
VEDLEGG  

Rådmannens kommentarer til rapportens anbefalinger 

Rapportens anbefaling (sitat) Rådmannens kommentar 
Ringerike kommune er utålmodig og ønsker å gjennomføre konkrete 
endringer i bygningsmassen snarest mulig. Utålmodighet er en positiv 
egenskap, men det er likevel viktig å se konkrete bygningsendringer i et 
helhetsperspektiv, slik at det gode ikke blir det bestes fiende. Mulige 
konkrete endringer i bygningsmassen må derfor vurderes både i forhold til 
hverandre og i forhold til forventet og ønsket fremtidig utvikling.  
 
Før kommunen tar stilling til konkrete endringer i bygningsmassen, bør 
sentrale prinsipper for eiendomsforvaltningen samt for bruk av bygg og 
eiendom vedtas politisk. Våre anbefalinger gjelder i første rekke slike 
prinsipper. Dette vil sikre en helhetlig tilnærming og at konkrete endringer 
gjennomføres på en koordinert måte. Da reduseres også risikoen for å 
gjøre disposisjoner nå som stenger for interessante muligheter i nær 
fremtid.  
 
Vi har likevel funnet grunnlag for enkelte konkrete anbefalinger, som trolig 
vil være riktige uansett hvilke prinsipper som vedtas. I enkelte andre 
tilfeller påpeker vi alternative løsninger, uten foreløpig å anbefale noen 
bestemt av den.  
 

 

 
Prinsipper bør utledes av behov, mål og krav og knyttes til en ambisjon  
Fastsettelse av velfungerende beskrivelser av behov, mål, krav og ambisjon 
for bygningsmasser er krevende og forutsetter som regel modning. Som 
startpunkt på en slik prosess, vil vi foreslå følgende:  
 

• Behov for kommunen: Kollektive goder som ikke leveres av andre 
offentlige instanser  

 
Rådmannen opplever at det er politisk forståelse for livsløpskostnader og 
viktigheten av å minimere dette gjennom å se nettopp på investering, 
kostnader i driftsperioden, restverdi og gjenanskaffelseskostnad under ett. 
 
Rådmannen tar i sine saksfremlegg for investering i nye bygg hensyn til 



• Mål for kommunen: Innbyggere som er tilfredse med kommunen  
• Krav:  

o Levere kommunale tjenester innen rammen av lover og 
forskrifter  

o Kostnadseffektiv produksjon  
• Krav for bygg: Kostnadseffektive bygg, gitt en viss produksjon  
• Ambisjon for bygg: Minimere livsløpskostnad.  

 
Å minimere et byggs livsløpskostnad innebærer å se investering, kostnader 
i driftsperioden, restverdi og gjenanskaffelseskostnad under ett. På denne 
måten vurderes for eksempel en rimeligere investering i lys av 
konsekvensene i form av dyrere drift, og rimeligere drift i lys av lavere 
restverdi og/eller hyppigere behov for gjenanskaffelse. 
 

byggets livsløpskostnader. 

 
Tentative prinsipper innen organisering og styring, innretning av porteføljen, samt innen forvaltningskultur  
 
Med utgangspunkt i kjerneproblemene og behov, mål, krav og ambisjon, 
anbefaler vi at følgende overordnede prinsipper legges til grunn for 
kommunens eiendomsforvaltning:  
 
Organisering og styring  
 

• Bygg og eiendom skal forvaltes på en profesjonell måte, som 
gjenspeiler de betydelige verdiene de representerer og at bygg og 
eiendom er et eget og spesialisert fag  

• Bygg og eiendom som kommunen disponerer, skal organiseres og 
styres som én portefølje under én enhet på strategisk nivå  

o Denne eiendomsenheten gis ansvar for å  
 gjennomføre strategisk utvikling av den totale 

bygningsporteføljen  
 koble behovene i ulike sektorer med gode 

 
Organisering av bygg og eiendom 
Rapporten anbefaler at bygg og eiendom som kommunen disponerer skal 
organiseres og styres som én portefølje under én enhet på strategisk nivå. 
 
I dag er bygg og eiendom organisert i 3 enheter: 
 

• Prosjekt og utbygging med ansvar for prosjekt og utbygging innen 
vei, vann, avløp og kommunale bygg. 

• Bygningsdrift med ansvar for drift og vedlikehold av kommunale 
bygg. Enheten har også vaktmesteravtale med Ringerike 
Boligstiftelse. 

• Eiendomsutvikling som har ansvar for eiendomsutvikling, herunder 
vurdering av eie / leie samt avtaleoppfølging med Ringerike 
Boligstiftelse. Enheten er også kontaktledd mot NAV / helse og 
omsorg som tildeler boliger. 



bygningsmessige løsninger  
 være en byggfaglig rådgiver for brukerne, ved å 

anbefale gode løsninger på deres funksjonelle 
behov.  

• Valget mellom eie, leie eller OPS avgjøres av hvilken løsning som 
har lavest beregnet livsløpskostnad, under hensyn til blant annet 
forventet endringsbehov i analyseperioden  

o Det utarbeides en felles modell for beregning av 
livsløpskostnader  

o Modellen forvaltes av den sentrale eiendomsenheten  
o Signalbygg som Rådhuset og strategisk viktige eiendommer 

skal likevel eies av kommunen.  
• Alle bygg og eiendommer, eide og leide, samles i én felles database  

o Jfr. Sak 44/10, arkiv 10/482-1: «For bedre økonomisk 
oversikt, innføres stedsnummer i regnskapssystemet for 
alle kommunale bygg». Vi har fått opplyst at det er signert 
kontrakt for innføring av dette.  

o Databasen forvaltes av eiendomsenheten.  
• Ringerike Boligstiftelse behandles som en selvstendig, profesjonell 

aktør  
o Det etableres klare kriterier for hvilke eiendommer som 

skal legges i stiftelsen  
o Gjennom dialog med stiftelsen sikres at dens portefølje er 

tilpasset forventet og ønsket utvikling i kommunens behov.  
 

 
Bygg og eiendom var tidligere organisert i tråd med rapportens anbefaling 
med én eiendomssjef som hadde ansvar for hele porteføljen. Men etter 
politisk vedtak om samorganisering og samlokalisering av teknisk drift, ble 
budsjettet redusert med 1,5 millioner kroner. Denne reduksjonen ble 
foretatt ved å redusere antall ledere herunder å se på ledelse av 
kommunaltekniske anlegg og eiendom under ett. 
 
Som følge av profesjonalisering av avtaleforholdet med Ringerike 
Boligstiftelse, var det nødvendig å etablere enheten «eiendomsutvikling». 
Enheten skal også sikre strategisk grep om utvikling av kommunens 
arealer, både eide og leide. 
 
Det er ingen sannhet i hvordan bygg og eiendom skal organiseres, det som 
er viktig er at de som skal samarbeide tett er samlokalisert og at ansvar, 
oppgaver og fullmakter er tydelige uten rom for misforståelser og at 
virksomheten er effektiv og bidrar til å nå kommunens mål. 
 
Dagens enheter skal på sikt (1-2 år) rapportere direkte til kommunalsjef. I 
forbindelse med dette vil organiseringen evalueres og tilpasses. Enhetene 
har allerede i dag rådmannens fullmakter på sine områder. Enhetene 
rapporterer i dag til én virksomhetsleder og planen er at denne rollen 
avvikles når dagens virksomhetsleder går av med pensjon. Frem til dette 
tidspunktet, skal enhetsledere og driftsledere gjennom 
lederutviklingsprogram for å bidra til at de blir mer selvstendige og kan 
ivareta rollen uten virksomhetsleder. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at det ikke gjøres noe med dagens 
organisering av bygg og eiendom men at det sikres tydelighet i dagens 
organisasjon. 
 
Rådmannen gjør også oppmerksom på at bygg og eiendom ikke har vært 
prioritert gjennom de siste års budsjetter som bidrag til å skape økonomisk 



handlingsrom og nedbetale tidligere akkumulert underskudd. Dette har 
også medført at administrasjonen kan oppleves som liten og derigjennom 
lite profesjonell. 
 
Eie, leie eller OPS 
Rådmannen mener at dette må vurderes i forbindelse med hvert enkelt 
byggeprosjekt hensyntatt kommunens økonomi og byggets formål. 
Flerbrukshallen er for eksempel organisert som et AS. 
 
Rådmannen bør imidlertid sikre seg kompetanse på de ulike formene slik 
at rådmannen kan gi riktige råd og vurderinger. 
 
Samle alle bygg og eiendommer i en felles database 
Alle kommunes eide bygg er allerede registrert i en felles database (ISY 
eiendom). Datagrunnlaget er under oppbygging. Innføring av stedsnummer 
er allerede innført i regnskapssystemet (1993/1994). Leide bygg vil også bli 
lagt inn i databasen. Det pågår et arbeid med kategorisering av boligene 
som må avsluttes først.  
 
Noen bygg ligger fortsatt ikke inne i databasen, det skyldes at det var 
uklarhet om hvem som er eier (eks kirkebygg). 
 
Ringerike Boligstiftelse 
Rådmannen opplever samarbeidet med Ringerike Boligstiftelse som godt.  
 
Opprinnelig var forutsetningen at boligstiftelsen også skulle ivareta 
kommunens eiendomsfaglige kompetanse på boligområdet, men en 
profesjonalisering av boligstiftelsen og forholdet mellom boligstiftelsen og 
Ringerike kommune innebærer at kommunen selv må ha eiendomsfaglig 
kompetanse på nivå med boligstiftelsen for å kunne følge opp avtalen. 
Dette er også bakgrunnen for etableringen av enheten 
«Eiendomsutvikling». 
 



Rådmannen legger ikke skjul på at overgangen til et profesjonelt 
avtaleforhold internt i kommunen ikke har gått uten overgangsproblemer. 
Dette skyldes både endring av tankemønstre, at oppgaver / ansvar er 
knyttet til enkeltpersoner (sårbarhet) og utydelighet i hvilken enhet / 
sektor (eiendomsenheten / helse og omsorg / NAV) som har ansvar for 
hvilke oppgaver. Alt dette er det imidlertid tatt tak i. 
 
Rådmannen opplever at det er tydelig hvilke eiendommer som i dag skal 
legges til boligstiftelsen gjennom tidligere politiske vedtak. 
 
Når det gjelder boligstiftelsens portefølje, endres den jevnlig i den daglige 
dialogen og rådmannen opplever at boligstiftelsen er lydhøre i forhold til 
kommunens behov. Når det gjelder en strategisk vurdering av porteføljen, 
sikres dette gjennom Boligsosial handlingsplan som nå er under 
utarbeidelse men også gjennom utredninger knyttet til tomt for nytt 
sykehjem. 
  

Innretning av porteføljen  
 

• Enheter skal være store nok til å gi et tilfredsstillende 
oppholdsmiljø for brukerne og fagmiljø for de ansatte  

o Innenfor rammen av dette, skal enhetene gi en akseptabel 
reisetid til brukernes hjemsted  

o Akseptabel reisetid må vurderes for de ulike 
brukergruppene og besluttes politisk.  

• Brukerne myndiggjøres ved innføring av internhusleie som dekker 
verdibevarende vedlikehold for alle kommunale bygg  

o Jfr. Sak 44/10, arkiv 10/482-1: «et godt verktøy for å oppnå 
en mer profesjonell bruk og drift av kommunens 
bygningsmasse»  

o Gir økonomisk tilnærmet likebehandling av bygg eid av 
kommunen og stiftelsen.  

 

 
Innføring av internhusleie 
Prinsippet om internhusleie har vært behandlet politisk behandlet tidligere 
hvor kommunestyrets vedtak (sak 44/10) blant annet var «På nåværende 
tidspunkt innføres ikke internhusleie i Ringerike kommune. Imidlertid 
anbefales det at rådmannen kommer tilbake til saken.» 
 
Etter vedtaket, har rådmannen besluttet å sentralisere kostnader til energi 
og avfall til bygningsdrift. Videre er det bevilget investeringsbeløp til 
sentralt driftskontrollanlegg som etter hvert vil muliggjøre sentral styring 
av bygningsmassen. Det er også inngått avtaler mellom bygningsdrift og 
brukerne av de kommunale byggene. 
 
Rådmannen vurderer derfor at det nå er fornuftig å følge opp 
kommunestyrets vedtak og komme tilbake med en egen sak om mulig 
innføring av husleie.  



 
Det er ikke alle arealer som kan omsettes i et leieareal, men dersom en 
skole ser den kan benytte ett klasserom mindre, kan klasserommet 
avstenges og temperaturen settes ned til et frostfritt nivå som igjen kan 
avspeiles i en lavere internhusleie. 
 
Frist: Rådmannen kommer tilbake med sak om internhusleie. Eventuell 
internhusleie innføres i løpet av 2014 eller senest fra 1.januar 2015. 
 

Kultur  
 
Kommunen arbeider allerede med organisasjonsutvikling og 
kulturforbedring innen eiendomsforvaltningen. Vi mener imidlertid at et 
utviklings- og forbedringsarbeid må omfatte mer enn denne.  

• Kulturen i Ringerike kommune skal være åpen, forutsigbar og ha 
transparente beslutningsprosesser  

o Dette er trolig en forutsetning for ønsket vekst  
o Krever etablering og etterlevelse av systemer og rutiner  

 Også innen eiendomsforvaltningen  
o Kommunens toppledelse må opptre som forbilder.  

 
Anbefalingene utdypes og kompletteres i egne avsnitt i bak i rapporten.  
 

 
Rådmannen er enig i anbefalt kultur og mye fungerer bra. Rådmannen 
mener imidlertid at kulturbyggingen må skje for kommunen som helhet og 
ikke bare eiendomsforvaltningen. Dette skjer gjennom lederopplæring, 
enhetsledersamlinger og hvordan toppledelse, ledere og ansatte 
kommuniserer og samarbeider med hverandre.  

 
Gjennomføringsplan som sikrer riktig rekkefølge  
Anbefalingene har innbyrdes påvirkning og bør ikke gjennomføres i en 
tilfeldig rekkefølge. Vi anbefaler at de gjennomføres slik:  
 

• Først: Oversikt og organisering  
o Opprett én felles database for alle bygg og eiendommer 

kommunen disponerer, eide og leide  
o Samle forvaltningen av alle bygg og eiendommer i én 

enhet på strategisk nivå  

Rådmannen opplever anbefalingene som gode og ryddige og anbefaler at 
disse følges. 
 
Rådmannen har imidlertid 2 reservasjoner: 
 

1. Å samle forvaltningen av alle bygg og eiendommer i én enhet på 
strategisk nivå. Som nevnt annet sted, var det slik 
eiendomsforvaltningen var organisert før vedtak om 



o Resultat: Reduserte forvaltningskostnader og grunnlag for 
bedre utnyttelse av porteføljen  

• Dernest: Prinsipper for bruk av bygg  
o Dekningsgrader og kriterier  
o Internhusleie  
o Koordinerte rutiner  

 Fremleie  
 Over- og underdekning innen ulike områder  

o Resultat: Bedre utnyttelse av porteføljen og grunnlag for 
bedre planlegging  

• Så: Justere porteføljen i henhold til dagens behov og påregnelige 
endringer  

o Basert på samlet behov og bedre oversikt over 
bygningsmassen  
 Analyser av byggenes tilstandsgrad bør trolig 

gjennomføres  
o Resultat: Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader  

• Kontinuerlig: Forbedre forvaltningskulturen  
o Resultat: Styrket økonomi og økt vekstpotensial.  

 

samlokalisering og samorganisering på teknisk drift. Rådmannen 
anbefaler at dagens organisering foreløpig fastholdes. 

2. Analyse av byggenes tilstandsgrad. I dag er vedlikeholdsnivå og 
byggenes tilstand basert på tilbakemelding fra brukerne og 
bygningsdrift egne erfaringer / vurderinger. Rådmannen har basert 
på dette en vurdering av hvert bygg selv om det kan være feilkilder 
i denne da det kan være skjulte avvik / feil i et bygg. En 
tilstandsrapport innebærer imidlertid en detaljert analyse av hvert 
enkelt bygg. En slik rapport vil kunne ha en kostnad på 1-3 
millioner kroner. Inntil kommunen har økonomisk handlingsrom, 
anbefaler derfor rådmannen at kommunen fortsatt forholder seg 
til dagens metode.   

 
Frist: Gjennomføringsplan med overnevnte reservasjoner skal være 
gjennomført innen utgangen av 2014. 

 
Anbefalinger om og alternativer for konkrete endringer i porteføljen  

• Selv om vi anbefaler en prosess som angitt over, kan enkelte 
konkrete bygningsmessige tiltak med stor sannsynlig gjennomføres 
uten skade for senere endringer. Dette omfatter:  

• Samle administrasjonsarealene i ett effektivt bygg  
o På kort sikt redusere arealene ved å samle flere fra 

Vikenbygget på Follum, ved å utnytte arealene der bedre, 
og ved å flytte publikumsfunksjoner fra Vikenbygget til 
Rådhuset  
 Kan muligens tømme Vikenbygget og gi grunnlag 

for forhandlinger med utleier om terminering av 
kontrakten eller fremleie  

Administrasjonsarealer 
Rådmannen er helt enig i at det er mulig å effektivisere bruken av 
administrative lokaler. Forhandlingene om fortsatt leie i Storgaten 11-13 
(«Vikenbygget») høsten 2012 ga kommunen rett til å framleie lokaler. 
Dette innebærer at Ringerike kommune kan tømme hele eller deler av 
arealene i Storgaten og framleie lokalene. Dette løses best ved å leie ut 
hele etasjer. 
 
Rådmannen har startet et arbeid med å se på fortetting av rådhuset og til 
andre bygg som kommunen eier eller leier for å frigjøre hele etasjer i 
Storgata 11-13. Prosjekt og medbestemmelse gjennomføres høsten 2013.  



o På lengre sikt samle administrasjonsarealene i et nytt 
rådhus  
 På tomten til Eikli skole?  

• Vurdere om flere byggkategorier, eventuelt alle bygg bør overføres 
til Boligstiftelsen  

• Norderhovhjemmet bør etter all sannsynlighet rives fordi det 
neppe er regningssvarende å sette i stand. Tilstanden er trolig et 
eksempel på effekten av ikke å ha internhusleie.  

o Steng den eldste delen straks  
o Finn alternative lokaler for dagens brukere  
o Utnytte tomten selv, til ny institusjon eller annet 

kommunalt formål?  
o Selg tomten dersom kommunen ikke trenger den selv  

 Omreguler først, men vurder nærmere om 
kommunen eller kjøper bør forestå riving  

• Treff en beslutning om Ve Terrasse  
o Bemann eller si opp leieavtalen  

• Ledig bygg i Asbjørnsens gate er trolig uegnet for moderne bruk  
o Vurder først om tomten er interessant for kommunen, 

basert på realistiske vekstanslag for de ulike sektorene og 
porteføljeoversikten  

o Selg, eventuelt etter omregulering, dersom kommunen 
ikke trenger tomten selv  

• Familiens hus gir neppe vesentlig bygningsmessig gevinst, men kan 
ha viktige organisasjons- og operasjonseffekter  

o Gjennomfør vedtak i Sak 80/12.  
 

 
Frist: Innen 31.desember 2013 skal flyttekabalen være avklart.  
 
Administrasjonslokaler på lang sikt 
Rådmannen anbefaler at det ikke legges føringer nå for å samle 
administrasjonsarealer i et nytt bygg.  
 
Det finnes flere muligheter; 
 

• Det er planlagt flere bygg i Hønefoss hvor kommunen kan leie seg 
inn og som kan egne seg som et framtidig rådhus 

• Kommunen kan bygge selv (som for eksempel på tomten til Eikli 
skole) 

 
Rådhuset er ikke egnet som moderne og effektive administrasjonslokaler. 
Kostnadene for å omgjøre til annet bruk (som for eksempel studentboliger) 
er også høye. Allikevel kan det være en politisk prioritering at dagens 
rådhus beholdes som signalbygg for deler av kommunens administrasjon. 
 
Ringerike Boligstiftelse 
Rådmannen anbefaler at det foreløpig ikke startes en vurdering av om flere 
byggkategorier skal overføres til Ringerike Boligstiftelse. Bakgrunnen er at 
boligstiftelsen må gjennomføre vedlikehold på et høyere kostnadsnivå enn 
Ringerike kommune for å sikre verdibevaring av byggene. Dette vil 
medføre en høyere kostnad for Ringerike kommune og rådmannen 
anbefaler derfor at en slik vurdering avventes til Ringerike kommune har 
økonomisk handlingsrom. 
 
Norderhovhjemmet 
Fremtidig bruk av Norderhovhjemmet / tomt er til vurdering. 
 
Ve Terrasse 
Rådmannen har besluttet å si opp avtalen for Ve Terrasse slik at den kan 



legges ut for salg. Det har imidlertid ikke vært mulig å finne midlertidige 
egnede lokaler for dagens beboere inntil småhusene er ferdig bygd / 
etablert.  
 
Dette illustrerer også noe av dilemmaene – det er ikke areal- og 
organisasjonsmessig beredskap for å kunne håndtere slike situasjoner raskt 
og effektivt. 
 
Asbjørnsens gate 
 
Formannskapet vedtok i sitt møte 12.mars 2013 sak 33/13 følgende 
føringer for næringsområdet i Asbjørnsens gate inklusive kommunens 
bygningsarealer: 
 

1. Næringsområdet i Asbjørnsens gate skal fortsatt kunne nyttes til 
næringsvirksomhet, men over tid bør det omregulering til 
boligformål. Imidlertid stiller komiteen seg positiv til kornsiloens 
ønske om en buffersone. 

2. Dersom det skal skje større bygge- og anleggstiltak i området, må 
det utarbeidet enhelhetlig reguleringsplan for området. 

3. Saken tas med som et innspill til arbeidet med kommuneplanen. 
 
Kommunens arealer i Asbjørnsens gate er i ferd med å tømmes og 
rådmannen forbereder politisk sak om mulig salg av Asbjørnsens gate. Det 
er også dialog med kornsiloen for etablering av buffersone. 
 
Familiens hus 
 
Kommunestyret vedtok som sak 80/12 den 28.juni 2013: 
 

1. Det etableres «Familiens hus» innenfor kommunens 
bygningsmasse som inneholder alle primære helse- og 
omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt 



aktuelle helsetjenester til voksne.  
2. Det skal søkes interkommunalt samarbeid, samarbeid med 

spesialisthelsetjeneste og forskningsmiljøer. 
3. Tentativ plan for mulig realisering legges frem innen utgangen av 

2012. 
 
 
 

 

 


