikre lov og orden og tilby en god polititjeneste 
lokalt. Mange små tjenestesteder med få ansatte, knyttet opp i andre gjøremål enn 
kjerneoppgavene, gir verken effektiv forebygging, god responsevne eller effektiv 
kriminalitetsbekjempelse. Det skaper derfor også i liten grad trygghet for befolkningen.  

Effektiv løsning av politiets kjerneoppgaver lokalt er først og fremst et spørsmål om hvilke 
arbeidsmetoder som benyttes, hvilken kompetanse tjenestepersonene besitter, hvilken 
systemunderstøttelse som er tilgjengelig og sist, men ikke minst, politi tilgjengelig der og 
når kriminalitet skjer og publikum har behov for polititjenester. Den lokale strukturen må 
derfor styrkes gjennom økt politibemanning og færre små tjenesteder. 

Det pågår nå politireformer i de fleste nordeuropeiske land med utgangspunkt i de samme 
utfordringene og problemområdene som vi finner i norsk politi i dag. Selv om det er store 
forskjeller mellom disse landene, både når det gjelder forvaltningstradisjon, 
konstitusjonelle forhold og ressurser, er tiltakene som våre naboland nå kommer frem med 
for å møte disse utfordringene, i stor grad like. Tiltak som går igjen er: 

 økt vektlegging av politiets kjerneoppgaver 

 en tydeligere nasjonal ledelse av politiet 

 tydeligere skille mellom politisk styring og faglig utøvelse 

 færre politidistrikt for å gi større tjenestesteder og muliggjøre større grad av 
spesialisering 

 færre og større tjenestesteder for å frigjøre ressurser til beredskap og innsats 

 sentral styring av teknologiporteføljen når det gjelder anskaffelser, utvikling og drift 

 sentralisering av fellesfunksjoner 
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Rådmannens vurdering 

Det er ikke vanskelig å slutte seg til utvalgets rapport i hovedsak, og de videre utredninger 
som skisseres vil antagelig ikke skape store meningsforskjeller og konflikter. For flere av 
tiltakene er tiden antagelig ”overmoden” for endringer. 

Grunnleggende ideer for kvalitetsutvikling er ivaretatt, likeens behovet for spesialiserte 
funksjoner og støttefunksjoner. Samtidig presiserer utvalget klart behovet for at politiet er 
tilgjengelig: 

 der kriminalitet skjer 

 når kriminalitet skjer 

 når publikum har behov for polititjenester 

 der befolkningen bor. 

Likeens vektlegger utvalget økt kompetanse, økt politibemanning og satsing på politiets 
kjerneoppgaver. Det er tankevekkende hvor mange oppgaver politiet er pålagt som ikke 
krever politifaglig kompetanse, og årsakene til at de samme oppgavene har blitt plassert i 
denne etaten. Historisk betinging og mangel på alternativ har vært kanskje mer vektlagt enn 
behovet for kriminalforebyggende tiltak. Dette gjelder områder som: 

 Transport og fremstilling av varetektsfanger 

 Barnehus 

 Transport av psykisk syke 

 Ivareta personer som er overstadig beruset 

 Utlendingsforvaltning 

 Utstede og tilbakekalle pass 

 Skiltmyndighet 

 Håndtere hittegods 

 Håndtere vrak 

 Godkjenne vaktselskaper og ordensvakter 

 Godkjenne brukthandler 

 Håndtere løshunder og forbud mot farlige hunder 

 Utleggsforretning, tvangssalg, tilbakeleveringsforretning, ulike 
tvangsdekningsforretninger, fravike fast eiendom 

 Lensmannsskjønn 

 Naturskadeskjønn 

 Sekretariatsfunksjon i forliksrådet 

 Gjeldsordning 

 Notarius publicus 

 Skiftebehandling 

Dette er alle oppgaver der hensiktsmessigheten av om politiet skal måtte utføre disse, og 
om det bør vurderes å flytte disse ut fra politiet bør vurderes/utredes nærmere. Oppgavene 
tar til tider store ressurser, og vil kunne gå ut over politiets evne til å løse sine 
kjerneoppgaver. 

Kommunene har stor kompetanse på flere av disse områdene, og det har de siste årene 
blitt etablert en rekke private og offentlige instanser som kan ivareta disse funksjonene. 
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Selv om flere av disse kan ha et kriminalitetsforebyggende aspekt, er det ikke gitt at det kun 
er politiet som skal drive kriminalitetsforebyggende arbeid, snarere tvert om. Aktuelle 
aktører i tillegg til kommunale instanser vil være BUF-etat, NAV, spesialisthelsetjenesten, 
Utlendingsdirektoratet, skatteetaten, Statens vegvesen, vaktselskaper og andre private 
aktører, Brønnøysund-registeret, Mattilsynet, Statens innkrevingssentral og Statens 
landbruksforvaltning, 

I mange tilfeller vil det være en klar fordel for befolkningen at oppgaver som ikke krever 
politifaglig kompetanse ivaretaes av andre instanser som har nødvendig formell 
kompetanse på området. 

Betenkelighetene ligger først og fremst i kommunenes erfaringskompetanse når det gjelder 
overføring av tilstrekkelige ressurser og midler i forbindelse med nye reformer, ansvars- og 
oppgaveoverføringer. Først når slike forhold er utredet og avklart vil de økonomiske 
gevinster ved reformene kunne identifiseres. De kvalitative og faglige gevinster er 
udiskutable.  

Ved forrige politireform ble antall politidistrikter redusert fra 54 til 27. Nå foreslåes å 
redusere ytterligere til 6. Ringerike kommune støtter en reduksjon av antall politidistriktet 
og en reduksjon til seks politidistrikter er antagelig det mest hensiktsmessige.  

Ringerike kommune er skeptisk til at en ikke har tatt en reell vurdering av grenser for nye 
politidistrikter, men bare fulgt eksisterende fylkesgrenser. Utvalget har imidlertid gjort en 
vurdering av grensene i forhold til Akershus og Oslo ved at de foreslår at Asker og Bærum 
knyttes til nytt Stor- Oslo politidistrikt. Tilsvarende vurderinger må også gjøres i forhold til 
andre fylkesgrenser. Når man bare følger fylkesgrensene får man ikke en reell vurdering av 
hva som er funksjonelle distrikter. For Ringeriksregionen vil en tilknytning mot Oslo, Asker, 
Bærum og Akershus være en langt mer naturlig tilknytning enn mot Agder og Telemark, 
eller mot Hedmark og Oppland. Disse grensevurderingene må gjøres før man tar en endelig 
beslutning om politidistriktsstruktur. 

Vedlegg 

 NOU 3013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer NOU 3013:9 Ett 
politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer (263 sider): 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2013/nou-2013-
9.html?id=730815 

 

Ringerike kommune, 20.08.2013 
 
 

 Knut E. Helland 
 Konstituert rådmann 
 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf 909 99 923. 
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CONCEPTOR EIENDOMSUTVIKLING AS - BRUTORGET 
OVERDRAGELSE TIL BRUTORGET HØNEFOSS AS 
 

Arkivsaksnr.: 00/554  Arkiv: 611 &40  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
120/13 Formannskapet 17.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike formannskap godkjenner at rettighetene til kjøp og utvikling av Brutorget 
etter avtalen med Conceptor Eiendom AS av 02.02.2000 blir overført til selskapet 
Brutorget Hønefoss AS, org.nr. 994 798 588. 

2. De betingelser og frister fastsatt i avtalen som gjelder for eiendommen Brutorget 
skal gjelde for selskapet Brutorget Hønefoss AS. 

 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommune og Conceptor Eiendom AS inngikk 02.02.2000 en avtale om utvikling av 
noen sentrale eiendommer i Hønefoss. Sentrumskvartalet var første trinn i 
gjennomføringen av denne avtalen. Neste trinn er Brutorget. 
 
Conceptor Eiendom AS har i ettertid skiftet navn til Conceptor Eiendomsutvikling AS. 

 
Beskrivelse av saken 
I brev datert 29. mai 2013 har Conceptor Eiendomsutvikling AS bedt om at rettighetene 
etter avtalen til kjøp av Brutorget blir overført til selskapet Brutorget Hønefoss AS. Dette 
selskapet eies av Tronrud Eiendom AS og Conceptor Eiendomsutvikling AS med 50% hver. 
Eierne vil tilføre kompetanse og kapital for gjennomføring av utbyggingen. 
 
Avtalens § 6 Overdragelse har følgende ordlyd: 

Conceptor har ikke rett til å overdra utviklingsoppdraget til annet firma/selskap uten 
Ringerike kommunes forutgående skriftlige godkjennelse. 

Conceptor har anledning til å overdra rett til erverv av grunn og utbygging etter at 
reguleringsplan er stadfestet. Slik overdragelse forutsetter forutgående skriftlig 
godkjennelse av kommunen. Godkjennelse kan nektes dersom det foreligger saklig 
grunn. 

Ved denne vurdering vil det i særlig grad bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og 
firmaets/selskapets økonomi. 
De frister som er angitt i denne avtale vil evt. også bli gjort gjeldende for det nye 
firma/selskap. 
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Forholdet til overordnede planer 
Utbyggingen vil skje i samsvar med vedtatt reguleringsplan. 

 
Juridiske forhold  
Gjennomføring av overføringen skjer i henhold til inngått avtale av 02.02.2000. Overføring 
av rettighetene er hjemlet i den inngåtte avtalen.  

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Tilsvarende overføring ble godkjent for eiendommen Rutebilplata som senere fikk navnet 
Sentrumskvartalet.  

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen viser til den inngåtte avtalen og anbefaler at rettighetene til kjøp og utvikling 
av Brutorget overføres til selskapet Brutorget Hønefoss AS. 
 
Rådmannen finner ingen grunn til å betvile selskapets faglige kvalifikasjoner eller økonomi, 
og kan heller ikke se at det foreligger andre saklige grunner til å nekte slik overføring.  

 

Vedlegg 

 
Trykt vedlegg: Brev fra Conceptor Eiendomsutvikling AS datert 29. mai 2013. 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 01.07.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Lars Olsen 

Side 55 av 119



Side 56 av 119



   
 

   

 

INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER  
 

Arkivsaksnr.: 12/2484  Arkiv: 122 N   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
121/13 Formannskapet 17.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

Innholdet i saksframlegget vedtas oversendt som høringsinnspill til Handlingsprogram 
for fylkesveger 2014-2017. Ringerike kommune vil spesielt påpeke: 
 
1. Det bør settes av mer midler til kryssløsning på Fv. 35 ved HIBU  
2. Det bør settes av midler til nytt kryss på Hønen og nødvendig endring av Fv. 241 som 

følge av dette. 
3. Det bør settes av midler til gang/sykkelvei mellom Putten og Hønen/E16 
4. Det bør også settes av noe midler til: 

a. Strekningen Berengsletta – Snyta, gang og sykkelvei 
b. Gang og sykkeforbindelser over elvene ved Kvernbergsund bru og Hønefoss 

bru. 
c. Fv 35 øvre Hønengata, gjennomføring av påbegynt prosess 
d. Gang og sykkelveiutbedring langs Osloveien ned fra sykehuset. 
e. Gang og sykkelveier i forbindelse med elvekryssinger av Kvernbergsund bru 

og Hønefoss bru. 
5. Forslag til Handlingsprogram legger opp til en stor skjevfordeling mellom regionene i 

fylket. Ringerike kommune ber om at det blir en mer rettferdig fordeling av midlene. 
 

Sammendrag 
Forslag til handlingsprogram for fylkesveger er nå på høring med frist for uttalelse 01.10.13. 
Det er tidligere gitt innspill til Handlingsprogram for fylkesveger2014-2017 og 
handlingsprogram for Riksveger. Dette var en forhåndshøring før dokumentet forelå. 
Handlingsprogrammet bygger på vedtatt fylkesvegstrategi 2014-2023, som det ble sendt 
innspill til i brev datert 28.06.12 etter politisk vedtak. Tidligere innspill har vært utarbeidet i 
samarbeid med Hole kommune og vedtakene har vært omforent.  
 
I høringsforslaget til handlingsprogrammet er det satt av 15 millioner på Fv 177 i Sokna av 
totalt 486 millioner for å ta igjen forfall. Til refusjon av forskottering med bakgrunn i avtaler 
har Ringerike fått 2,5 millioner til svingefelt ved Eikli på fv 35 av 401.1 millioner totale 
økonomiske bindinger. Det er i tillegg bevilget 5 millioner til kryssutbedring ved HiBu som 
trafikksikkerhetstiltak. 
 
Til sammen er det satt av 976,5 millioner til investeringstiltak og av disse har Ringerike 
totalt fått 22,5 millioner. Det er foreslått at Drammen skal ha 316 millioner og de andre 
kommunene utenom Ringerike får 643 millioner. 

Side 57 av 119



  Sak 121/13 s. 2 
 

   

 

 
Handlingsprogrammet bygger på fylkesvegstrategien og noen av målene der gjelder 
fremkommelighet for næringsliv, gående / syklende, økt bruk av kollektivt. Et mål i 
strategien er at trafikksikkerhet skal bidra til at personer som blir drept eller hardt skadet 
skal reduseres. Det er vanskelig å redusere dette med liten grad av midler. 
 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommune viser til brev fra Buskerud fylkeskommune datert 05.06.13 i forbindelse 
med høring av handlingsprogram 2014-2017. Med bakgrunn i vedtatte mål og strategier i 
Fylkesvegstrategi 2014-2023 er det utarbeidet forslag til handlingsprogram for fylkesvegene 
for 4-årsperioden 2014-2023. Handlingsprogram for fylkesvegene er et av 
styringsdokumentene som det ble besluttet i forbindelse med forvaltningsreformen at 
fylkeskommunene skulle utarbeide som et ledd i sams vegadministrasjon, og som angir hva 
midler til fylkesvegene skal brukes til i perioden 2014-2017. Det omfatter både driftstiltak 
og investeringstiltak. Etter eventuelle justeringer legges handlingsprogrammet fram til 
politisk behandling i fylkeskommunen og sluttbehandling i fylkestinget desember 
2013.09.02. Handlingsprogrammet er et styringsdokument som angir hva midlene til 
fylkesvegene skal brukes til i perioden 2014-2017. Fylkeskommunen vil bruke 490 millioner 
kroner de neste fire årene på å ta igjen forfall. 95 millioner er forutsatt brukt til tiltak for 
gående og syklende i forbindelse med skoleveg samt til sykkeltiltak i Buskerudbyområdet. 
Det er avsatt ulike tiltak i Buskerudbyområdet, og KVU-arbeidet i forbindelse med 
Ringerikspakke er startet i Hønefossområdet. Arbeidet med handlingsprogrammet er gjort i 
tett samarbeid med Statens vegvesen. 

 
Beskrivelse av behovene 
I innspillet tidlig i prosessen med handlingsprogrammet datert 03.10.12, pekte vi på at 
Ringeriksregionen er stor i utstrekning og med flere lange riks- og fylkesvegstrekninger. Det 
er et stort etterslep på oppgradering og nybygging av veger i denne regionen. Trafikken er 
sterkt økende og framkommeligheten reduseres. 
 
Fylkesveger i Ringerike 
Fylkesveg 35, 142, 156, 157, 158, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 
176,177, 178,179, 180,181, 184, 241,243. 
 

 

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

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

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

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

 
 

Nærmere beskrivelse av behovene på fylkesvegene er beskrevet under. 
 
Fylkesveg 241 fra E16 Hønenkrysset til Jevnaker.  
Fv 241mellom Jevnaker (fylkesgrensa) og Hønenkrysset (E16). Den fungerer som ringvei 4 
rundt Oslo mot Gardermoen, og brukes mye av tungtrafikk. Det er spesielt bekymringsfullt 
mellom Klekken og Hønen. Vegen er av svært dårlig standard sett i forhold til trafikkmengde 
og funksjon. Den er mye brukt av myke trafikanter samtidig som det i økende grad er mye 
tungtrafikk. Det er en smal veg med mye trafikk, og den har svake kanter og dårlig dekke 
som gjør at bilistene trekkes mot midten. Samtidig er det uoversiktlig og ikke gang og 
sykkelvei. Det mangler gatebelysning som gjør det svært trafikkfarlig for myke trafikanter 
når det er mørkt. Den fungerer som en sentral forbindelse mellom kommunesentra Hole og 
Jevnaker, og fungerer som omkjøringsvei for Hønefoss. Det blir gjort utbedringer nå med 
gang og sykkelvei frem til Putten, men veldig mange av de myke trafikantene skal helt til 
Hønenkrysset. 
 
Hønenkrysset E16 – Fv 241 
Krysset som kobler 241 på E16 er trafikkfarlig og trenger en betydelig oppgradering og 
flytting. Krysset bør flyttes lenger vest og ha innkjøring/påkjøring i begge retninger. For at 
Kragstadmarka skal kunne utvikles fullt ut, må krysset forbedres. Dårlig trafikkavvikling gjør 
at dette krysset fører til stans og opphopning i trafikken på E16. Venstresvingefeltet fra 
Hønefoss mot Oslo er for kort og fører ofte til full stans på E16. 
 
Fylkesveg 285 fra Sollihøgda mot Drammen 
Fv 285 Skaret – Lier, tidligere riksveg (Hole og Lier) fungerer også som deler av den korteste 
strekningen mellom Hønefoss og Drammen. Veien er svingete og trenger betydelig 
oppgradering. 
 
Fv 156 Sundvollen – Åsa – Hesselberg (Hole og Ringerike) 
Ved stor trafikk på E16 vil noe av trafikken gå på denne strekningen. Veien er smal, 
svingete/ uoversiktlig og uten gang og sykkelvei. 
 
Rv 35 gjennom Hønefoss. 
Rv 35 gjennom Hønefoss vil være en del av ringerikspakka. Det bør være rundkjøring ved 
krysset ved  Rv 163 og øverst i Hønengata for å få bedre trafikkavikling. Det bør også lages 
ett ekstra høyresvingefelt i krysset øverst i Hønengata fra Jevnaker mot Hensmoen/ 
Nymoen. 
 
Fv 166 Knestanggata 
Det er behov for fartsreduserende tiltak fordi veien er smal og det er barnehage langs 
denne veien. 
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Fv163 Hønefoss – Klekken 
Sammen med 241 en dette en sentral omkjøringsvei for Hønefoss og en viktig innfart mot 
byen fra trafikken på 241 og Haugsbygd. Vegen har ikke tilfredsstillende gang og 
sykkelløsning. 
 
Fv 165 Viulveien 
Undergangen under jernbanen er en hindring for kjøretøy med stor høyde. 
 
Fv158 og fv 160 Vik – Svensrud – Leine – Botilrud 
Breddeutvidelse. 
 
Fv 177 Sokna – Tranby og  fv 169 Hønefoss  
-flaskehals på grunn av fri høyde mindre enn 4 m. 
 

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

Oppsummering av forslaget til Handlingsprogram 
I kapittel 3 om hovedutfordringer på fylkesvegnettet, er det beskrevet generelt for 
Buskerud hvordan forfallet er, trafikksikkerhet, byområdene Buskerudbyen og Hønefoss og 
næringslivets transporter.  Fylkeskommunen ser det som naturlig at utfordringene på 
fylkesvegnettet i byområdene løses gjennom Ringerikspakken og arbeidet i Buskerudbyen.  
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I kapittel 4 om økonomiske rammer er det satt opp en tabell som viser totalrammen til 
fylkesveger fordelt på drift og investering. Den totale rammen er 976,5 millioner og det er 
basert på de økonomiske rammene til fylkesveger i fylkeskommunens handlingsprogram for 
2013-2016. Statsbudsjettet for 2014 kan føre til reduksjon på inntil 40 millioner i tilskudd til 
Buskerud.  
 
Kapittel 5 omhandler drift og vedlikehold av fylkesveger. Statens vegvesens Håndbok 111 
legges til grunn. Det er til sammen 5 driftskontrakter for hele fylket og for Ringerike utløper 
den i 2018 og har en årlig kostnad på 32,2 millioner av en samlet sum på 159,4 millioner. 
Den totale rammen for drift er på 1172 millioner. 
 
Kapittel 6 omhandler investeringer. Økonomiske bindinger er restfinansiering av prosjekter 
som er påbegynt men ikke fullført. Det er også refusjon av forskottering med bakgrunn i 
avtaler. For Ringerike gjelder dette 2,5 millioner til svingefelt ved Eikli på fv 35, og 181 
millioner til Drammen og 217,6 til de resterende kommunene. Under hovedprioriteringer er 
investeringstiltak delt inn i programområder. Total sum for dette er 976,5 millioner og 
bindingene er en del av denne summen. Det vil si at for eksempel så er 181 millioner 
allerede bundet opp til Drammen av totalsummen på 976,5 millioner. Fv 282 i Drammen  og 
Fv 40 i Rollag utgjør de store investeringsprosjektene på 202 millioner som det er foreslått å 
sette av noe til. For å ta igjen forfall er det satt av 15 millioner på fv 177 i Sokna av totalt 
486 millioner. Drammen vil få 135 millioner til Fv. 283, 34, 31. Prosjekter som er prioritert 
kun ved økt ramme kalles marginalprosjekter, og her er det satt av 20 millioner til fv. 241 i 
Åsbygda mot 247 millioner som er total tildeling. Det er ikke satt av noe under mindre 
utbedringer eller tilrettelegging for gående og syklende i Ringerike. Under 
trafikksikkerhetstiltak er det kun satt av 5 millioner til kryssutbedring ved HiBu. Det er ikke 
satt av noe til infrastruktur for kollektivtransport og universell utforming, annet enn ved 
marginalprosjekter som kun kommer ved økte rammer. I kapitlet som omhandler 
byområdene er det omtalt Buskerudbyen og Ringerikspakka. Buskerudbyen har en visjon 
om at :»Buskerudbyen skal utvikles til en bære – og konkurransekraftig byregion av 
betydelig nasjonal interesse» Som grunnlag for Buskerudbypakke 2 er det utarbeidet KVU 
og en mulighetsanalyse. Den er forutsatt finansiert med trafikantbetaling, statlig bidrag, 
fylkeskommunen og kommunene. Fylkeskommunen og kommunene har inngått avtale med 
Samferdselsdepartementet om belønningsmidler på 480 millioner i 2010 – 2013, og det vil 
bli søkt om å utvide avtalen om belønningsmidler videre. KVU i forbindelse med 
Ringerikspakka ble startet opp høsten 2012, og forutsettes ferdig 2014. Fylkeskommunen 
mener at det er for tidlig å prioritere større investeringer i Hønefoss og det er derfor ikke 
satt av til noen større tiltak.  
 

Rådmannens vurderinger av forslaget til handlingsprogrammet 
Ringerike kommune har fått betydelig lavere sum enn mange av de andre kommunene i 
Buskerud og spesielt Drammen. Selv om forfallet på vegene er stort, og det er like stort 
behov for trafikksikkerhet har Fylkeskommunen ikke valgt å prioritere Ringerike i dette 
forslaget. For at målene i Fylkesvegstrategien skal nås må det også midler til Ringerike. 
Dette gjelder fremkommelighet for næringsliv, gående / syklende, økt bruk av kollektivt. Et 
mål i strategien er at trafikksikkerhet skal bidra til at personer som blir drept eller hardt 
skadet skal reduseres. Det er vanskelig å redusere dette uten noen grad av midler.  
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Rådmannens vurdering er at det må bevilges mer midler til gang og sykkelvei langs fv.241 
mot Hønenkrysset og E16. Det er mange som bruker denne veien som gang og sykkelvei 
mellom Haugsbygd/Jevnaker og Hønefoss/Hole. Veien må breddeutvides og gjøres tryggere 
slik at den håndterer dagen trafikk. Det må også bevilges midler i forbindelse med 
utbedring av krysset som kobler fv. 241 på E16. Dette er trafikkfarlig og trenger en betydelig 
oppgradering og eventuell flytting. Det betyr at det må midler til å endre fv 241 slik at det 
lar seg gjøre å oppgradere krysset. For at Kragstadmarka skal kunne utvikles fullt ut, må 
krysset forbedres. Dårlig trafikkavvikling gjør at dette krysset fører til stans og opphopning i 
trafikken på E16. Venstresvingefeltet fra Hønefoss mot Oslo er for kort og fører ofte til full 
stans på E16.  
 
Til fv 35 ved HiBu er det satt av 5 millioner. Det er lite ut fra at det må erverves flere boliger 
for å kunne etablere krysset. Områdeplan er under utarbeiding nå, og 
Studentsamskipnaden ønsker å bygge hybelhus der, men har ikke finansielle muligheter.  
 
Det er ikke satt av midler til Strekningen Berengsletta-Snyta, som det mangler en liten 
strekning med gang og sykkelvei.  
 
Øvre Hønengata trenger oppgradering og det er ikke satt av midler til dette. 
 
Det er behov for gang og sykkelveier i byen. Derfor bør det gjøres tiltak i forbindelse med 
Kvernbergsund bru og Hønefoss bru. Midler gjennom Ringerikspakka kan være langt frem i 
tid.  
 
Gang og sykkelveien ned fra sykehuset langs Osloveien har behov for breddeutvidelse for å 
unngå konflikter og ulykker mellom gående og syklende.  
 
Viser også til side 21 i forslaget til handlingsprogrammet som bør følges opp i form av 
midler også til Ringerike: «Tilrettelegging for gående og syklende er høyt prioritert, og det er 
lagt spesiell vekt på trygge og sikre skoleveier. Det prioriteres å fortsette arbeidet med 
trafikksikkerhetstiltak for å redusere antall alvorlige ulykker».  
I og med at det er stor usikkerhet enda hva en eventuell Ringerikspakke skal inneholde og 
hvor mye midler som er i denne, bør ikke alle prosjekter i Hønefoss sentrum stanse opp i 
påvente av dette. 

 
Vedlegg 
*Innspill handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 og for handlingsprogram for 
riksveger. 
*Uttalelse til Fylkesvegstrategi 2014-2023 
*Uttalelse til Nasjonal transportplan 
*Forslag til Handlingsprogram: www.bfk.no/Tjenesteomrade/Samferdsel/Fylkesveger/ 
Brev datert 05.06.2013 med varsel om høring 
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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, 02.09.2013 
 
 Knut Helland 
 Konstituert rådmann 
 
Avdelingsleder Grethe Tollefsen 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning  
Areal- og byplankontoret 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum 
3502HØNEFOSS Storgt. 13 32 11 77 13 32 11 74 00 
 
e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
 
Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen 
Statens vegvesen, Region sør, postboks 723 Støa, 4808 Arendal  
 
 
  
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
12/2484-8 23799/12 122 N  03.10.2012 
 
Viser til brev fra Statens vegvesen datert 06.07.12  ”Innspill fra kommunene til 
handlingsprogram for riksveger 2014-2017”, og brev fra Buskerud fylkeskommune datert 
10.07.12 ”Innspill fra kommunene og kommuneregionene til handlingsprogram for 
fylkesveger 2014-2017”.  I samarbeid med Hole kommune har Ringerike kommune følgende 
innspill: 
 
 
INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2014-2017 OG FOR 
HANDLINGSPROGRAM FOR RIKSVEGER. 
 

Rådmannens forslag til vedtak, der Formannskapets vedtak er innarbeidet. 
Ringerike kommune viser til brev fra Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune 
med invitasjon til å komme med innspill til handlingsprogrammene for riksveger og 
fylkesveger. Kommunen har følgende innspill: 

 

Ringeriksregionen er stor i utstrekning og med flere lange riks- og fylkesvegstrekninger. Det er 
et stort etterslep på oppgradering og nybygging av veger i denne regionen. Trafikken er sterkt 
økende og framkommeligheten reduseres. 

 

Riksveger: 

Ringerike kommune viser til uttalelse til Nasjonal transportplan datert 30.04.12, hvor følgende 
var prioritert, her gjentatt i kortform: 

 

1. E16 og Rv 35 fungerer som ytre ringvei rundt Oslo og er forbindelse mellom E18 
Sandvika og Gardermoenområdet / Oslo nord. 

2. De viktigste samferdselsprosjektene i Ringeriksregionen: 

a) E16 Bjørum – Skaret – Rørvik må få byggestart tidlig i perioden 2014-2017.  
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b) E16 Rørvik – Hønefoss må planlegges videre uten opphold slik at parsellen får 
byggestart tidlig i perioden 2018-2023. Firefeltsvei på hele strekningen mellom 
Sandvika og Hønefoss må stå ferdig i løpet av denne NTP-perioden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Tabellarisk oversikt over innspill på riksveger 

 

Programområde Riks - 

veger 

Beskrivelse av 
tiltak 

Begrunnelse/ 
måloppnåelse 

Priori-
tering 

Store prosjekter E16 Bjørum – 
Skaret 
 

 

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

Trafikksikkerhet,  

fremkommelighet, 

miljø. 

1 

 E16 Skaret – 
Hønefoss 

Ny firefeltsveg. 

Kommunedelplan 
snart ferdig. 
Reguleringsplan 
må startes 

Trafikksikkerhet,  

fremkommelighet, 

miljø. 

1 
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umiddelbart 

 Rv35 (E16) 
Eggemoen – 
Kleggerud - 
Olum 

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

Trafikksikkerhet,  

fremkommelighet, 

miljø. Stort behov 
pga økt trafikk bl a til 
Gardermoen 

1 

 Rv35 Nymoen 
– Eggemoen. 

 

Restart av 
kommunedelplan. 

Trafikksikkerhet,  

fremkommelighet, 

miljø. Stort behov 
pga økt trafikk bl a til 
Gardermoen 

2 

Utbedringstiltak E16/ 

Fv 241 

Hønenkrysset. 
Bedre 
trafikkavvikling 

Fremkommelighet og 
trafikksikkerhet 

1 

 Rv / fv 35  

Krysset øverst 
i Hønengata 

Krysset øverst i 
Hønengata. 
Rundkjøring og 
høyresvingefelt 
(fra Jevnaker) 

Fremkommelighet 1 

 E16 kryss 
Ringmoen 

Nytt kryss med 
undergang og 
busslomme 

 1 

 Fv 35 
Soknedalsveie
n 

Utbedring som 
følge av ny 
reguleringsplan 
ved meieriet 

 2 

 35 / 163 - kryss Rundkjøring   2 

 Rv 7 fra Veme 
til Sokna  

Flere 
delstrekninger  

  

Tilrettelegging for 
gående og syklende 

Må vurderes i 
forbindelse 
med 
ringerikspakka 

Behov for 
sammenhengende 
G/S veinett 

  

Trafikksikkerhetstiltak E16/ 

Fv 241 - kryss 

Hønenkrysset.   1 

 Rv 7, 
Pukerud- 

hagen 

Lys langs 
gangvei rv 7 

  

Servicetiltak Behov for 
veiservice- 

anlegg ved alle 
de nye 
riksvegene 
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Tiltak for å ta igjen 
forfall 

    

 
 

 

Fylkesveger: 

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

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

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

 

 

Tabellarisk oversikt over innspill på fylkesveger 

 

Programområde Fv.nr Beskrivelse av 
tiltak 

Begrunnelse/ 
måloppnåelse i 
forhold til 
fylkesvegstrategi 

Priori-
tering 

Strekningsvise 
investeringer 

241 Bedre standard,  
bedre kurvatur, 
trafikklys.  

T1, F1 1 

 35 Ringerikspakka. 

Oppstart KVU 
høsten 2012. 
Deretter 
kontinuerlig 
gjennomføring av 
tiltak. 

Jfr egen prosess avtalt 
mellom 
fylkesordfører, 
ordførerne og Statens 
vegvesen 

1 

 35 Ny bru, Petersøya 
– Vesterntangen 

F5, F4, M1 3 

 156 Bedre standard 
og G/S vei 

F4 3 

Utbedringstiltak     
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 158  Breddeutvidelse T1 3 

 165 Øke høyden på 
undergangen. 

F1 2 

 177 Breddeutvidelse T1 2 

 169 Fri høyde nok til 
tungtransport. 

F1 2 

 Fv 35 
Soknedals 

veien 

Utbedring som 
følge av ny 
reguleringsplan 
ved meieriet 

F3, F4,F5 2 

Tilrettelegging for gående 
og syklende 

241 Gang og 
sykkelvei langs 
hele strekningen 
Jevnaker – 
Hønenkrysset. 

F3, F4 1 

 163 Bedre løsning for 
gang og 
sykkeltrafikk. 

F3, F4 1 

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

T1,F3,F4,F5,M4 1 

 166 Knestang - 

gata 

Fartsreduserende 
tiltak forbi 
barnehagen 

T1 2 

 167 Hvalsveien G/Sykkelvei F3,F4 2 

 156 Bedre standard 
og G/S vei 

T1 3 

Kollektivtrafikktiltak og 
universell utforming 

Ringerikspakka Behov for 
vesentlig 
remkommelighet 
i byen 

T1, F3,F4,F5  

Tiltak for å ta igjen 
forfall 

Det er et stort 
behov på de 
fleste 
fylkesvegene 

   

 

 

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

T1 3 

 

 

Behandling i Formannskapet 02.10.2012: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg fremmet av Dag Stenersen 

(Frp) og Runar Johansen (H): 

 

I uttalelsen fra Ringerike kommune, bes rådmannen innarbeide følgende:  

 

- Busslommer langs skoleveier, gjerne med lys. 
- Lys langs skoleveier. 
- Lys langs gangvei riksveg 7 – Pukerudhagen  
- Sikkerhetsbelter på alle skolebusser  

 

 
 

 

 

 

 Med hilsen 
 
 

Grethe Tollefsen 
enhetsleder Areal- og byplankontoret 

 

 

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
telefon: 32117466 
epost: ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 
 
Kopi: Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse 
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Vedlegg:  
Fylkesvegstrategi, høringsuttalelse, brev datert 28.06.12 
NTP, høringsuttalelse 
Link Ringerike, påvirknings og kommunikasjonsstrategi 
Brev fra Statens vegvesen datert 06.07.12 «Innspill fra kommunene til handlingsprogram for 
Riksveger (2014-2017) 
Brev fra Buskerud fylkeskommune datert 10.07.12 « Innspill fra kommunene og 
kommuneregionene til handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 
Saksprotokoll, sak 216/12 vedtak i Formannskapet 02.10.12 
Saksframlegg 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning  
Areal- og byplankontoret 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum 
3502HØNEFOSS Storgt. 13 32 11 77 13 32 11 74 00 
 
e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
 
Buskerud fylkeskommune  
 
Postboks 3563 
3007 Drammen 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
12/1403-10 11094/12 113 N  30.04.2012 
 
UTTALELSE TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 - 2023 
 
Kommunestyret i Ringerike behandlet i sitt møte 26.04.2012 «Nasjonal transportplan 2014 – 
2023» som sak nr. 57/12 og fattet følgende vedtak: 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
 
Ringerike kommune viser til de statlige transportetatenes fremlagte forslag til Nasjonal 
Transportplan 2014-2023, og ønsker å gi følgende uttalelse til saken: 

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

sterk politisk vilje til å realisere veksten, så vel næringsliv som boliger.  Regionen har 
gode muligheter for å ta imot deler av den forventede sterke veksten i 
hovedstadsområdet innenfor eksisterende kommunal infrastruktur. 

2. Moderne samferdselsløsninger mellom Oslo og Ringerike, herunder Ringeriksbanen, 
vil åpne en ny vekstkorridor for Osloregionen. Samtidig vil en moderne jernbane åpne 
for betydelig forkorting av reisetiden mellom Oslo og Bergen og til reiselivsregionen 
Hallingdal. Ringeriksbanen er et viktig element i togsystemet i hele Østlandsområdet. 
E16 mellom Sandvika og Hønefoss er også svært viktig for øst/vest-forbindelsen. 

3. Det er stort behov for en snarlig oppgradering av E16 til 4-felts veg som følge av 
dagens trafikkmengde, og uavhengig av behovet for vekst og næringsutvikling.  
Dagens ÅDT, trafikksituasjon og ulykkestatistikk bekrefter dette.   

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

5. Det fremlagte forslaget til Nasjonal Transportplan gir ikke et godt nok grunnlag for å 
understøtte ambisjonene om ny vekst og utvikling i Ringeriksregionen. Ringerike 
kommune forutsetter derfor at Regjeringen og Stortinget i det videre arbeidet legger 
opp til en helt annen framdrift for de viktigste samferdselsprosjektene for 
Ringeriksregionen i Nasjonal Transportplan. Dette innebærer: 

a) E16 Bjørum – Skaret – Rørvik må få byggestart tidlig i perioden 2014-2017.  
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b) E16 Rørvik – Hønefoss må planlegges videre uten opphold slik at parsellen får 
byggestart tidlig i perioden 2018-2023. Firefeltsvei på hele strekningen mellom 
Sandvika og Hønefoss må stå ferdig i løpet av denne NTP-perioden. 

c) Rv35 Olum – Eggemoen må få byggestart i 2014 som forutsatt i gjeldende NTP.  
d) Den statlige andelen for Rv35 Olum – Eggemoen må økes til minst 60% for at ikke 

den økonomiske belastningen ved bompengefinansiering for innbyggerne i 
Ringeriksregionen skal bli urimelig i forhold til strekningens nasjonale betydning. 

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

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

g) Arbeidet med planlegging av veisystem i og rundt Hønefoss, Ringerikspakka, må 
startes opp snarest mulig. 
Ringerike kommune går inn for at ”Ringerikspakka” går inn for at denne innarbeides i 
bypakker. 

h) De statlige bevilgningene til store samferdselsinvesteringer i Ringeriksregionen må 
økes vesentlig ut over de nivåer som skisseres i forslaget til Nasjonal Transportplan. 

 
 

Tilsvarende vedtak er gjort i alle kommunestyrene i Ringeriksregionen. 

 

I tillegg ble det, i kommunestyret i Ringerike, fremmet et tilleggsforslag som ble oversendt 
formannskapet for videre behandling. 

 

Dette til orientering. 

 Med hilsen 
 
 
 

Grethe Tollefsen 
Konst. enhetsleder Areal- og byplankontoret 

 

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
Telefon 32117466 
e-post: ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning  
Areal- og byplankontoret 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum 
3502HØNEFOSS Storgt. 13 32 11 77 13 32 11 74 00 
 
e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
 
Buskerud fylkeskommune  
 
postboks 3563 
3007 Drammen 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
12/2484-4 16860/12 122 N  28.06.2012 
 
FYLKESVEGSTRATEGI 2014-2023 - HØRINGSUTTALELSE 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Hole og Ringerike kommune viser til Buskerud fylkeskommunes fremlagte forslag til  
fylkesvegstrategi 2014 – 2023, og ønsker å gi følgende likelydende uttalelse til saken: 
 

1. Ringeriksregionen ønsker vekst og har potensiale for dette. Det er sterk politisk vilje til 
å realisere vekst i næringsliv og flere boliger.  

2. Ringerikspakka bør være en del av anbefalt strategi i kapittel 2. Det er viktig at 
strategien legger tilstrekkelig grunnlag slik at denne kan prioriteres i handlingsplanen.  

3. Hole og Ringerike mener at delmålene F1 – F3 og M4 er svært viktige, og støtter disse 
med følgende tillegg/endringer i kapittel 2 anbefalt strategi: 

 Delmål F1 – tilføyelse under strategikolonnen. Vegstrekninger som er viktige 
for næringslivet bygges ut for å kunne tåle nødvendig trafikk med tunge 
kjøretøy. 

 Delmål F3 - Første kulepunkt strykes, og erstattes av følgende to: 
1. Bygging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger som er skoleveger. 
2. Bygging av bussholdeplasser / venteområder som skaper en trygg 

trafikksituasjon for elever som venter på skolebuss. 
 Delmål M4 – tilføyelse.  

Behov for personbiltrafikk innenfor de enkelte lokalsamfunn reduseres ved 
utbygging av et tilfredsstillende kollektivtransporttilbud. 

4. Ringeriksregionen har flere sentrale veger med dårlig standard som må ha stor fokus 
allerede på strategisk nivå. Det gjelder blant annet:  

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

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

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

7. Under hovedmål trafikksikkerhet og anbefalt strategi må gang og sykkelveier ha større 
fokus. Det gjelder i Hønefoss by og langs trafikkerte fylkesveier. Det må legges til flere 
delmål enn T1.   

 
Behandling i Formannskapet 26.06.12 
Forslag fra Marit Bolstad (H) p.v.a. Ap, H og V til endringer/tillegg: 
 
Pkt 3, andre kultpkt. 1. Bygging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger som er skoleveger, 
samt veger som fører til større næringsområder. 
 
Pkt. 4. Ringeriksregionen har flere sentrale veger med dårlig standard og manglende gang- og 
sykkelvei, som må….. 
 
Nytt pkt. 8.  For å få fullfinansiert de enkelte prosjektene, bør man være åpen for forskjellige 
kontrakts- og finansieringsordninger.  Rentekompensasjonsordningen må videreføres etter 
2019 for å opprettholde de økonomiske rammebetingelsene. 
 
Nytt pkt. 9. I forbindelse med varslet om omklassifisering av fylkesvegene, ber kommunene om 
å bli tidlig involvert ved utarbeidelsen av klassifiseringsgrunnlaget. 
 
Forslag fra Dag Stenersen (Frp) p.v.a. Frp og Sp til nytt punkt 10: 
Ved prioritering av investeringer/vedlikehold forutsettes at den enkelte kommune selv 
prioriterer tiltak innenfor kommunens grenser. 
 
Hole og Ringerike kommune viser til Buskerud fylkeskommunes fremlagte forslag til  
fylkesvegstrategi 2014 – 2023, og ønsker å gi følgende likelydende uttalelse til saken: 
 
1. Ringeriksregionen ønsker vekst og har potensiale for dette. Det er sterk politisk 

vilje til å realisere vekst i næringsliv og flere boliger.  
2. Ringerikspakka bør være en del av anbefalt strategi i kapittel 2. Det er viktig at 

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

3. Hole og Ringerike mener at delmålene F1 – F3 og M4 er svært viktige, og støtter 
disse med følgende tillegg/endringer i kapittel 2 anbefalt strategi: 
• Delmål F1 – tilføyelse under strategikolonnen. Vegstrekninger som er viktige for 
næringslivet bygges ut for å kunne tåle nødvendig trafikk med tunge kjøretøy. 
• Delmål F3 - Første kulepunkt strykes, og erstattes av følgende to: 
1. Bygging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger som er skoleveger samt 
veger som fører til større næringsområder. 
2. Bygging av bussholdeplasser / venteområder som skaper en trygg 
trafikksituasjon for elever som venter på skolebuss. 
• Delmål M4 – tilføyelse.   
Behov for personbiltrafikk innenfor de enkelte lokalsamfunn reduseres ved 
utbygging av et tilfredsstillende kollektivtransporttilbud. 
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4. Ringeriksregionen har flere sentrale veger med dårlig standard og manglende 
gang- og sykkelvei som må ha stor fokus allerede på strategisk nivå. Det gjelder 
blant annet:  
a. Fylkesveg 241 fra E16 Hønenkrysset til Jevnaker 
b. Fylkesveg 285 fra Sollihøgda mot Drammen 
c. Fv 35 gjennom Hønefoss, som er del av Ringerikspakka 
d. Fv163 Hønefoss – Klekken 
e. Fv158 og fv 160 Vik – Svensrud – Leine – Botilrud 
f. Fv 156 Sundvollen – Åsa – Hesselberg (Hole og Ringerike) 

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

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

7. Under hovedmål trafikksikkerhet og anbefalt strategi må gang og sykkelveier ha 
større fokus. Det gjelder i Hønefoss by og langs trafikkerte fylkesveier. Det må 
legges til flere delmål enn T1.   

8. For å få fullfinansiert de enkelte prosjektene, bør man være åpen for forskjellige 
kontrakts- og finansieringsordninger.  Rentekompensasjonsordningen må 
videreføres etter 2019 for å opprettholde de økonomiske rammebetingelsene. 

9. I forbindelse med varslet om omklassifisering av fylkesvegene, ber kommunene 
om å bli tidlig involvert ved utarbeidelsen av klassifiseringsgrunnlaget. 

10. Ved prioritering av investeringer/vedlikehold forutsettes at den enkelte kommune 
selv prioriterer tiltak innenfor kommunens grenser. 

 
 
 
Innledning / bakgrunn 
Forslag til fylkesvegstrategi 2014 – 2023 er nå på høring hos kommunene. Etter samråd med 
ordførerne i Hole og Ringerike har rådmennene utarbeidet likelydende saksframlegg og forslag 
til uttalelse.  
 
Beskrivelse av saken/ saksopplysninger 
 
Fylkesvegstrategi 2014-2023 er fylkeskommunens faglige grunnlag for å fastsette mål og 
strategier for utvikling av fylkesvegnettet.  Strategien gjelder for ti år, og vil danne grunnlaget 
for utarbeidelse av 4-årig handlingsprogram for fylkesveger i Buskerud, som igjen vil danne 
grunnlaget for fylkeskommunens handlingsplan og årlige budsjett. 
 
1. Mål for utviklingen av fylkesvegnettet.  Fylkesvegstrategien gir et bilde av status på 

fylkesvegnettet, og synliggjør klart de framtidige utfordringene.  Tilstanden på vegnettet 
innenfor mange viktige områder, og de viktigste utfordringene er beskrevet.  Det er satt 
hovedmål med hensyn til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.  
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2. Anbefalt strategi.  Fylkesvegstrategien er tydelig på prioriteringene, noe som skal gi et 
godt grunnlag for politiske avveininger mellom de ulike innsatsområdene.  

3. Punktet beskriver statlig og fylkeskommunal samferdselsstruktur, inkl. jernbane. 
4. Fylkesvegnettets omfang og funksjon beskrives.  Fra 1/1-2010 ble 601 km riksveger 

omklassifisert til fylkesveger.  Det "gamle" fylkesvegnettet består av 1185 km.  Kapittelet 
omhandler trafikkmengder, vegruter, samt gamle og nye kriterier for klassifisering.  Det er 
foreslått inndeling i 4 funksjonsklasser, noe de ønsker å drøfte med kommunene: 
A Regional hovedveg 
B Primær regional funksjon 
C Sekundær regional funksjon 
D Lokal funksjon 
Viktige kriterier for denne inndelingen vil være administrative grenser, administrative 
knutepunkter og trafikkmengder/tungtrafikkandel. 

5. Avsnittet behandler status og tilstandsbeskrivelse på fylkesvegnettet. Fylkesveg 35 i 
Hønefoss har avviklingsproblemer i rushtidene på strekning Ringerike sykehus – 
Hønengata (Hønefoss sentrum). Fv 241 Klekken – Hønen er for smal til å ha midtbredde 
og har 4850 kjt/døgn og er 4,8 km lang. Tunnelene på Fv 156 i Åsa er nevnt. Fv 169 har fr 
høyde under 4 m og er derfor definert som flaskehals. Det er flere alvorlige skader i 
bilulykker og mc-ulykker i Ringerike. Driftskontrakt for Ringerike skal fornyes i 2013..  
Fylkesvegene i Hole er ikke blant vegene med kapasitets- eller avviklingsproblemer.  I 
perioden 2007-10 har det ikke vært alvorlige trafikkulykker på fylkesvegnettet i Hole 
kommune. 

6. Forventet trafikkutvikling – prognoser.  SSB's tall for befolkningsvekst for perioden 
2010-2025 er lagt til grunn.  Hole kommune vil ha størst prosentvis befolkningsvekst 
sammen med Røyken og Hemsedal, og dette vil påvirke den lokale trafikkveksten 
tilsvarende.  De innebærer sannsynligvis trafikkøkning ut over fylkesprognosen for trafikk 
til/fra Hole og Røyken, og at en vesentlig del av denne trafikkveksten vil være rettet mot 
Oslo-området. Ringerike har forventet befolkningsvekst på 8 % frem mot 2025 tilsvarende 
Buskerud i snitt utenom Buskerudbyen. Prognoser viser en betydelig (34%) økning i 
tungtrafikk. 

7. Hovedutfordringer 
a. Framkommelighet. 75% av forfallet skyldes manglende vedlikehold over lang tid, og  
tiltak må settes inn. Utbedringer av vegbredder og kurvatur.  Bedre tilbud og 
tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende. 
b. Trafikksikkerhet.  Transportpolitikken skal bygge på en 0-visjon; ingen drepte eller  
hard skadde.  Hovedutfordringene er å hindre ulykker med myke trafikanter, hindre  
møteulykker, hindre alvorlige skalder ved utforkjøringer og kryssulykker, samt utføre drift 
& vedlikehold med fokus på trafikksikkerhet. 
c. Miljø.  Støy- og luftforurensningskrav må imøtekommes.  Ved planlegging og  
utførelse av vegtiltak er det utfordringer i forhold til nærmiljø og friluftsliv, natur og 
kultur. 
4 Kontrakts- og finansieringsformer. 

8. Økonomiske rammebetingelser. Gjelder investeringer og drift/vedlikehold. Er basert på 
gjeldende handlingsprogram t.o.m. 2023, Fylkestingets vedtak om fordeling av midler 
2012-15, gjeldende NTP 2010-2019.  Den økonomiske rammen er for perioden: 
2014-15: ca. 510 mill. pr. år 
2016-19: ca. 531 mill. pr. år  
2020- 23: ca. 439 mill. pr. år dersom ordningen med rentekompensasjon opphører etter 
2019. 
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Det er knyttet usikkerhet til drift/vedlikeholdskostnadene da det skal inngås 4 nye 5-årige 
driftskontrakter. 
 

9. Forvaltning av fylkesvegene 
Fylkeskommunen har 4 ulike forslag til løsningsmuligheter ved krav i forbindelse med 
rekkefølgebestemmelser.  
1. Utbygger evt. Kommunen betaler tiltak på fylkesvegnettet 
2. Spleiselag mellom utbygger / kommune og fylkeskommunen der fylkeskommunens 

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

3. Utbygger evt. Kommunen forskotterer midler til gjennomføring. Fylkeskommunen 
refunderer beløpet når det vil være naturlig for fylkeskommunen å prioritere tiltaket. 

4. Utbygging avventes til fylkeskommunen prioriterer å gjennomføre tiltaket med 
fylkeskommunale midler 

Fylkesmann foreslår å være restriktive til å imøtekomme ønske om forskottering blant 
annet fordi det det binder opp midler. Derfor er det satt opp prinsipper for hvordan 
forskottering skal gjøres. Fylkeskommunen har en viktig rolle i medvirkning i kommunale 
planprosesser med hensyn tl funksjon, framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.  
Statens vegvesen har ansvar på vegne av fylkeskommunen vedrørende fylkesvegsaker.  
Krav om rekkefølgebestemmelser er et viktig ledd i forvaltningen. 
Forskottering av midler kan vurderes etter egne forskottsprinsipper, 1 – 7, og avtaler 
inngås kun med kommuner. 
 

10. Effektvurdering av tiltak 
Effektvurdering av tiltak vurderes i forhold til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø  
Det samme gjelder drift og vedlikehold.  

 
Vurderinger for Hole kommune 
 
I Hole finnes følgende fylkesveger: 

Fv 155 Elstangen – Sønsterud (Hole) 
Fv 156 Sundvollen – Åsa – Hesselberg (Hole og Ringerike) 
Fv 157 Steinssletta – Kalkverket (Hole og Ringerike) 
Fv 158 Vik – Moskummen – Leine – Botilrud (Hole og Ringerike) 
Fv 160 Svensrud – Bønsnes – Leine (Hole) 
Fv 285 Skaret – Lier.  Tidligere riksveg. (Hole og Lier) 

 
 
Beskrivelse av status og mål for fylkesvegene i Hole: 
Fv 155 Etter at omkjøringsvegen forbi Nes-tunnelen ble åpnet, har trafikken på fylkesvegen 

stort sett vært lokaltrafikk.  Sjansene for at E16-trafikken skal dirigeres til Fv155 er nå 
forholdsvis små.  Behovet for gang-/sykkelveg langs Utstranda er betraktelig redusert. 

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

Fv157 Vollgata ble asfaltert for noen år siden.  Framkommelighet for gående er ikke ivaretatt i 
krysset med E16. 
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Fv158 Behov for å bedre tilgjengeligheten for næringslivets transport (F1) og 
framkommeligheten for gående og syklende (F3). 

Fv 160 Stort vedlikeholdsetterslep, F2 og tilgjengeligheten for næringslivets transporter må  
økes, F1.  Fremkommelighet for gående og syklende bør økes, F3. 

Fv185 Utbedringsarbeider pågår stadig. 
 
Det er av stor betydning for kommunene at Fylkesvegstrategien tar tak i, og legger opp til et 
økt vedlikehold samt oppgradering av fylkesvegene, jfr. Hovedmål framkommelighet. 
 
  
Bruk av fylkeskommunale midler 
Med det store etterslepet på vedlikehold på fylkesvegene, presiseres nødvendigheten av å  
gjennomføre vedlikeholdsarbeid.  Det må legges opp til at budsjetterte midler blir brukt hvert 
år.  Samtidig må fylkeskommunen/vegvesenet bidra til at kommunene kan få tilgang til 
budsjetterte midler gjennom samarbeidsprosjekter og avtaler.  Det gjelder også forskottering 
av prosjekter som for eksempel gangvegprosjekter. 
 
Kapitlet mål for utvikling av fylkesvegnettet 
Delmålene F1 – F3 og M4 støttes. 
 
Strategi - delmål F1tilføyes:  
Vegstrekninger som er viktige for næringslivet bygges ut for å kunne tåle nødvendig 
trafikk med tunge kjøretøy. 
 
Strategi  - delmål F, første kulepunkt strykes, og erstattes av følgende to: 

 Bygging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger som er skoleveger. 
 Bygging av bussholdeplasser / venteområder som skaper en trygg trafikksituasjon for 

elever som venter på skolebuss. 
 
Strategi – delmål M4, tilføyes: 

 Behov for persontrafikk innenfor de enkelte lokalsamfunn reduseres ved utbygging av 
et tilfredsstillende kollektivtransporttilbud. 

 
 
Rådmannens vurdering for Ringerike kommune 
 
Ringerike har følgende fylkesveger: 
Fylkesveg 35, 142, 156, 157, 158, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 
176,177, 178,179, 180,181, 184, 241,243. 
 
Under kapitlet med mål for fylkesveger er det lagt vekt på nullvisjon som gjelder drepte og 
hardt skadde. Rådmann mener at det i tillegg bør være hovedmål å øke sikkerheten for myke 
trafikanter. Forbedring av veiene vil også øke trafikksikkerheten og virke forebyggende.  
 
Gjennom en dialog mellom Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune og kommunene i 
regionen har det lenge vært enighet om å starte opp med ringerikspakka. Folkevalgtorgan på 
kommunalt og fylkeskommunalt nivå har fattet vedtak om at det ønskes snarlig oppstart av 
arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU). Statens vegvesen har opplyst at de tar sikte på 
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oppstart av dette arbeidet mot slutten av 2012. Fylkesordføreren i Buskerud og leder av Rådet 
for Ringeriksregionen har i brev til Samferdselsdepartementet v/statsråden 12.09.11 gitt 
uttrykk for at det er uakseptabelt med en oppstart av arbeidet mot slutten av 2012 og at 
regionen forventer raskere oppstart. Statsråd Kleppa har i brev 12.12.11 svart at hun ikke vil 
be Statens vegvesen forsere dette arbeidet, men at hun vil sørge for at arbeidet igangsettes så 
snart det er praktisk mulig. Rådmann ber om at dette får større fokus i strategien for å oppnå 
hovedmålene.  
 
Det er foreslått inndeling i funksjonsklasser som er positivt. Ringeriksregionen har flere 
regionale hovedveger som forbinder kommunesentra og riksveger. Det gjelder fv 241 mellom 
Jevnaker og Hønenkrysset. Den fungerer som ringvei 4 rundt Oslo mot Gardermoen og brukes 
mye av tungtrafikk. Det er spesielt bekymringsfullt mellom Klekken og Hønen. Vegen er av 
svært dårlig standard sett i forhold til trafikkmengde og funksjon. Den er mye brukt av myke 
trafikanter samtidig som det i økende grad er mye tungtrafikk. Det kommer frem i tabell 5.2.3 
at dette er en smal veg med mye trafikk, men det er mye annet som er bekymringsfullt som 
ikke kommer frem. Vegen har svake kanter og dårlig dekke som gjør at bilistene trekkes mot 
midten. Samtidig er det uoversiktlig og ikke gang og sykkelvei. Fv 285 Skaret – Lier, tidligere 
riksveg (Hole og Lier) fungerer også som deler av den korteste strekningen mellom Hønefoss 
og Drammen. Veien er svingete og trenger betydelig oppgradering. Fv 35 gjennom Hønefoss 
vil være en del av ringerikspakka og fv 163 Hønefoss - Klekken er en sentral forbindelse 
mellom kommunesentra og sammen med fv 241 fungerer som omkjøringsvei for Hønefoss. En 
rekke andre veger har også en standard som trenger økt fokus som for eksempel fv 177 Sokna 
– Tranby eller fv 169 Hønefoss som er en flaskehals på grunn av fri høyde mindre enn 4 m. 
 
Det bør være flere delmål under trafikksikkerhet. Det kan være utbedring av gang og 
sykkelveinettet, sammenhengende gang og sykkelveier, forbedre farlige overganger i byen 
spesielt og mer gang og sykkelvei langs farlige strekninger.  
 
Under punkt F3 bør Hønefoss som sykkelby nevnes og sammenhengende gang og sykkelveier. 
Dette innebærer blant annet bygging av bruer til dette formålet. 
 
Tilsvarende vedtak er gjort i Hole kommune. 

Dette til orientering. 

  
Med hilsen 

 
Grethe Tollefsen 

Enhetsleder Areal- og byplankontoret 
 

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
Telefon 32117466 
e-post: ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 
 
Kopi: Hole Kommune 
 
Vedlegg: Saksframlegg,  Saksprotokoll 
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Forord 
Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 bygger på mål og strategier i fylkesvegstrategi 2014-
2023 som ble vedtatt i fylkestinget i oktober 2012. 
 
Handlingsprogrammet er et styringsdokument som angir hva midler til fylkesvegene skal brukes til 
i perioden 2014-2017. Det omfatter både driftstiltak og investeringstiltak. 
 
Handlingsprogrammet danner grunnlaget for prioriteringer i fylkeskommunens årlige budsjetter 
og leveranseavtalene med Statens vegvesen, og vil være grunnlaget Statens vegvesen har for å 
iverksette planlegging av prosjekter og tiltak. 
 
Arbeidet med handlingsprogrammet har vært gjennomført i tett samarbeid med Statens 
vegvesen. Det har vært lagt opp til en prosess med skriftlige innspill fra kommunene, og 
dialogmøte med kommuner og interesseorganisasjoner underveis. Hovedutvalg for samferdsel 
har vært involvert i prosessen. 
 
Forslag til handlingsprogram sendes på høring til kommunene og interesseorganisasjoner. Etter 
høringsfristen vil det med bakgrunn i høringsuttalelsene foretas eventuelle  justeringer før det 
legges fram til politisk behandling i fylkeskommunen. Handlingsprogrammet vil bli sluttbehandlet i 
fylkestinget i desember 2013. 
 
  

Fylkeshuset, 05.06.2013 
  

 
Gro R. Solberg 
samferdselssjef 
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1. Sammendrag 

Handlingsprogrammet bygger på vedtatt fylkesvegstrategi for perioden 2014-2023. Det er 
prioritert satsingsområder og tiltak som støtter opp under mål og strategier i fylkesvegstrategien. 
 
De økonomiske rammene til fylkesveger i fylkeskommunens handlingsprogram for 2013-2016 er 
lagt til grunn for arbeidet. Tabellen nedenfor viser hvordan rammene er fordelt på ulike 
innsatsområder. 
 
Mill.2014-kr netto 

  2014 2015 2016 2017 2014-2017 

Økonomisk ramme til fylkesveger 552,5 550,4 548,1 545,5 2196,5 

Ramme til ferje (drift) 5,5 5,5 5,5 5,5 22,0 

Ramme til drift fylkesveger 293,0 293,0 293,0 293,0 1172,0 

FTU (drift) 6,0 8,0 6,0 6,0 26,0 

Ramme investeringer fylkesveger 248,0 243,9 243,6 241,0 976,5 

 
Rammene til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet er tilstrekkelige til å kunne drifte og 
vedlikeholde vegnettet på en forsvarlig måte slik at forfallet stopper. Det innebærer midler til 
driftskontrakter, vegoppmerking og bruvedlikehold samt asfaltering. 
 
Investeringsmidlene er fordelt på ulike programområder. Det største satsingsområdet i 
handlingsprogrammet er å ta igjen forfall på fylkesvegnettet. Målet er å ta igjen forfallet på 16 år. 
Dette er det største satsingsområdet, og det er prioritert å bruke 486 mill.kr til dette i 4-
årsperioden. Det er beregnet at 430 mill.kr av forfallet tas igjen i 4-års perioden. Forfallstiltak 
prioriteres i hovedsak på veger med høy trafikk der forfallet er kommet langt. Videre er 
lavtrafikkerte veger, der forfallet er kommet svært langt, også prioritert i en viss grad. Noen bruer 
som er viktige for tømmertransporten er forutsatt oppgradert, og Geiteryggtunnelen på fv. 50  får 
tilstrekkelige midler til nødvendig sikring slik at tunnelen kan holdes åpen.  
 
Bindingene i form av påbegynte prosjekter og refusjoner for forskotteringer er totalt 401 mill.kr i 
2014-2017. Det vil si ca. 40% av investeringsbudsjettet. 202 mill.kr av bindingene går til å bygge 
om fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate og Bogstrandhøgda på fv. 40.  
 
Tilrettelegging for gående og syklende er et annet høyt prioritert område. 95 mill.kr er forutsatt 
brukt til tiltak for gående og syklende i forbindelse med skoleveg samt til sykkeltiltak i 
Buskerudbyområdet. 
 
Nullvisjonen for drepte og hardt skadde er viktig, og satsing på tiltak for å redusere 
skadeomfanget ved utforkjørings- og møteulykker samt ulykker med gående og syklende 
involvert, videreføres. 
 
Det er prioritert å se ulike tiltakstyper i sammenheng. Deler av midlene til infrastrukturtiltak for 
kollektivtransporten benyttes derfor til å ruste opp holdeplasser til universell utforming der vegen 
samtidig blir forsterket. For øvrig er det satt av midler til kollektivtransporttiltak i Buskerudbyen. 
 
Byområdene i Buskerud omfattes av Buskerudbyen og Ringerikspakken. Buskerudbyen er et 
samarbeidsprosjekt mellom Lier-, Drammen-, Nedre Eiker-, Øvre Eiker – og Kongsberg kommune, 
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fylkeskommunen, fylkesmannen, Statens vegvesen og Jernbaneverket om byutvikling fra Lier til 
Kongsberg.  I Buskerudbyen arbeides det for å få etablert en Buskerudbypakke 2 fra 2016/2017. 
Det blir viktig å legge til rette for et godt kollektivsystem og gode forhold for å sykle og gå før 
trafikantbetaling innføres som en del av Buskerudbypakke 2. Fylkeskommunen har i 
handlingsprogrammet for 2014-2017 forutsatt å bruke  mye midler  til ulike tiltak  i 
Buskerudbyområdet, men det er langt fra nok til å få et godt kollektivtilbudtilbud og tilrettelagt 
for gående og syklende før Buskerudbypakke 2 iverksettes. Det må suppleres med midler fra en 
videreført belønningsordning.. 
 
I Hønefoss-området er planarbeidet for en Ringerikspakke startet med konseptvalgutredning 
(KVU). Ringerikspakken er et samarbeid mellom Kommunene i Ringeriksregionen, Statens 
vegvesen og Buskerud fylkeskommune. Hensikten er å komme fram til en helhetlig, langsiktig 
transportløsning i Hønefoss-området. Planarbeidet må komme lenger før det kan investeres i 
store infrastrukturtiltak. 
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2. Overordnede mål og føringer 

I oktober 2012 vedtok fylkestinget Fylkesvegstrategi 2014-2023 for Buskerud. Fylkesvegstrategien 
fastsetter mål og strategier for utvikling av fylkesvegnettet. Utarbeidelse av mål og strategier i 
fylkesvegstrategien er sett i sammenheng med utviklingen av riksvegnettet og samordnet med 
kollektivtransportplan for Buskerud. Arbeidet som pågår i Buskerudbyen og Ringerikspakken er 
også lagt til grunn i fylkesvegstrategien. 
 
Fylkesvegstrategien er førende for Handlingsprogram for fylkesveger. Handlingsprogrammet 
beskriver tiltak som understøtter mål og strategier i fylkesvegstrategien. 
 
Økonomiske rammer til fylkesveger i fylkeskommunens handlingsprogram 2013-2016 er lagt til 
grunn i handlingsprogrammet.  
 
St.meld. nr.26,  Nasjonal transportplan 2014-2023 er også en viktig føring for arbeidet med 
handlingsprogrammet.  
 
Nedenfor er mål og strategier fra fylkesvegstrategien gjengitt. 
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Vedtatt fylkesvegstrategi: 
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Vedtatt fylkesvegstrategi: 
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Vedtatt fylkesvegstrategi: 
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3. Hovedutfordringer på fylkesvegnettet 

Status og utfordringer på fylkesvegnettet er grundig redegjort for i fylkesvegstrategien. Nedenfor 
er det kun gitt en kort oversikt over de viktigste utfordringene. 
 

3.1 Forfall 

Forfallet på fylkesvegnettet i Buskerud er beregnet til å være 2035 mill.kr. ved inngangen til 2014. 
Legges det til grunn en standardoppgradering av tunneler og bruer samt noe standardheving  av 
vegnettet blir kostnadene 3300 mill.kr. 
 
Om lag 75 % av forfallet skyldes mangler ved vegfundament, dekker og drenssystem. 
Konsekvensene av et forfalt vegnett er blant annet redusert framkommelighet og trafikksikkerhet. 
Vegkapitalen forringes og kostnadene ved å drifte og vedlikeholde vegnettet øker etter hvert som 
forfallet får utvikle seg. 
 
Beregninger viser en bekymringsfull utvikling av forfallet på sterkt trafikkerte veger i nedre del av 
fylket etter vintre med store frostmengder. 
 

3.2 Trafikksikkerhet 

Basert på gapene mellom det vi vet kjennetegner et sikkert vegnett og dagens vegnett, samt det 
vi vet om det lokale risikobildet på fylkesvegnettet i Buskerud, kan det pekes på følgende 
hovedutfordringer:  
 

1. Ulykker med gående og syklende i byer og tettsteder.  Denne trafikantgruppen har høy 
relativ risiko i trafikken, samtidig som det er et viktig samfunnsmål å øke andel reise utført 
til fots og med sykkel. 

2. Møteulykker på veger med stor trafikk og høyt fartsnivå.  
3. Alvorlige skader ved utforkjøringsulykker som følge av  faremomenter nær vegen på 

strekninger med høyt fartsnivå. 
4. Alvorlige skader ved kryssulykker på veger med høyt fartsnivå og stor trafikk.  

 

3.3 Skoleveger 

Statens vegvesen har på oppdrag fra fylkeskommunen gjennomført en kartlegging av skoleveg 
langs fylkesveg i Buskerud i samarbeid med kommunene. Kartleggingen viser at 87 
fylkesvegstrekninger er skoleveg for elever ved 103 barne- og ungdomsskoler i fylket. 
Konklusjonen er at det er behov for tiltak langs fylkesvegene som gjør skolevegen tryggere i alle 
kommunene. Selv om kartleggingen viser et stort behov for bygging av gang- og sykkelveger og 
utbedring av fortau, er det også en svært stor andel av behovene som er meldt inn som handler 
om sikring av kryss, bedre belysning, oppmerking av gangfelt, utbedring av busstopp og 
forbedring av parkeringsmuligheter ved skoler. Kartleggingen viser at det er mange ulike tiltak 
som kan bidra til at skolevegen oppleves tryggere. 
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3.4 Byområdene 

Byområdene i Buskerud omhandler Buskerudbyen og Hønefoss. 
 
Fylkesvegene er viktige trafikkårer inn til og i bysentraene. Det er periodevis kapasitetsproblemer 
på vegnettet og befolkningsutviklingen er forventet å øke dramatisk innen 20 år. Dersom ikke 
samferdselsutfordringene løses, vil dette føre til store miljø- og kapasitetsproblemer. 
 
I byområdene er utfordringene sammensatte, og det er derfor nødvendig å tenke helhetlige 
løsninger  for vegsystem, kollektivtrafikk, tilbud for gående og syklende og arealutvikling. Det er 
nødvendig å stanse veksten i biltrafikken og få flere til å reise kollektivt, gå og sykle. 
 
For å lykkes med dette er det nødvendig at utfordringene  løses i et tett samarbeid mellom 
statlige etater, fylkeskommunen og kommunene. Buskerudbyprosjektet er organisert på en slik 
måte. Utfordringene i området er forutsatt løst innenfor dette samarbeidet, og det arbeides nå 
med Buskerudbypakke 2 som vil omfatte tiltak for å bedre forholdene for kollektivtransporten, 
gjøre det mer attraktivt å gå og sykle, legge til rette for  hyppigere bussavganger og gjennomføre 
viktige vegprosjekter. 
 
I Ringeriksregionen er det også planer om å løse utfordringene i en helhet gjennom en 
Ringerikspakke. Fylkeskommunen og Ringeriksregionen har søkt Samferdselsdepartementet om 
utarbeidelse av en konseptvalgutredning (KVU). Departementet krever KVU for bypakker der det 
er aktuelt med brukerfinansiering. KVU for transportsystemet i Hønefoss-området er under 
utarbeidelse  og er forutsatt sluttført i 2014. 
 
Fylkeskommunen ser det derfor som naturlig at utfordringene på fylkesvegnettet i byområdene 
løses gjennom arbeidet i Buskerudbyen og Ringerikspakken. Dette gjelder både løsninger og 
finansiering. Finansiering av eventuelt større infrastrukturtiltak på fylkesvegnettet må i stor grad 
finansieres ved trafikantbetaling i disse områdene. 
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3.5 Næringslivets transporter 

Mange fylkesveger er svært viktige for næringslivet. Forfall, smale og svingete veger er en 
større utfordring for tungbiler enn for ordinær trafikk. Tømmertransporten har spesielt 
behov for gode veger med stor tåleevne. Målet for tømmertransporten er å kunne kjøre 
med 24 m lange vogntog og totalvekt 60 tonn. I den forbindelse er det spesielt enkelte 
bruer og strekninger som blir flaskehalser.  
 
Fylkesvegnettet i Buskerud er i all hovedsak tillatt for 22 m vogntoglengde og 50-56 tonn 
totalvekt for tømmertransport. Enkelte vegstrekninger kan oppskrives til tillatt 
vogntoglengde 24 m, men det vil medføre behov for standardheving av vegnettet i 
etterkant. Det vil også kunne medføre noen trafikksikkerhetsutfordringer, spesielt i 
tettsteder. 
 
Hver kommune i Buskerud har våren 2013 gjort en vurdering av hvilke 
fylkesvegstrekninger som har de største utfordringene i forhold til tømmertransporten. 
 
Kartet nedenfor viser hvilke vegstrekninger med bruer eller andre flaskehalser som er 
viktige for skogbruket i Buskerud. Flere strekninger og bruer blir oppgradert i 
handlingsprogramperioden. De øvrige strekningene vil bli gjennomgått i løpet av 
handlingsprogramperioden og behov for tiltak vil bli vurdert. 
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4. Økonomiske rammer 

De økonomiske rammene til  fylkesveger i fylkeskommunens handlingsprogram for 2013-2016 er 
lagt til grunn i dette handlingsprogrammet.  
 
Statens vegvesen har beregnet kostnadsbehovet for å drifte og vedlikeholde fylkesvegnettet med 
utgangspunkt i  vedtatt strategi om at fylkesvegene skal driftes og vedlikeholdes slik at forfallet 
ikke øker. Beregningene angir et behov på 293 mill.kr. årlig til drift og vedlikehold av fylkesvegene. 
 
Tabellen nedenfor viser totalrammen til fylkesveger fordelt på drift og investering. 
Alle tall er oppgitt i 2014-kr netto, det vil si uten merverdiavgift. Det er lagt til grunn en 
prisstigning på  3,25 % fra 2013 til 2014.  
 
Mill.2014-kr netto 

  2014 2015 2016 2017 2014-2017 

Økonomisk ramme til fylkesveger 552,5 550,4 548,1 545,5 2196,5 

Ramme til ferje (drift) 5,5 5,5 5,5 5,5 22,0 

Ramme til drift fylkesveger 293,0 293,0 293,0 293,0 1172,0 

FTU (drift) 6,0 8,0 6,0 6,0 26,0 

Ramme investeringer fylkesveger 248,0 243,9 243,5 241,0 976,5 

 
I rammene er det forutsatt at rentekompensasjonsordningen videreføres. For Buskerud 
innebærer ordningen at det er mulig å søke om rentekompensasjon for 92 mill.kr pr. år.  
I St.meld. om NTP 2014-2023 er det lagt til grunn at rentekompensasjonsordningen skal opphøre, 
men at fylkeskommunene skal få styrket rammetilskuddet med 2,75 mrd. kr i perioden 2014-
2017. Hvor mye av dette som tilfaller Buskerud, er ikke avklart, men vi forutsetter at den nye 
ordningen ikke fører til reduksjon i rammene i forhold til tidligere. Det er derfor valgt å 
opprettholde de økonomiske rammene til fylkesveger slik de fremkommer i fylkeskommunens 
handlingsprogram for 2013-2016. 
 
Staten har i revidert nasjonalbudsjett for 2013 varslet endret fordeling av tilskudd til riksvegene 
fylkeskommunene overtok pr 1.1.2010. Konsekvensene av dette er foreløpig ikke kjent, men KS 
har gjort en beregning som viser at endringene kan medføre et redusert tilskudd til Buskerud på 
ca. 40 mill.kr. Dette er helt nye opplysninger, og konsekvensene for Buskerud vil først bli kjent 
gjennom statsbudsjettet for 2014. Handlingsprogrammet følger opp de økonomiske rammene til 
fylkesveger som fylkeskommunen har lagt til grunn i fylkeskommunens handlingsprogram for 
2013-2016. Dersom konsekvensene blir slik KS har beregnet, vil dette ville medføre store 
endringer i handlingsprogram for fylkesveger.  Endringene vil bli innarbeidet på grunnlag av ny 
kunnskap før vedtak av handlingsprogrammet i desember.  
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5. Drift og vedlikehold av fylkesveger 

Midler fra drifts- og vedlikeholdsbudsjettet brukes til å drifte og vedlikeholde vegnettet. 
Investeringsmidler brukes til å oppgradere vegnettet til opprinnelig standard samt videreutvikle 
vegnettet. Dette skillet er også lagt til grunn for prioriteringen i handlingsprogrammet 2014-2017. 
 
Drift og vedlikehold av fylkesveger skal sikre at vegnettet er egnet til bruk for trafikantene og at 
vegnettet opprettholder sin funksjon, samt at infrastrukturen blir tatt vare på. Drift og vedlikehold 
gjennomføres etter fastlagt strategi. 
 
Det er vanskelig å definere forskjellen mellom drift og vedlikehold skarp og lettfattelig. Et enkelt 
skille mellom drift og vedlikehold som er mye benyttet, er at: 
 
Drift er alle tiltak for å opprettholde vegens funksjonelle kvalitet, dvs. at vegen virker som den 
skal for trafikantene. Vanlige driftstiltak er vinterdrift (brøyting, høvling, strøing, salting), drift av 
tunnelutstyr og renhold, opprydding etter ras og flom, drift av grøntarealer og skråninger, drift av 
kantstein, gjerder og rekkverk, drift av signalanlegg, belysningsanlegg, styrings- og 
overvåkingssystemer, skilting, vegmerking og optisk ledning, trafikkberedskap, drift av 
rasteplasser, toaletter, leskur, kontroll- og veieplasser med mer, og renhold av vegbane og 
vegområde. 
 
Vedlikehold er alle tiltak som bidrar til å opprettholde verdien av investert vegkapital. Vanlige 
tiltak er vedlikehold av stabilitetssikring, vann- og frostsikting i tunneler, overbygg, drens- og 
avløpsanlegg, vegdekke, murer, stabilitetssikring, bruer og kaier. 
 

5.1 Standardkrav på drift og vedlikehold  

Statens vegvesens Håndbok 111, Standard for drift og vedlikehold,  omfatter krav knyttet til drift 
og vedlikehold av veg, bru, tunnel, sideområde og sideanlegg med utstyr og installasjoner. Målet 
for drift og vedlikehold er å tilby ensartede forhold med hensyn til trafikksikkerhet og 
framkommelighet for alle trafikanter. I tillegg skal behovene for å ta spesielle miljøhensyn på 
delstrekninger ivaretas. Med bakgrunn i kravene i håndbok 111 fastsettes driftsstandard på hver 
enkelt vegrute. Standard besluttes ut fra vegens viktighet, trafikk, klima og miljø. Det er vedtatt at 
Håndbok 111 legges til grunn for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i Buskerud. Det betyr at 
fylkesvegene driftes sømløst i forhold til riksvegene, noe som er viktig for trafikantene. 
 
I fylkesvegstrategien er det forutsatt at: 

 Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at forfallet ikke øker 

 Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfredsstillende og forutsigbar standard til enhver 
tid 

 Klimaendringers negative konsekvenser skal begrenses ved driftsberedskap og hyppige 
inspeksjoner 

 Drift av kjøreveg og tilstøtende trafikkarealer for gående og syklende inklusive 
bussholdeplasser skal samkjøres og ha lik prioritet 

 Strategi for vinterdrift velges med utgangspunkt i trafikkmengde og med vekt på 
trafikksikkerhet 

 Drift og vedlikehold organiseres og utføres med henblikk på økt trafikksikkerhet 

 Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta estetiske og miljømessige hensyn. 
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Ved justering av eksisterende driftskontrakter og ved innføring av nye kontrakter vil strategiene 
ovenfor bli ivaretatt. 
 

5.2 Driftskontrakter 

Det er felles kontrakter for drift og vedlikehold av riksveger med tilhørende gang- og sykkelveger 
og fylkesveger med tilhørende gang- og sykkelveger innenfor ett og samme geografisk område. 
Kontraktene legger Håndbok 111 ”Standard for drift og vedlikehold” til grunn. Standardkravene er 
dermed innarbeidet i alle de ulike kontraktene, noe som medfører en mer rasjonell og effektiv 
oppfølging av standardiserte kontrakter. Kontraktsmalen er blitt endret/revidert etter hvert som 
kontraktene blir fornyet. Endringene har i hovedsak gått fra fastpriskontrakter til å inneholde mer 
enhetspriser. Dette betyr at vegeier i større grad er med å ta risiko for varierende værforhold. 
Erfaringene fra tidligere kontrakter viser at det ikke er fornuftig å legge all risiko på entreprenøren 
som har kontrakten. Dette førte til prisvekst i kontraktene. 
 
Statens vegvesen har tre hovedtyper flerårige kontrakter. Det er driftskontrakter, 
elektrokontrakter og kontrakter for vegbelysning. Driftskontraktene er størst målt etter 
omsetning. Kontraktslengden på driftskontraktene er vanligvis 5 år. Elektrokontraktene er 
fireårige kontrakter som gjelder elektrotekniske installasjoner  blant annet i tunneler og belysning 
langs vegnettet.   
 
I Buskerud har vi fem driftskontrakter som til sammen dekker hele fylket. I kontraktene inngår det 
en rekke drifts- og vedlikeholdsprosesser for både riks- og fylkesveger samt gang- og sykkelveger 
Tabellen nedenfor lister opp hvilke driftskontrakter Buskerud har: 
 
Mill. 2014-kroner netto 

Kontrakt nr. Område Varighet Utløper Årlig 
kostnad 

Entreprenør 

0601 Numedal 5 år 2018 23,3 NCC Roads AS 

0602 Ringerike 5 år 2018 32,2 NCC Roads AS 

0603 Kongsberg 5 år 2014 22,7 NCC Roads AS 

0604 Hallingdal 5 år 2014 15,8 Veidekke AS 

0605 Drammen 5 år 2015 45,5 Mesta AS 

0690 Drammen by 5 år 2014 6,5 Aktiv veidrift AS 

0610 Elektrostyringskontrakt 4 år 2015 3,6 Otera AS 

0611 Elektrokontrakt Øvre Busk. 4 år 2014 1,9 Ringeriks-kraft AS 

0613 Belysningskontrakt 4 år 2014 1,7 Infratek ASA 

 Strøm (sentral avtale)   6.2 Bergen energi AS 

Sum    159,4  
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5.3 Fordeling av økonomiske ramme 

Statens vegvesen har beregnet behovet for å drifte og vedlikeholde fylkesvegnettet. 
Beregningene tar  utgangspunkt i kostnadene for å opprettholde vedlikeholds- og driftsstandard 
på vegnettet i en gitt, god standard. Beregningene viser et behov for 293 millioner kroner per år 
til fylkesvegnettet i Buskerud. Tabellen nedenfor viser hvordan rammen til drift og vedlikehold 
fordeles mellom ulike programområdene. 
 
Mill. 2014-kroner netto 

 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

      

Driftskontraktene 159,4 159,4 159,4 159,4 637,6 

Asfaltering, inkl forarbeid 92,3 92,3 92,3 92,3 365,2 

Bruvedlikehold 21,8 21,8 21,8 21,8 87,2 

Oppmerking 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 

Vedlikehold til helhetlige D&V-tiltak 8,5 8,5 8,5 8,5 34,0 

      

SUM 293,0 293,0 293,0 293,0 1172,0 

  
Rammen til fylkesvegnettet i Buskerud vil dekke kostnadene til driftskontraktene og  en del 
vedlikeholdstiltak som blant annet asfaltering, vegoppmerking og bruvedlikehold. Midlene er 
tilstrekkelige til å stoppe  den negative utviklingen av forfallet på fylkesvegnettet. 
 
Beregnet behov til drift og vedlikeholdsmidler tar utgangspunkt i dagens situasjon med inngåtte  
kontrakter pr. mai 2013. Flere driftskontrakter skal fornyes i perioden 2014-2017. Det kan 
medføre endringer i økonomiske behov til drift og vedlikehold. 
 

5.4 Ferge 

Fergesambandet mellom Svelvik og Verket ble overført fra staten i 2010 som en del av 
forvaltningsreformen. Buskerud fylkeskommune har tatt på seg ansvaret for driften av 
fergestrekningen gjennom en avtale inngått med Vestfold fylkeskommune. 
 
Fergesambandet var i 2011 lyst ut på ny anbudskonkurranse for drift av fergen i perioden 2013 – 
2020, og Fjord 1 har nå driften av ferjesambandet.  

 
Kontrakten medfører en årlig kostnad på 11 mill.kr. I kapittel 4 er kun halve kontraktssummen ført 
opp da Vestfold fylkeskommune finansierer 50 %. 
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5.5 Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvaret for å tilrå og samordne trafikksikkerhetsarbeidet 
i fylket.  En viktig del av arbeidet til FTU er å legge til rette for samarbeid og kompetansedeling 
mellom de ulike statlige, fylkeskommunale,  kommunale og frivillige  aktørene  i 
trafikksikkerhetsarbeidet.  
 
Strategi for trafikksikkerhet 2014 – 2023 og Handlingsplan for FTU 2014 – 2017 følger opp NTP 
2014 -2023 og  legger  føringer for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. I planperioden vil kommunalt 
trafikksikkerhetsarbeid, trygge skoleveger og forebyggende arbeid rettet mot ulykker med gående 
og syklende være hovedsatsningsområdene . 
 
Gjennom årlig fylkeskommunal støtte til kommuner og frivillige organisasjoner stimulerer og 
oppmuntrer FTU trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. I tillegg  iverksetter og støtter FTU  en rekke 
tiltak gjennom årlige tiltaksplaner. Dette er  tiltak i regi av Trygg trafikk, Statens vegvesen, Politiet  
og Buskerud fylkeskommune .   
 
I handlingsprogrammet er det satt av en økonomisk ramme på totalt 26 mill.kr til FTU. Dette 
dekker midler til kommunale og frivillige trafikksikkerhetstiltak, midler til holdningskampanjen 
"Verditransport"  og driftsmidler til FTU. I tillegg er det satt av 2 mill.kr til et spleiselag med 
Statens vegvesen og eventuelt Kongsberg kommune til etablering av sykkelgård på Labro. 
Sykkelgården vil være et viktig tiltak for å lære barn å ferdes på sykkel i trafikken. 
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6. Investeringer  

6.1 Økonomiske bindinger 

Økonomiske bindinger er restfinansiering av prosjekter som er påbegynt, men ikke fullført. Det er 
også refusjon  av forskotteringer  med bakgrunn i avtaler med kommuner. Bindingene må dekkes 
innenfor økonomisk ramme til investeringer. 
 
Forskotteringer refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning. 

Fv.nr. Prosjekt Kommune Kostnad 
Mill.kr 

Refusjonstidspunkt/ 
bevilgningsår 

Merknad 

285 Gang/sykkelveg 
Lyngås – Nordal 
skole 

Lier 8,1 2014-2017 Refusjon til 
Lier kommune 

287 Utbedring Hole bru-
Bergerud 

Sigdal 40,0 2014-2017 Refusjon til 
Sigdal 
kommune 

35 Svingefelt Eikeli i 
Hønefoss 

Ringerike 2,5 2014-2017 Refusjon til 
Ringerike 
kommune 

282 Bjørnstjerne 
Bjørnsonsgt. 

Drammen 170,0 2014 og 2016 Bygges i 2014-
2016 

40 Utbedring 
Bogstrandhøgda 

Rollag 32,0 2014 Sluttføring av 
påbegynt 
prosjekt 

50 Sikring av 
Geiteryggstunnelen 

Hol 90,0 2014 og 2015 Nødvendig 
oppgradering 

283 Midtfelt Horgen – 
Lerberg  

Øvre Eiker 22,0 2014 Sluttføring av 
påbegynt 
prosjekt 

35 Ombygging av 
Jutebrua 

Øvre Eiker 22,0 2014 Sluttføring av 
påbegynt 
prosjekt 

98/ 
107 

Flomsikringstiltak  Flesberg/Rollag 3,5 2014 Sluttføring av 
påbegynt 
prosjekt 

319 Kommunedelplan 
Svelvikvegen 

Drammen  11,0 2014-2015 Sluttføring av 
påbegynt 
planlegging 

 SUM  401,1   

6.2 Hovedprioriteringer 
Investeringstiltak deles inn i programområder etter type tiltak.  
 
Prioriteringene  av investeringstiltak i handlingsprogrammet følger opp mål og strategier i  
fylkesvegstrategien. Økonomisk ramme til investeringer (ref. kap.4) er lagt til grunn. Tabellen på 
neste side viser fordeling av tiltak på programområder. 
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 Mill 2014-kroner (netto) 

Programområder Mill.kr Forklaring 

Store investeringsprosjekter 202,0 Fv 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gt. og  fv 40 
Bogstrandhøgda(binding) 

Tiltak for å ta igjen forfall 486,0 Ta igjen forfallet på 16 år.  

Utbedringstiltak 25,5 Fv 35 Jutebrua og  flomsikring  fv.98/107 
(binding) 

Tilrettelegging for gående og 
syklende 

95,0 15 mill kr til mindre tiltak skoleveger 
70 mill.kr til gang og sykkelveger , skoleveger  
10 mill.kr til sykkel på fv. i Buskerudbyen 

Trafikksikkerhetstiltak 67,5 Tiltak mot de mest alvorlige ulykkestypene  

Miljøtiltak 12,0 2 mill.kr til lovpålagte miljøtiltak 
10 mill.kr til trygge og trivelige  tettsteder 

Kollektivtiltak og universell 
utforming 

30,0 20 mill.kr til kollektivtiltak og UU i hele fylket 
10 mill.kr til kollektivtiltak langs fv. i 
Buskerudbyen 

Servicetiltak 0  

Planlegging/Grunnerverv 58,5  

SUM 976,5  

 
Tabellen over viser at hovedsatsingsområdet er å ta igjen forfallet på vegnettet.  
Tilrettelegging for gående og syklende er høyt prioritert, og det er lagt spesiell vekt på trygge og 
sikre skoleveger. Det prioriteres å fortsette arbeidet med trafikksikkerhetstiltak for å redusere 
antallet alvorlige ulykker. Bindingene på 401,1 mill.kr er inkludert i prioriteringen. Det medfører 
blant annet at en stor andel av midlene brukes  til å sluttføre store investeringsprosjekter og 
utbedringstiltak. 
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I følge fylkesvegstrategien skal "ulike mindre prosjekter på veg samordnes geografisk for å oppnå 
større ressurs- og kostnadseffektivitet." Dette er fulgt opp i handlingsprogrammet. Tiltak fra ulike 
programområder er sett i sammenheng både geografisk og tidsmessig. Dette er for å få en god 
utnyttelse av ressursene og en effektiv gjennomføring. 
 
I de følgende kapitlene er det gitt en mer detaljert redegjørelse for prioriteringer innenfor hvert 
programområde. Kostnadstall på tiltakene har usikkerhet på inntil  +/- 40 %. Dette er usikre tall 
som vil bli bearbeidet fram mot budsjettbehandling. 
 
I de etterfølgende tabellene er det vist forslag til gjennomføringstidspunkt for hvert tiltak.  
Planfremdrift og andre forhold kan medføre endringer i dette. Det er først ved budsjettbehandling 
at tiltak blir prioritert og får bevilgning. Det må derfor påregnes justeringer av prioriteringene i 
handlingsprogrammet ved budsjettbehandling. Justeringene kan føre til andre kostnadstall, 
forskyving i gjennomføringstidspunkt i forhold til oppsatt tidspunkt for handlingsprogrammet og 
at noen tiltak ikke blir gjennomført i perioden. 
 
 

6.3 Store investeringsprosjekter 

Store investeringsprosjekter  defineres som store kostnadskrevende ombygginger av vegnettet. 
Årsaken til ombyggingene er ofte sammensatte utfordringer knyttet til framkommelighet, 
trafikksikkerhet og  miljø. 
 
Midlene i handlingsprogrammet går til ombygging av fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i 
Drammen fra  Jernbanegata til Telthusgata og  av fv. 40 over Bogstrandhøgda nord for Veggli. 
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate har byggestart i 2014, mens Bogstrandhøgda-prosjektet ble igangsatt i 
2013. 
 
Det er mange behov for store vegprosjekter i fylket. Blant annet gjelder dette fv. 319 Svelvikvegen 
og utbygging av Spikkestadkorridoren i Røyken mot Asker. Fylkeskommunen har vedtatt å starte 
arbeid med kommunedelplan for Svelvikvegen høsten 2013. Dette planarbeidet vil ta  3-4 år. 
Deretter må det utarbeides reguleringsplan. Det vil derfor ikke være fullført planlegging av 
prosjektet for å kunne starte bygging i perioden 2014-2017. 
 
Utvikling av vegnettet i Spikkestadkorridoren mellom Røyken og Asker/Holmen må skje i tett 
samarbeid med Akershus, da det meste av vegnettet ligger i Akershus. Det er ikke startet 
planlegging av dette, og det vil derfor ikke være aktuelt å bevilge midler til utbygging i perioden 
2014-2017. 
 
Mill 2014-kr (netto) 

Fv.nr. Store investeringsprosjekter Kommune 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

Fv.282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate Drammen 20,0 80,0 70,0 0,0 170,0 

Fv.40 Bogstrandhøgda Rollag 32,0 0,0 0,0 0,0 32,0 

 SUM      202,0 
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6.4 Tiltak for å ta igjen forfall 

Et hovedmål i fylkesvegstrategien er framkommelighet. Et delmål er at vegkapitalen skal ivaretas, 
og forfallet på fylkesvegene reduseres. Strategien er å ta igjen forfallet på fylkesvegene i løpet av 
16 år. 
 
Forfall er knyttet til vegstrekninger som ikke tilfredsstiller kravene gitt i Statens vegvesens 
håndbok 111, Standard for drift og vedlikehold. Kostnadene for å fjerne forfallet er kostnaden ved 
å bringe vegen fra sin nåværende tilstand til en tilstand der vegen oppfyller sin opprinnelige 
funksjon over en normal levetid. 
 
Forfallet på vegnettet i Buskerud er beregnet til 2 mrd.kr. Legges det inn oppgradering av bruer og 
tunneler, noe standardheving på vegene og merverdiavgift etter nye regler vil kostnadene  være 
3,3 mrd. kr. 
 
Prioritering av forfallstiltakene på vegnettet er gjort på grunnlag av fylkesvegstrategien. Det betyr 
at det i hovedsak prioriteres strekninger med høy trafikk der forfallet er kommet langt, dernest 
strekninger med lav trafikk der forfallet er særs stort. Prioriteringen legger opp til å ta igjen ca. 
430 mill.kr av forfallet innen 2017. Da er det tatt hensyn til refusjonen av forsterkningsarbeidet på 
fv.287 Hole bru-Bergerud på 40 mill. kr fra forrige handlingsprogram, samt en 
kurveutretting/standardheving på fv.281 som er prioritert i forbindelse med forfallsprosjektet på 
samme strekning. 
 
Når veger skal utbedres etter mange års slitasje og økt trafikk, er det ofte  ikke nok å sette dem 
tilbake til opprinnelig stand. Økt bredde kan for eksempel være nødvendig for å hindre at vegen 
blir nedkjørt av tunge kjøretøy etter kort tid. Det vil derfor i mange tilfeller være nødvendig å 
påkoste en vegstrekning mer utover kostnaden for å innhente forfallet isolert, spesielt for de 
høytrafikkerte vegene i fylket. 
 
I arbeidet med det forrige handlingsprogrammet var det en bevisst strategi  å få mest mulig 
lettere forsterkning og dekkelegging på flest mulige strekninger. De store og tunge prosjektene 
ble dermed utsatt/skjøvet fram i tid, og må i stedet prioriteres i handlingsprogrammet for 2014-
2017. Dette vi gi noe færre km forsterket vegnett i denne perioden, men er en viktig prioritering 
når det gjelder disse strekningenes trafikkmengde og levetid. 
 
For de minst trafikkerte fylkesvegene vil det være tilstrekkelig å legge til litt ekstra kostnad i 
forarbeidet før dekkelegging, for å oppnå lenger levetid. Ekstra midler til forarbeid før 
dekkelegging, samt nødvendig oppgradering av stikkrenner, er derfor en viktig innsatsfaktor for å 
redusere forfallet. Dette er en effektiv samordning av ressurser mellom investering og drift og 
vedlikehold på fylkesvegnettet, og betyr samtidig at handlingsprogrammet totalt legger opp til å 
innhente mer av forfallet enn enkeltprosjektene i tabellen viser. Dette vil synliggjøres i de årlige 
dekkeprogrammene og årsbudsjettene. 
  
Bruene som er prioritert, er viktige for tømmertransporten i fylket. Geiteryggtunnelen på fv. 50 vil 
få nødvendig bergsikring og oppgradering av det elektriske anlegget og styringssystemet slik at 
tunnelen kan fungere. 
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Fv.283 Rosenkrantzgata i Drammen er prioritert i 2016 og 2017. Kostnadene for å ta igjen forfallet 
er grovt beregnet til 125 mill.kr.  Det er satt av 100 mill.kr i handlingsprogrammet. I lys av 
målsettingene i Buskerudbyen er det viktig å vurdere framtidig bruk av Rosenkrantzgata. Det 
settes i gang et utredningsarbeid med dette sommeren 2013. Rosenkrantzgata kan derfor bli et 
mer omfattende prosjekt enn kun å innhente forfall. Prosjektet er prioritert seint i perioden fordi 
det er nødvendig med en del planavklaringer vedrørende framtidig bruk. 
 
Fv.287 Strandgata – Kjørplass bru  i Åmot er prioritert med 30 mill.kr i perioden. Grunnforholdene 
på strekningen er svært vanskelige, og kostnadene er usikre. Når utredningene og planprosessen 
har kommet lengre, må det gjøres en vurdering av prosjektet. Det innebærer også en avklaring av 
hvorvidt det er mulig å bygge fortausløsning. 
 
Prosjektene i tabellen gjelder punkter eller delstrekninger av de aktuelle vegene. 
 
Mill 2014-kr (netto) 

Fv.nr. Tiltak for å ta igjen forfall Kommune 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

 Bru, diverse 
utskifting/fornying mindre 
bruer 

 0,0 0,0 6,0 6,0 12,0 

 Forfall pott stikkrenner  5,0 5,0 15,0 15,0 40,0 

 Forarbeid til  
asfaltering 

 5,0 5,0 5,0 7,0 22,0 

Fv.40 Munke bru Rollag 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 

Fv.40 Ulvik bru Rollag 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 

Fv.98 Høymyr bru Flesberg 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 

Fv.50 Geiteryggtunnelen Hol 36,0 54,0 0,0 0,0 90,0 

Fv.287 Refusjon Hole bru-Bergerud  Sigdal 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 

Fv.11 Åros-Krokodden Røyken 10,0 20,0 0,0 0,0 30,0 

Fv.281 Kana-Ugstad, 
sluttfinansiering 

Hurum 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 

Fv.281 Tofte-Kana, Hurum 10,0 11,0 0,0 0,0 21,0 

Fv.281 Tofte-Kana, kurveutretting/ 
standardheving 

Hurum 10,0 8,0 0,0 0,0 18,0 

Fv.35 Brekkeskåka-Island Øvre Eiker 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

Fv.177 Bårnås-Sokna Ringerike 0,0 5,0 10,0 0,0 15,0 

Fv.283 Rosenkrantzgata Drammen 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 

Fv.34 Skoger kirke-x fv.29 Drammen 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 

Fv.31 Nordbyvegen Drammen 0,0 0,0 3,0 17,0 20,0 

Fv.287 Strandgata-Kjøreplass bru Modum 20,0 10,0 0,0 0,0 30, 

Fv.51 Hesla bru-Petterbråten Gol 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 

 SUM      486,0 

 
Tabellen nedenfor viser marginalprosjekter. Det er prosjekter som er prioritert for gjennomføring 
ved økt ramme. Se kapittel 8 for nærmere forklaring. 
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Mill 2014-kr. (netto) 

Fv.nr. Marginalprosjekter, forfall Kommune SUM 

Fv.241 Åsbygda-Oppland grense Ringerike 20,0 

Fv.40 Mystu bru-start Bogstrandhøgda, 
Kurveutretting/standardheving 

Rollag 6,0 

Fv.40 Standardutjevning etter Bogstrandhøgda-prosjektet Nore og Uvdal 3,0 

Fv.40 Standardutjevning etter Bogstrandhøgda Nore og Uvdal 3,0 

Fv.40 Efteløt-Skollenborg Kongsberg 30,0 

Fv.192 Haslerud-Fyrandsbråten Krødsherad 25,0 

Fv.287 X fv.132-Mølla-Velstad Sigdal 40,0 

Fv.285 Lyngås-Enger Lier 20,0 

Fv.285 Enger-Skaret Lier 20,0 

Fv.37 Jondalen, punktvis Kongsberg 10,0 

Fv.134 Lampeland-Sandsbråten Flesberg 30,0 

Fv.319 Svelviksvegen, Drammen Drammen 40,0 

 SUM  247,0 

 

6.5 Mindre utbedringer 

Mindre utbedringer er en fellesbenevnelse på utbedringer på vegnettet som koster mindre enn 
50 mill.kr. Eksempler på slike tiltak er utbedring av flaskehalser, breddeutvidelse av vegen  på 
kortere strekninger og både horisontale og vertikale kurveutbedringer. Hensikten med 
utbedringen  kan være å bedre framkommeligheten eller trafikksikkerheten på vegen. 
 
Midlene på programområdet går til ombygging av Jutebrua på fv. 35 i Vestfossen. Prosjektet ble 
startet i 2012, og sluttfinansieringen er lagt inn i handlingsprogrammet i 2014. Vegen bygges om 
med ny jernbaneovergang slik at fri høyde økes fra 2,90 meter til full fri høyde (4,90 m). 
Tungtrafikken kan derfor flyttes fra en belastet boliggate til å følge fylkesvegen. Det blir også 
bygget gang- og sykkelveg for å få en trygg og sikker skoleveg. 
 
Våren 2013 besluttet fylkeskommunen å igangsette flomsikringstiltak på fv. 98 og 107 i Rollag. Det 
meste av midlene er bevilget i 2013, men sluttbevilgningen på 3,5 mill.kr blir en binding i 2014. 
 
Mill 2014-kr (netto) 

Fv.nr. Utbedringstiltak Kommune 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

Fv.35 Jutebrua Øvre Eiker 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 

Fv.98/107 Flomsikringstiltak Rollag/Flesberg 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 

 SUM      25,5 

        

 Marginalprosjekt:       

Fv.40 Aslefet bru Flesberg     15,0 
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6.6 Tilrettelegging for gående og syklende 

Et hovedmål i Fylkesvegstrategien 2014 – 2023 er framkommelighet. Under dette hovedmålet er 
det utdypet  tre delmål som retter seg mot gående og syklende.  
 

- Framkommelighet for gående og syklende skal økes, og med spesiell fokus på skoleveger. 
- Anlegg for gående og syklende skal ha så god og trygg framkommelig som mulig for alle 

hele året.  
- I Buskerudby- og Ringeriksområdet skal det spesielt legges til rette for økt bruk av 

kollektivtiltak og sykkel, slik at den samlende biltrafikken ikke øker. 
 
Programområdet for tilrettelegging  for gående og syklende omfatter fysiske tiltak på 
fylkesvegnettet for å bedre framkommelighet og  trafikksikkerhet for denne gruppen. I tillegg har  
disse tiltakene et miljø- og folkehelseaspekt. 
 
Transportsektoren i Norge står for 32 prosent av de samlende klimautslippene. Ved å få flere til å 
velge miljøvennlige transport, i dette tilfellet sykkel eller å gå, vil dette være tiltak som er med på 
å redusere klimagassutslippene. Det vil også være et tiltak som øker fremkommeligheten på 
vegene. En annen årsak til at dette er et viktig satsingsområde er folkehelse. Å få flere til å gå og 
sykle er et tiltak for å bedre folkehelsen. Strategi for folkehelse i Buskerud 2010 – 2014 har blant 
annet som mål å utvikle ferdselsårer mellom bolig og skole som er trygge og fremkommelige for 
alle. Dette skal muliggjøre og stimulere til aktivitet. Syklende og gående er såkalt myke trafikanter. 
Det er derfor viktig å legge til rette for denne trafikantgruppen for å øke trafikksikkerheten. 
 
Buskerud fylkeskommune prioriterer tiltak på grunnlag av mål og strategier i Fylkesvegstrategien 
2014 – 2023.  Strekninger som er viktige skoleveger er en prioritet når fylkeskommunen velger 
hvor det skal gjøres tiltak.  Tiltakene i tabellen nedenfor  viser en oversikt over fordeling av 
investeringsramme  for programområdet Tilrettelegging for gående og syklende.  
 
Mill 2014-kr. (netto) 

Fv.nr Tilrettelegging for gående og 
syklende 

Kommune 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

 Mindre tiltak på skoleveg  2,0 3,0 5,0 5,0 15,0 

 Sykkel og gange i 
Buskerudbyen 

 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

 Tiltak etter sykkelveg-
inspeksjoner 

 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

Fv.285 GS-veg Lyngås-Nordal skole Lier 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 

Fv.51 Fortau Hesla bru-Petterbråten Gol 0,0 3,0 4,0 0,0 7,0 

Fv.21 GS-veg Vestsidevegen Lier 0,0 0,0 16,0 16,0 32,0 

Fv.61 GS-veg Røren skole del 1 Øvre Eiker 0,0 5,0 15,0 0,0 20,0 

Fv.35 GS-veg missing link Vestfossen Øvre Eiker 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

 SUM      95,0 

 
I tillegg til disse prosjektene vil det i 2014 bli bygget gang- og sykkelveg i Vestfossen i forbindelse 
med ombygging av Jutebrua på fv. 35. Det skal også tilrettelegges for gående og syklende i 
forbindelse med forsterkning av  fv. 31, Norbyvegen i Drammen i slutten av perioden. 
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Rapport om trygge skoleveger viser at det er behov for mange mindre tiltak i alle kommunene for 
å få trygge skoleveger til barne- og ungdomsskoler i fylket. Målet i fylkesvegstrategien er at det 
skal gjennomføres tiltak i alle kommuner i Buskerud i ti-årsperioden fram til 2023. I 
handlingsprogrammet er det satt av 15 mill.kr til slike tiltak, og det er forutsatt å gjennomføre 
tiltak i 8-9 kommuner for disse midlene. 
 
Midler til sykkel og gange i Buskerudbyen skal benyttes på fylkesvegnettet. Hvilke tiltak som skal 
gjennomføres, vil bli prioritert i forbindelse med arbeidet som pågår med sykkelplan i 
Buskerudbyen. Det vil bli lagt vekt på sammenhengende sykkelvegtraseer. 
 
I tillegg til mindre tiltak er det store behov for gang- og sykkelveger i forbindelse med skoleveg. 70 
mill.kr er prioritert til dette. Kostnadene til fv. 21 Vestsidevegen i Lier er usikre på grunn av 
vanskelige grunnforhold. Statens vegvesen vil sommeren 2013 gjennomføre grunnundersøkelser 
for å få bedre oversikt over dette. Det må gjøres en ny vurdering av prosjektet når resultatene av 
grunnundersøkelsene foreligger.  
 
Tabellen nedenfor viser marginalprosjekter. Det er prosjekter som er prioritert for gjennomføring 
ved økt ramme. Se kapittel 8 for nærmere forklaring. 
 
Mill 2014-kr. (netto) 

Fv.nr. Marginalliste for gående og syklende Kommune SUM 

Fv.61 Fortau Røren skole del 2 Øvre Eiker 10,0 

Fv.37 GS-veg Jondalen Kongsberg 15,0 

Fv.8 GS-veg Bøvegen, Røyken 16,0 

Fv.40 Bru Gravdalsbekken Kongsberg 15,0 

Fv.283 GS-veg Horgen-Klommestein Øvre Eiker 12,5 

 Tiltak for syklende i Buskerudbyen   

 SUM   

 

6.7 Trafikksikkerhetstiltak  

Programområdet trafikksikkerhet omfatter fysiske tiltak på det eksisterende vegnettet som skal 
bedre sikkerheten. Et hovedmål i Fylkevegstrategien 2014 – 2023 er trafikksikkerhet. Hovedmålet 
legger til grunn nullvisjonen og spesifiserer følgende strategi:   
 

 Spesifikke investeringstiltak rettes mot de mest alvorlige ulykkestypene på fylkesvegnettet for å 
bidra til målsetning om å redusere antall drepte og hardt skadde med 1/3 innen 2023 slik det er 
formulert av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 

 
Handlingsprogrammet følger opp Fylkesvegstrategien 2014-2023 og prioriterer 
trafikksikkerhetstiltak rettet mot de mest alvorlige ulykkestypene på fylkesvegnettet. I Buskerud 
er dette ulykker med gående og syklende, utforkjøringsulykker og møteulykker. Når det gjelder 
ulykker med gående og syklende, prioriteres det å sikre krysningspunkter og lav fart der biler og 
myke trafikanter ferdes sammen. For å hindre møteulykker etableres barrierer mellom 
kjøreretninger på veger med stor trafikk og høyt fartsnivå. Når det gjelder utforkjøringsulykker, 
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prioriteres det å fjerne faremomenter nær vegen, samt å sikre trafikantene tilstrekkelig 
informasjon om vegens videre forløp.  
 
Mill. 2014-kr netto 

Fv.nr. Trafikksikkerhetstiltak Kommune 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

 Tiltak mot møteulykker:       

Fv.283 Midtfelt Horgen – Lerberg Øvre Eiker 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 

 Tiltak mot 
utforkjøringsulykker: 

      

 Sikring av sideterreng, 
ulykkespunkt Renskaug 

Lier 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 

 Skilting av krappe kurver 
(ÅDT over 3000) 

 0,0 0,0 0,0 2,0 2 

 Sikring av sideterreng i 
tilknytning til forfallstiltak 

 3,0 3,0 4,0 4,0 14 

 
 

Fv. 40 
Fv. 285 

Tiltak etter TS-
inspeksjoner: 
  - Stengelsrud –Lampeland  
  - Lier-Skaret 

 
 

Kongsberg 
Lier 

0,0 0,0 1,5 2,0 3,5 
 

 Tiltak mot kryssulykker:       

 Kryssutbedring Høgskolen i 
Buskerud, Hønefoss 

Ringerike 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 

 Svingefelt Eikely, Hønefoss 
(forskottering) 

Ringerike 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 

 Sikring av myke 
trafikanter:  

      

 Sluttføring sikring av 
gangfelt i 50- og 60-soner 
 

 2,0 2,0 2,0 4,0 10,0 
 

 Strakstiltak:  2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 

 SUM      67,5 

 
 
Alle de andre programområdene i fylkevegprogrammet inneholder tiltak som også bedrer 
trafikksikkerheten på fylkesvegnettet. Dette gjelder for eksempel tiltak for å ta igjen forfallet, 
mindre utbedringer og tilrettelegging for syklende og gående. Trafikksikkerhetsarbeidet på 
fylkesvegnettet må ses i sammenheng med de forskjellige programområdene, samt arbeidet til 
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).   
 
En eventuell økning av tilskuddet til trafikksikkerhetstiltak vil i første omgang bli prioritert til å 
gjøre flere tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner og mer sikring av sideterreng i tilknytning til 
forfallstiltak. 
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6.8 Miljøtiltak 

Fylkesvegstrategien inneholder følgende hovedmål for miljø: 
Miljøhensyn skal ivaretas ved investering, drift & vedlikehold og forvaltning av fylkesvegene. 
 
Delmål og strategier for å bedre miljøet følges opp i handlingsprogrammet. 
 
Programområdet "miljøtiltak" omfatter tiltak for å oppfylle krav fastlagt i lov og/ eller forskrift. 
Dette gjelder blant annet krav til innendørs støy i boliger og institusjoner. Gjeldende forskrift 
setter begrensning til 42dB(A) innendørs støy. Det er synliggjort midler som skal ivareta kravet 
dersom uforutsette saker dukker opp. Programområdet omfatter også ivaretagelse av forskrift om 
rammer for vannforvaltningen som legger til rette for den norske gjennomføringen av EU's 
rammedirektiv for vann. Pålagt kartlegging og ivaretagelse av biologisk mangfold omfattes også av 
dette programområdet. 
 
I tillegg omfatter dette programområdet også tiltak i å utvikle trygge og trivelige lokalsamfunn. I 
fylkesvegstrategien er det forutsatt at " utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv 
ved at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet. " 
Det er prioritert midler til tre tettsteder under dette delmålet. Krøderen i Krødsherad kommune, 
Veggli i Rollag kommune og Tofte i Hurum kommune, får midler til å gjøre tiltak i 
lokalsamfunnene. Begrunnelsen for valg av disse tettstedene er at det både i Krødern og Veggli 
går fylkesveger med en regional betydning gjennom tettstedene, henholdsvis fv. 280 og fv. 40. 
Begge disse vegene har stor trafikk, og det er vanskelige trafikale forhold i tettstedene. Tofte har 
tidligere fått tilskudd til en miljøgate gjennom tettstedet, og får nå tilskudd for å ferdigstille 
arbeidet som allerede er iverksatt. Midlene skal benyttes til tiltak som legger til rette for fysisk 
aktivitet i tettstedet og på den måten bidrar til bedre folkehelse. 
 
Mill. 2014-kroner netto 

Tiltak 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

Støytiltak 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 

Ivaretagelse av vannforskrift 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 

Biologisk mangfold (artsforvaltning, bekjempelse  
og ivaretagelse) 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 

Trygge og trivelige tettsteder 2,0 3,0 3,0 2,0 10,0 

SUM     12,0 

 

6.9 Infrastrukturtiltak for kollektivtransport og universell utforming 

Programområdet omfatter tiltak for tilrettelegging  og universell utforming for busstrafikk og 
busspassasjerer. Eksempler på tiltak er anleggelse av bussholdeplasser, oppgradering av 
holdeplasser til universell utforming-, leskur, fremkommelighetstiltak for buss på vegnettet og 
innfartsparkering. 
 
Kostnadskrevende tiltak som for eksempel kollektivfelt og-, signalprioritering av kollektivtrafikken 
i kryss er viktige og effektive tiltak i byområdene. Det er forutsatt at 10 mill.kr innenfor rammen til 
programområdet skal benyttes til tiltak i Buskerudbyområdet. Tiltak vil bli konkretisert gjennom 
arbeidet som pågår med å utrede behov for kollektivtransporten i Buskerudbyen. Se nærmere  
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beskrivelse av Buskerudbyen i kap. 7.1. 
 
Det er et mål i handlingsprogrammet at flest mulige tiltak skal gjennomføres i sammenheng. Det 
er derfor satt av ca. 14 mill.kr til oppgradering av holdeplasser til universell utforming på 
strekninger der det gjennomføres tiltak for å ta igjen forfallet. Kostnader for å oppgradere 
holdeplasser kan variere mye på grunn av stedlige forhold og må beregnes nærmere for hvert 
enkelt tilfelle.  Antallet holdeplasser som er nevnt i tabellen er derfor kun veiledende, basert på 
en beregnet gjennomsnittspris. Hol kommune arbeider med utvikling av Geilo knutepunkt. Det 
settes av 2 mill.kr til dette samarbeidsprosjektet. 
 

Fv.nr. Tiltak for kollektivtransport og UU Antall 

holde-

plasser 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

 Opprusting av holdeplasser       

Fv.11 Røyken/Hurum 6 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 

Fv.6 Røyken 6 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 

Fv.38 Drammen 6 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 

Fv.35 Øvre Eiker 2 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Fv.165 Røyken 5 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 

Fv.281 Hurum 3 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 

Fv.40 Knutepunkt, Geilo  0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 

Fv.287 Eggedal, tosidig holdeplass  1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 

 Diverse forefallende tiltak  0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 

 Kollektivtiltak i Buskerudbyen  0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

 SUM      30,0 

 
Tabellen nedenfor viser marginalprosjekter. Det er prosjekter som er prioritert for gjennomføring 
ved økt ramme. Se kapittel 8 for nærmere forklaring. 
 

Fv.nr Marginalliste kollektivtransport og UU SUM 

Infrastrukturtiltak Buskerudbyen   

Opprusting av holdeplasser:   

Fv.21 Lier  

Fv.3 Røyken  

Fv.289 Hurum  

Fv.8 Røyken  

Fv.10 Røyken  

Fv.1 Hurum  

Fv.2 Hurum  

Fv.168 Hønefoss  

Fv.169 Hønefoss  

Fv.172 Hønefoss  
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6.10  Servicetiltak  

Med servicetiltak menes rasteplasser for trafikantene og hvileplasser for tungtrafikken. 
 
Langs fylkesvegnettet i Buskerud er det 36 rasteplasser, men svært få har god standard. Erfaring 
tilsier at rasteplasser bør anlegges i samarbeid med kommersielle  aktører for å få driftsmessige 
gode resultater.  
 
Det er behov for en høyverdig rasteplass på hver av de viktigste regionale fylkesvegene i 
Buskerud. For å lykkes er vi avhengige av et lokalt engasjement  der rasteplass/hvileplass  kan 
vurderes i sammenheng med utvikling/finansiering av et kommersielt anlegg.  
 
Anleggelse og drift av rasteplasser er kostbart, og fylkeskommunen har ikke funnet rom for å 
prioritere midler til dette i perioden 2014 -2017. Vi er imidlertid åpne for å vurdere dette 
nærmere dersom det kommer et lokalt initiativ som skissert ovenfor. 
 

6.11 Planlegging og strategisk grunnerverv  

Programområdet inneholder kostnader til utredninger og planlegging av prosjekter og tiltak. 
Programområdet dekker også midler til strategisk grunnerverv. Det vil si oppkjøp av eiendommer 
som er viktig for fremtidig utvikling av vegnettet. 
 
Midlene som er satt av til planlegging skal dekke planlegging av tiltak som skal gjennomføres i 
perioden 2014-2017, planlegging av større prosjekter som vil bli gjennomført lengre fram i tid og 
noe midler til eventuelle  utredninger som det vil være behov for å gjennomføre både av 
fylkeskommunens administrasjon og Statens vegvesen. Prosjektering dekkes av 
anleggskostnadene og belastes ikke dette programområdet.  
 
Det er satt av midler til å kunne gjennomføre  arbeidet med kommunedelplan for Svelvikvegen 
som starter høsten 2013.  
 
Austvoll bru på fv.203 i Flå kommune stenges som kjørebru fra 1.1.2014. Det settes i gang et 
arbeid med å utrede bygging av en ny bruløsning for biltrafikk på fv.203 ved Austvoll.   
 
Det er uklart hvor mye planlegging som vil påfalle fylkeskommunen å finansiere i forbindelse med 
Buskerudbypakke 2. Rammen tar ikke høyde for store midler til planlegging i Buskerudbyområdet. 
Når planbehovet blir nærmere avklart, må dette tas opp i de enkelte års budsjett. 
 
En konseptvalgutredning (KVU) for transport i Hønefossområdet er under utarbeidelse. Arbeidet 
er forutsatt sluttført siste kvartal i 2014, og staten finansierer kostnadene. Det må forventes et 
videre planarbeid når KVU er sluttført. Planomfang og finansiering er ikke avklart. Det er 
imidlertid satt av noe midler til dette i slutten av perioden. 
 
Utfordringene i Buskerud er mange, og det er stort behov for igangsetting av 
utredning/planlegging av flere store vegprosjekter som kan være aktuelle å gjennomføre på 
lengre sikt.  
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Et aktuelt prosjekt er Spikkestadkorridoren i Røyken. Spikkestadkorridoren ligger i et område som 
er i stor utvikling når det gjelder  areal og transport. Det pågår derfor mange planprosesser i 
tilgrensende områder til Spikkestadkorridoren. Beslutning/konklusjon i disse prosessene vil få 
innvirkning på transportsituasjonen i Spikkestadkorridoren.  Finansieringssystem og utbygging av 
rv.23 fra E18 til E6, konseptvalg for kryssing av Oslofjorden og resultatet av plansamarbeidet Oslo- 
Akershus vil ha stor innvirkning på Spikkestadkorridoren. Det anbefales derfor at planarbeid for 
Spikkestadkorridoren ikke igangsettes før dette planarbeidet/utredningene er nærmere avklart. 
 
Avkjørsel til Sigdal går i dag på fv.287 gjennom Åmot sentrum og Korketrekkeren. Det er et sterkt 
ønske fra Modum og Sigdal kommune å få lagt om vegen.  Fremtidig kryss med rv.35 er en viktig 
faktor i denne omleggingen, og fylkeskommunen og Statens vegvesen mener det vil være riktig å 
planlegge avkjørsel til Sigdal som en del av kommunedelplan for rv.35 Hokksund – Åmot. I NTP 
2014-2023 er rv. 35 Hokksund – Åmot ikke med, og det er derfor foreløpig usikkert når 
planarbeidet vil starte opp. 
 
 

Tiltak 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

Planlegging/strategisk grunnerverv 15,0 13,0 14,5 16,0 58,5 
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7. Byområdene 

Transportutfordringene i byområdene er komplekse og krevende. Noe som nødvendiggjør 
tverrfaglig samarbeid og løsninger som ivaretar et helhetsperspektiv. Det er igangsatt tverrfaglig 
samarbeid i alle byområdene i Buskerud gjennom prosjektene Buskerudbyen og Ringerikspakken. 
Arbeidet i disse områdene  og fylkeskommunens bidrag er omtalt nedenfor. 
 

7.1 Buskerudbyen  

Areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 ble vedtatt som regional plan i fylkestinget i 
februar 2013. Buskerudbyprosjektet har en visjon om at :"Buskerudbyen skal utvikles til en bære- 
og konkurransekraftig byregion av betydelig nasjonal interesse." 
 
Hovedmålene i Areal- og transportplanen er som følger: 

1. Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig 
2. Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere 
3. Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner 
4. Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner med 

formål å samordne felles strategier for å møte utfordringer innen arealutviklingen og 
transportsystemet. 

 
Strategien i Areal- og transportplanen er å etablere en fullfinansiert transportpakke for å sikre et 
fremtidsrettet og helhetlig transportsystem. 
 
 
Buskerudbypakke 2 
 
Partene i Buskerudbysamarbeidet har startet arbeidet med Buskerudbypakke 2 som er forutsatt å 
gjelde fra 2016 til 2030. Hensikten med Buskerudbypakke 2 er å etablere en fullfinansiert 
transportpakke for å sikre et fremtidsrettet og helhetlig transportsystem.  
 
Som grunnlag for Buskerudbypakke 2 er det utarbeidet en konseptvalgutredning og en 
mulighetsanalyse. 
 
Buskerudbypakke 2 er forutsatt finansiert ved trafikantbetaling, med statlige bidrag og med 
bidrag fra fylkeskommunen og kommunene. Målet er  igangsettelse i 2016, det vil si det siste året 
i dette handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet omhandler således i liten grad 
Buskerudbypakke 2. Når det gjelder planleggingsmidler til planlegging av tiltak i forbindelse med 
Buskerudbypakke 2, er det omtalt i kapittel 6.11. 
 
 
 
Flerårig avtale om belønningsmidler fra 2014 
 
Fylkeskommunen og kommunene i Buskerudbyområdet inngikk i 2010 en 4-årig avtale med 
Samferdselsdepartementet om belønningsmidler. Avtalen var at Buskerudbyen skulle få tildelt 
480 mill. kr i perioden 2010-2013. Midlene er tildelt. 
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Det blir viktig å legge til rette for et godt kollektivsystem og muligheter til å sykle og gå før 
trafikantbetaling innføres slik at trafikantene har mulighet til velge gode alternative 
transportformer enn bil. Det betyr at det i perioden 2014-2016 bør prioriteres å bygge ut 
infrastrukturtiltak for buss og  tiltak for gående og syklende. Buskerudbyen vil søke om å utvide 
avtalen om belønningsmidler til Buskerudbypakke 2 er på plass, men det må også påregnes at 
fylkeskommunen og kommunene bidrar økonomisk. 
 
I handlingsprogrammet er det forutsatt å bruke mye midler  til  ulike tiltak innenfor 
Buskerudbyområdet. Samtidig er ikke dette tilstrekkelig for å få et godt tilrettelagt kollektivsystem 
og gode løsninger for gående og syklende. Det må suppleres med midler fra en videreføring av 
belønningsordningen. 
 

7.2 Ringerikspakken 

Høsten 2010 vedtok kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker samt Buskerud fylkeskommune å 
starte opp arbeidet med Ringerikspakke. Hensikten er å løse de transportmessige utfordringene i 
Hønefossområdet i en helhet,  der løsninger og finansiering ses i sammenheng. 
 
Som første ledd i arbeidet med Ringerikspakken ble det høsten 2012 igangsatt arbeid med en 
konseptvalgutredning for transport i Hønefossområdet. Konseptvalgutredningen ledes av Statens 
vegvesen og er forutsatt å være sluttført sent i 2014. Med bakgrunn i konseptvalgutredningen vil 
det være behov for å gjennomføre ytterligere planlegging i tråd med valgt konsept for utviklingen. 
 
Til tross for at det er behov for større investeringer i infrastrukturen i Hønefoss er det for tidlig å 
prioritere større investeringstiltak på vegnettet. Det er nødvendig å få avklart utviklingskonsept og 
få gjennomført nødvendig planleggingen slik at større investeringstiltak blir i tråd med ønsket 
framtidig utvikling. Det er derfor ikke prioritert større investeringstiltak i Hønefoss i perioden 
2014-2017. Det er imidlertid satt av midler til noen mindre tiltak som er viktige for utvikling i 
sentrum. 
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8. Marginalvurderinger 

Marginalvurderinger er strategi for å imøtekomme eventuelle  økninger eller reduksjoner i 
økonomiske rammer. Økonomiske og tekniske forhold kan endres i løpet av perioden 2014-2017. 
Marginalvurderinger er derfor nødvendig, både ut fra en situasjon med økte og reduserte 
rammer. 
 
Dersom de totale rammene til fylkesveger økes i løpet av perioden bør investeringsmidlene økes. 
Det er bevilget tilstrekkelig med midler til drift og vedlikehold slik driftskontraktene kan 
gjennomføres og at den negative utviklingen i forfallet stopper. 
 
Reduseres midlene til fylkesveger bør driftsmidlene skjermes og reduksjonen tas på 
investeringsbudsjettet. Det er viktig å opprettholde nivået på driftsbudsjettet slik at 
fylkesvegnettet ikke forfaller ytterligere. 
 
 

8.1 Marginalvurderinger drift og vedlikehold 

Det er ovenfor beskrevet at behovet for at midlene til drift og vedlikehold er tilstrekkelige. Dette 
med forbehold om at driftskontrakter som skal revideres i løpet av perioden ikke øker vesentlig i 
kostnader sammenlignet med dagens kostnadsnivå. Blir nye kontrakter mer kostnadskrevende,  
må driftsbudsjettet øke. Eventuelt må det gjøres en omfordeling av midlene til drift ved å 
redusere asfaltbudsjettet og midlene til grøfting og stikkrenner. Dette vil imidlertid føre til at det 
ikke blir mulig å stoppe den negative utviklingen i forfallet. 
 
Blir det nødvendig å redusere driftsmidlene til fylkesveger, vil det være riktig å redusere 
asfaltbudsjettet, midler til grøfting og stikkrenner. Konsekvensene blir som beskrevet ovenfor. 
 
 

8.2 Marginalvurderinger investeringer 

Økte midler til investeringer på fylkesvegnettet bør prioriteres til tiltak for gående og syklende og 
trafikksikkerhet. Det er store behov for trygge skoleveger langs fylkesvegnettet samt at det er 
viktig å legge til rette for økt sykkelbruk i Buskerudbyen. Videre er det behov for å øke innsatsen 
for å redusere ulykker med hardt skadde og drepte. 
 
Ved en reduksjon av investeringsmidler bør midler til å ta igjen forfall reduseres. Dette er det 
største satsingsområdet og det er forutsatt å bruke 486 mill.kr til å innhente forfall i 4-
årsperioden. Konsekvenser ved å redusere innsatsen er at tiltakene forskyves ut i tid, og det tar 
lengre tid å ta igjen forfallet på fylkesvegnettet. 
 
I kapittel 6 er det listet opp marginalprosjekter for  hvert programområde som er forutsatt å følge 
ved eventuelt økt ramme. 
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9. Måloppnåelse investeringstiltak 
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10. Vedlegg: Kart over Buskerud 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Haugesgate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 - Høring

Med bakgrunn i vedtatte mål og strategier i Fylkesvegstrategi 2014-2023 er det utarbeidet forslag 
til handlingsprogram for fylkesvegene for 4-årsperioden 2014-2023. Handlingsprogram for 
fylkesvegene er et av styringsdokumentene som det ble besluttet i forbindelse med 
forvaltningsreformen at fylkeskommunene skulle utarbeide som et ledd i sams vegadministrasjon,
og som angir hva midler til fylkesvegene skal brukes til i perioden 2014-2017. Det omfatter både 
driftstiltak og investeringstiltak

Handlingsprogrammet danner grunnlaget for prioriteringer i fylkeskommunens årlige budsjetter 
og leveranseavtalene med Statens vegvesen, og vil være grunnlaget Statens vegvesen har for å 
iverksette planlegging av prosjekter og tiltak.

Forslag til handlingsprogrammet sendes på høring med frist for uttalelser 1. oktober 2013.
Aktuelle innspill i høringsprosessen kan gjerne diskuteres med administrasjonen etter nærmere 
avtale.

Etter høringsfristen vil det med bakgrunn i høringsuttalelsene foretas eventuelle justeringer før 
det legges fram til politisk behandling i fylkeskommunen. Handlingsprogrammet vil bli 
sluttbehandlet i fylkestinget i desember 2013. 

Forslag til Handlingsprogram kan leses i sin helhet på fylkeskommunens hjemmeside 
www.bfk.no/Tjenesteomrade/Samferdsel/Fylkesveger/

Med vennlig hilsen

Gro Ryghseter Solberg Ala Abou-Qassem
samferdselssjef rådgiver

Vedlegg
1 Adresseliste

Adresseliste følger som vedlegg

Dokumenter er sendt som epost 

Vår dato: 05.06.2013 Vår referanse: 2010/5514-31 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse: Ala Abou-Qassem, tlf. 32 80 87 58

SAMFERDSELSAVDELINGEN
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CHILIPEPPER. SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING FREM TIL 
30. JUNI 2016 
 

Arkivsaksnr.: 13/2607  Arkiv: U63 &18  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
122/13 Formannskapet 17.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Chilipepper AS org.nr 912 178 102 serverings- og skjenkebevilling frem til 30. juni 
2016. 

 
2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vi og brennevin og gjelder for de arealer som er 

beskrevet i søknaden. 
 

3. Bevillingen gis under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser, Ringerike 
kommunes alkoholpolitiske handlingsplans bestemmelser, sentrale- og lokale 
forskrifter, samt bestemmelser gitt av Ringerike kommune v/ miljø og areal og 
Ringerike brann- og redningstjeneste til enhver tid blir fulgt. 
 

4. Theresa Hong Ngoc f. 30.3.1978 godkjennes som styrer for bevillingen. 
Sang Ngoc Ho f. 25.3.1971 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 

Sammendrag 
 

Chilipepper AS har søkt om serverings- og skjenkebevilling for lokaler i Storgaten 8, 
Hønefoss.  
Søknaden er sendt politiet, Skatt Sør, skatteoppkrever og rusenheten for uttalelse. Det er 
ikke innkommet merknader som har betydning for søknaden. 
 

Beskrivelse av saken 
  
Chilipepper AS har overtatt lokaler i Storgaten 8, Hønefoss. Søknaden viser at stedet skal 
driftes som en restaurant. Menyen som er tilsendt viser et variert utvalg av retter, samt 
take away retter. 
Det søkes om bevilling for innendørs og utendørs servering. 

 
Forholdet til overordnede planer 
 
Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 inneholder ikke bestemmelser som er til hindre 
får innvilge søknaden 
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Juridiske forhold  
  
Det er ikke innkommet merknader som har betydning for søknaden. 

 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.  
 

Utrykte vedlegg: 
 

 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 16. juli. 

 Kopi av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for Theresa Mai, mottatt 8. august. 

 Brev til høringsinstanser, datert 12. august. 

 Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 16. august. 

 Uttalelse fra rusenheten, mottatt 16. august. 

 Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 20. august. 

 Kopi av meny for Chilipepper, mottatt 22. august. 

 Uttalelse fra politiet, mottatt 30. august. 

 Kopi av bestått etablererprøve for Theresa Mai, mottatt 4.september 

 Tegninger over skjenkeareal, mottatt 4.september 

 
Ved behov for kopi av vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 
 
  
 
 

Ringerike kommune, 4.9.2013 
 
 

Knut E. Helland 
Konstituert rådmann 

 
 
 
 
saksbehandler: Kari Véien Denné  
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